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

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УНІВЕРСИТЕТ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ В ПЕРЕЯСЛАВІ
молодіжна громадська організація
«НЕЗАЛЕЖНА АСОЦІАЦІЯ МОЛОДІ»
студентське наукове товариство історичного факультету
«КОМІТЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ ТА СУЧАСНОСТІ»

МАТЕРІАЛИ

ХХХVІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції
«Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки
в країнах Європи та Азії»

31 травня 2021 р.

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

Переяслав – 2021

3

4

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

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ
УНИВЕРСИТЕТ ГРИГОРИЯ СКОВОРОДЫ В ПЕРЕЯСЛАВЕ

молодежная общественная организация
«НЕЗАВИСИМАЯ АССОЦИАЦИЯ МОЛОДЕЖИ»
студенческое научное общество исторического факультета
«КОМИТЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ ИСТОРИИ И СОВРЕМЕННОСТИ»

МАТЕРИАЛЫ

ХХХVІІІ Международной научно-практической интернет-конференции
«Проблемы и перспективы развития современной науки
в странах Европы и Азии»

31 мая 2021 г.

СБОРНИК НАУЧНЫХ РАБОТ

Переяслав – 2021

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

5

Матеріали ХХХVІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та
перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії» // Збірник наукових праць. –
Переяслав, 2021 р. – 190 с.
Материалы ХХХVІІІ Международной научно-практической интернет-конференции «Проблемы и
перспективы развития современной науки в странах Европы и Азии» // Сборник научных трудов. –
Переяслав, 2021 г. – 190 с.

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР:
В.П. Коцур,
доктор історичних наук, професор, дійсний член НАПН України,
ректор Університету Григорія Сковороди в Переяславі.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:
В.П. Коцур,
доктор исторических наук, профессор, действительный член НАПН Украины,
ректор Университета Григория Сковороды в Переяславе.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:
С.М. Рик – к.ф.н., доцент;
Г.Л. Токмань – д.п.н., професор;
В.В. Поліщук – к. фіз. вих. і спорту;
В.В. Куйбіда – к.біол.н., доцент;
В.А. Вінс – к.псих.н.;
Ю.В. Бобровнік – к.і.н.;
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
С.М. Рик – к.ф.н., доцент;
Г.Л. Токмань – д.п.н., профессор;
В.В. Полищук – к. физ. восп. и спорта;
В.В. Куйбида – к.биол.н., доцент;
В.А. Винс – к.псих.н.;
Ю.В. Бобровник – к.и.н.;

Члени оргкомітету інтернет-конференції:
Ю.В. Бобровнік,
А.П. Король,
В.В. Поліщук,
Ю.С. Табачок.
Члены оргкомитета интернет-конференции:
Ю.В. Бобровник,
А.П. Король,
В.В. Полищук,
Ю.С. Табачок.

Упорядники збірника:
Ю.В. Бобровнік,
А.М. Вовкодав.
Составители сборника:
Ю.В. Бобровник,
А.М. Вовкодав.

6

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

СЕКЦІЯ: БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
Hamdam Tursunboev, Malika Matyakubova, Bahrom Tursunboev
(Nukus, O’zbekiston)
KUNJUT O’SIMLIGINING DORIVORLIK XUSUSIYATLARI
Hozirgi davrda o’simliklarning oziq-ovqat va dorilik hususiyatlarini o’rganish katta ahamiyatga ega. Shu
jumladan biz kunjut o’simligini qarab shiqishni oldimizga maxsad qilib oldik. Kunjut - Sesamum indicum L. turi
kunjutdoshlar - Pedaliaceae oilasiga mansub bo’lib, V.M. Giltebrandt klassifikastiyasi bo’yicha ikkita ssp.
bicarpellatum Hilt. va ssp. quadricarpellatum Hilt. kenja turlariga bo’linadi. Har ikkala kenja tur ham o’z navbatida
namlikka bo’lgan munosabati bo’yicha ikki guruhga ajratiladi. ssp. bicarpellatum Hilt. kenja turiga 32 ta tur xillari
va ssp. quadricarpellatum Hilt esa, 14 ta tur xillari birlashadi. Ushbu ikki kenja turga mansub navlar asosan hosil
qo’zoqchalarining tuzilishi bo’yicha bir-biridan keskin farq qiladi [2].
Madaniy yoki Hind kunjuti – Sesamum indicum L. bir yillik o’simlik. Kunjutsimonlar oilasiga mansub bo’lib
19 turi ma’lum, ammo ekiladigan hamma navlar madaniy kunjut turiga kiradi.
Madaniy kunjut bir yillik o’t o’simlik. Ildizi yuqori qismi yo’g’onlashgan o’q ildiz bo’lib, yerga 120 sm chuqur
kirib boradi va talaygina yon shohlar chiqaradi.
Poyasi tik o’sadi, 4 yoki 8 qirrali bo’ladi, bo’yi sug’oriladigan yerlarda o’rtacha 100-110 sm lalmikor yerlarda
50-60 sm ga yetadi, yashil tuk bilan qalin yoki siyrak qoplangan. Barglari bandli, yakka-yakka yoki qarama –
qarshi joylashgan, tukli. O’simlikning pastki qismidagi barglar butun, o’rta qismidagi barglari esa, uning naviga
qarab butun yoki plastinkasi kertilgan bo’ladi. Poyaning yuqori qismidagi barglar odatda lantsetsimon bo’ladi. Barg
qo’ltig’ida bittadan uchtagacha gul g’unchalari shakllanadi. Mevasi yashil, tukli, uzunchoq ko’sakcha. Bir tup
o’simlikda 20-100 ta ko’sak hosil bo’ladi. Bitta ko’sakda 70-80 ta urug’ bor. Urug’i mayda, tuxumsimon, bo’yi 2,74 mm, eni 1,7-1,9 mm, rangi oq, qo’ng’ir, jigarrang, qora.
Kunjutning vatani Janubi-G‘arbiy Afrika. O‘rta Osiyo Respublikalarida, Zakavkaziya, Qrim, Krasnodarsk
o‘lkasida, Ukraina va Moldaviyada ekiladi.
Kunjut urug‘i tarkibida 60% gacha moy, E vitamini, faktor - T, sezamin, sezamon, sezamanin va boshqa
moddalar bo‘ladi. Kunjut moyi 3-6°S temperaturada qotadigan sariq rangdagi suyuqlik bo‘lib, yarim quruvchi
moylarga kiradi. Moy tarkibida alein, linol, pavletin, stearin, araxin va lignotserin kislotalarining glitsiridlari
uchraydi.
Kunjut moyi dorivor moddalarini eritishda, surtma va malhamlar tayyorlashda ishlatiladi. Kunjut moyi
qondagi trombotsitlar sonini oshiradi va qon ivishini tezlashtiradi. Shuning uchun ham u ba’zan qon kasalliklarini
davolashda qo‘llaniladi. Kunjut moyi va urug‘i oziq-ovqat sanoatida ko‘p ishlatiladi.
Kunjutga hech qanday qayta ishlov bermasdan, o‘zini pishirilmagan tabiiy holida iste’mol qilish undagi
foydali xususiyatlarning saqlanib qolishiga sabab bo‘ladi. Pishirilgan kunjutda esa, faqatgina xushbo‘y hid qoladi,
undagi kerakli moddalar o‘z xususiyatini yo‘qotadi. Kunjut tarkibida sezamin nomli antioksidant mavjud bo‘lib, u
ko‘pgina kasalliklarning oldini olishda, shu jumladan, saraton kasalligida ham ahamiyatlidir. Kunjutning o‘ziga xos
xususiyatlaridan yana biri, u qon tarkibidagi xolesterin miqdorini kamaytiradi. kunjut soch va tirnoqlar uchun ham
foydali. U tirnoqlar mo‘rtligini oldini oladi va soch mustahkamligi ta’minlaydi. Kunjut tarkibidagi tiamin moddasi
modda almashinuvi va asab tizimining yaxshi ishlashi uchun samarali. Kunjut kalsiyga boyligi sababli, osteoporoz
rivojiga to‘sqinlik qiladi. Aterosklerozning oldini oladi. 45 yosh va undan katta yoshdagi ayollar uchun ayniqsa,
uning foydasi ko‘p. Boisi, unda ayollar uchun kerakli garmonlar yetarlicha bor. Kunjut yog‘idan kosmetologiyadan
keng foydalaniladi. Kunjutning kunlik me’yori ikki-uch choy qoshiqni tashkil qiladi. [3]
Kunjut issiqsevar o’simlik, urug’lari 15-16 ℃ haroratda una boshlaydi, maysalari qiyg’os unib chiqishi uchun
18-20 ℃ harorat talab qilinadi. Kunjut tuproq unumdorligiga talabchan bo’lib, mexanik tarkibi yengil bo’lgan
qumloq tuproqlarda yaxshi o’sadi. Yaxshi ishlov berilgan begona o’tlardan holi o’tloqi tuproqlarda ham yaxshi hosil
olish mumkin. Kunjut yerning tobiga kelishiga qarab aprel-may oylarida, ang’izga esa iyun oyining oxirida ekiladi.
O’simliklar yagana qilinmaydi. Gullaguncha 1-2 marta, gullash davrida 2 marta sug’oriladi. [1]
O’zbekistonda kunjutning Tashkentskiy-122, Seraxskiy-470, Kubanest-55, Xorazm va Xiva, Farg’ona
vodiysi jaydari kunjut navlari ekiladi.
Adabiyotlar
1. Аmanova М.E., Rustamov A.S. Moyli ekinlar jahon kolleksiyasini o’rganish bo’yicha uslubiy qo’llanma.
Respublika yoshlarining “BIOEKOSAN” o’quv-usluboy majmuasi. Toshkent 2010. 20 b.
2. Atabaeva X., Umarov Z. O’simlikshunoslik, O’zMU, Toshkent, 2004.
3. Xolmatov X.X., Xabibov Z.X. O’zbekistonning shifobaxsh o’simliklari. “Meditsina” nashriyoti. Toshkent 1976.
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Дар’я Гливук
(Одеса, Україна)
БАКТЕРІЇ РОДУ BACILLUS ЯК ПРОДУЦЕНТИ ПІГМЕНТІВ
За сучасними уявленнями, аеробні спороутворюючі бактерії, або бацили, об'єднуються в окремий
рід Bacillus родини Bacillacea. Сьогодні рід Bacillus включає близько 31 вид, які були об'єднані за
фенотиповими ознаками. Особливостями бактерій роду Bacillus, за якими його відрізняють від інших
представників родини Bacillacea, є: суворо або факультативна аеробна природа, паличкоподібна форма і
продукція каталази.
В даний час таксономічна класифікація бактерій цього роду відповідає наступному:
Домен: Bacteria
Відділ: Firmicutes
Клас: Bacilli
Порядок: Bacillales
Родина: Bacillaceae
Рід: Bacillus
Сьогодні у рід Bacillus об'єднані бактерії, які характеризуються наступними ознаками: прямі або
майже прямі паличкоподібні бактерії, розміри яких 0,3-2,2 × 1,2-7,0 мкм. Більшість рухомі. Джгутики
розташовані перитрихіально. Утворюють термостійкі ендоспори, але не більше однієї у вегетативній
клітині.
Спороутворення пригнічується на повітрі. Забарвлення за Грамом позитивне або позитивне тільки
під час забарвлення молодої культури.
Більшість видів Bacillus – типові хемоорганотрофи. Вони не потребують факторів росту і здатні
асимілювати мінеральні форми Нітрогену як єдине його джерело. Метаболізм суворо дихальний, суворо
бродильний або дихальний і бродильний одночасно за умов використання різних субстратів. Кінцевим
акцептором електронів у дихальному метаболізмі є молекулярний Оксиген, який для деяких видів може
бути замінений нітратами. Більшість видів утворює каталазу. Вони є облігатними аеробами. Вміст ГЦ пар у
ДНК досліджених штамів варіює від 32 до 62 мол.%. Типовим видом цього роду є Bacillus subtilis [1].
Головним середовищем існування бактерій, що належать до роду Bacillus, є ґрунт. Штами цих
бактерій було виділено навіть із зразків ґрунту, взятих у середовищі з екстремальними умовами – в пустелі
і в Антарктиці. Зазвичай різноманітність бактерій у ґрунтах з низьким вмістом органічних речовин досить
обмежена. Але в них домінують В. subtilis, Bacillus licheniformis і Bacillus cereus. Однак у міру підвищення
родючості ґрунту різноманітність видів збільшується [1].
Особливо успішним для вивчення ґрунтових бактерій було застосування методу нумеричної
таксономії. Зі звичайного ґрунту можна виділити різноманітні штами бацил, здатних рости при значеннях
рН, що перевищують 10, а клітини Bacillus stearothermophilus можуть бути виділені з ґрунтів районів з
помірною температурою. У той же час екстремальні термофіли, а також ацидофільні штами Bacillus
acidocaldarius зустрічаються виключно в термальних джерелах і оточуючих їх ґрунтах. [1]
Клітини бацил можуть становити до 20 % загальної чисельності мікробіоти морської води. Хоча є
повідомлення про більш високі цифри, але в середньому чисельність бацил становить близько 9 %. Більш
висока чисельність бацил характерна для прибережних вод, причому вона зростає зі збільшенням
температури і глибини та зменшується з видаленням від берега. Це, мабуть, відображає «вимивання»
ґрунтових бактерій у море. Берегове походження цих бактерій підтверджується виділенням
термоактіноміцетів із морських течій, естуарій, прибережних ділянок морів і районів відкритого моря.
У морській воді переважають, очевидно, клітини В. licheniformis, другими за чисельністю йдуть
клітини В. subtilis і, в незабруднених зразках, Bacillus pumilus. До інших видів, що зустрічаються рідше і в
основному в незабруднених районах, відносяться Bacillus brevis, Bacillus firmus і Bacillus sphaericus.
Деякі галоалкалофільні бацили мешкають, швидше за все, виключно в лужних солоних озерах. Тому
бактерії з екстремальними властивостями, такими як стійкість до високої температури або рН, краще
шукати в зразках, взятих у екзотичних умовах. Проте, якщо використовувати відповідні умови збагачення і
виділення, то й зі звичайного ґрунту також можна виділити велику кількість різних таксонів. Про це
говорить і частота виділення нових видів зі звичайних ґрунтів.
Представники даного роду також входять до складу нормальної мікробіоти людини і тварин.
Bacillus megathеrium – грампозитивні спороутворюючі паличкоподібні клітини, розташовані
ланцюжком. Аероби. Мешкають у ґрунті, зокрема забрудненому фекаліями і гноєм. Нормальні мешканці
кишечника людини і теплокровних тварин. Можуть викликати гниль капусти. Відновлюють Ферум. Є
амоніфікаторами, беруть участь в процесах кругообігу Нітрогену [Садунова, 2014]. B. mеgatherium
розкладає органічні сполуки, що містять Фосфор, з утворенням фосфорної кислоти і вуглекислого газу. Як
мешканці ризосфери, продукуючи фосфобактерин, сприяють підвищенню врожайності буряка, капусти,
картоплі, кукурудзи, пшениці [2].
B. cereus – рухливі, перитрихіальні палички (0,5-2,5 х 1,2-10 мкм), що розташовуються ланцюжком.
Аероби або факультативні анаероби. Існують у ґрунті, але є умовно-патогенними мікроорганізмами. У
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людини можуть викликати харчову токсикоінфекцію, кератит, ендокардит, менінгіт, остеомієліт,
пневмонію [2].
Bacillus circulans є патогеном людини, який був пов'язаний із септицемією, змішаними абсцесінфекціями та інфекціями рани, а також із менінгітом. Грамваріабельний вид бацил. Прямі, зрідка зігнуті
палички, 2,0-4,2 х 0,5-0,8 мкм, рухливі, перитрихі. Має еліпсоїдальні спори, які розташовані у вегетативній
клітині субтермінально або термінально [3].
B. licheniformis – це вид бактерій, який зазвичай зустрічається в ґрунті або на пташиних пір'ях,
особливо грудних і спинних, та найчастіше у наземних (зокрема горобцях) та водних видах (наприклад,
качках). Це мезофільна бактерія. Оптимальна температура її росту становить близько 50 °C, хоча може
вижити при набагато вищих температурах. Може існувати в споровій формі, яка перебуває у стані спокою,
щоб протистояти суворим умовам існування, або у вегетативному стані, коли умови відповідають
потребам розвитку.
Висока здатність секреції лужної серинової протеази зробила B. licheniformis однією з
найважливіших бактерій у промисловому виробництві цього ферменту. Сублітизин Carlsberg, що
декретується B. licheniformis, використовується як детергент протеази. Дослідники зараз визначають його
здатність руйнувати пір'я для сільськогосподарських цілей. Пір’я містить велику кількість
неперетравлюваних білків, але існує сподівання, що завдяки ферментації з використанням B. licheniformis
пір'яні відходи можуть бути використані для отримання дешевої і поживної їжі для годування худоби [3].
Bacillus macerans в аеробних умовах розкладають пектинові речовини, які склеюють клітини
деревних рослин. Їх діяльність проявляється при замочуванні стебел льону, конопель та інших подібних
рослин [3].
Bacillus mesentericus – прямі палички з закругленими кінцями (0,5-0,9 х 2,0-3,0 мкм). Рухливі,
перитрихи. Утворюють центрально розташовану спору. Факультативні анаероби. Хемоорганотрофи.
Температурний оптимум відповідає 28-30 оС.
B. subtilis – досить велика паличка із закругленими кінцями (1,0-1,3 х 4,6-5,5 мкм). Рухливі
(перитрихи), утворюють центральну овальну спору. Хемоорганотрофи. Факультативні анаероби. Є
нормальними мешканцями кишечника людини і тварин. Широко поширені в природі. Виявляються в прісній
і морській воді, в ґрунті. Беруть участь в процесах амоніфікації (розкладанні білків і нуклеїнових кислот),
мінералізують органічні сполуки азоту, забезпечують поповнення запасів мінерального азоту в ґрунті.
Відновлюють Ферум.
Bacillus atrophaeus – вид чорнопігментованих бактерій, широко використовуються в біомедицині як
штами-індикатори для режимів знезараження на основі термічних та хімічних речовин. Її оригінальне та
все ще найвизначніше використання як «сурогатний мікроорганізм» для патогенного представника Bacillus
anthracis, починаючи з американської програми біологічної зброї, оскільки її пігментація легко полегшила
вплив непігментованих фонових організмів у зразках навколишнього середовища [4].
Bacillus cibi – грамваріабельний, рухливий, спороутворюючий, галотолерантний вид бацил, який
було виділено з традиційного корейського заквашеного морського продукту та проведено поліфазне
таксономічне дослідження. Цей мікроорганізм оптимально росте при 37 °C за присутності 1 % NaCl. Для
B. cibi характерна жовто-помаранчева пігментація [8].
Bacillus jeotgali – грамваріабельна, рухлива, спороутворююча бацила у вигляді палички, рухома з
перитрихіальними джгутиками, яку було виділено також з традиційного в Кореї ферментованого
морепродукту «Джетгал». Факультативні анаероби. Колонії забарвлені в кремово-жовтий або світлопомаранчево-жовтий кольори. Цей мікроорганізм росте при 30 °C, у нейтральному середовищі за
присутності 2-13 % NaCl [8].
Bacillus okuhidensis – грампозитивні бактерії, що утворюють спори. Ці лужнофільні бактерії були
виділені з проб води, одержаної з гарячого курорту Окухіда в Японії. Аероби. Колонія опуклої гладенької
форми, із жовтуватим відтінком, оптимальна температура для росту цього мікроорганізму при 50 °C за
присутності 0-10% NaCl [8].
Bacillus indicus – грампозитивні бактерії, еліпсоїдної форми, що утворюють спори. Колонії жовтуватопомаранчевого забарвлення, опуклі і мають гладеньку текстуру. Нейтральне рН оптимальне для їх
існування, температура росту при 30 °C за присутності 2 % NaCl [10].
B. firmus – грампозитивні, рухливі бактерії із джгутиками, овальної або циліндричної форми. Колонії
від жовтого до помаранчево-коричнового кольору, з рівними краями. Лужнофільні, витримують рН, рівень
якого досягає 11. Температура росту при 20-30 °C за присутності 2-7 % NaCl [10].
Таким чином, завдяки своїй непатогенності і технологічності культивування бактерії роду Bacillus є
перспективними продуцентами багатьох біологічно-активних сполук, зокрема пігментів. За основними
фізико-хімічними характеристиками пігменти досліджуваних штамів бацил належать до каротиноїдів,
меланінів та пульхерімінів.
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КОРЕКЦІЙНО-СТИМУЛЮЮЧИЙ ВПЛИВ СІМ’Ї НА ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК ТА ЗДОРОВ’Я ДИТИНИ
Сім’я - один з найбільших соціальним винаходів людства, цінність якого з давніх часів аж до наших
днів лишається незмінною. Вона концентрує в собі й відображає важливі досягнення тисячолітньої
цивілізації людських об’єднань. Це складна динамічна і значною мірою автономна система, якій найбільш
властиві якості самовдосконалення і самовідтворення. Водночас сім’я тісно зв’язана з усіма клітинами
соціального організму суспільства. Вона чутливо реагує на всі структурні й функціональні зміни, які
відбуваються в ньому, і певним чином сама впливає на суспільство, здійснюючи тим самим свою місію.
Сім’я в мініатюрі відображає гострий динамічний процес, характерний для розвитку суспільства. Вона
зберігає та оберігає пам’ять народу від небуття, є захисником і творцем розумного, доброго, вічного [12].
Різні аспекти виховання та фізичного розвитку школярів в сім’ї розглядаються в працях Давиденко Г.,
Дьоміної І.С., Ковтуна Г.О., Макаренко А.С., Пінта О.О., Сухомлинського В.О., Ушинського К.Д.,
Чушкової Л.О. та інших.
Вінцем сім’ї, що завершує природний цикл, є народження дитини, яке сприяє духовному оновленню,
піднесенню життєвих сил членів сім’ї, загострює почуття відповідальності за здоров’я й виховання
продовжувачів роду. З цього часу вступає в силу закон суспільного розвитку – передача соціального
досвіду наступним поколінням. У сім’ї дитина народжується, тут вона розвивається, проходить перші кроки
пізнання, навчається орієнтуватися у світі речей, величин, недоступних чуттєвому досвіду, розрізняти
добро і зло, прекрасне і потворне. Вплив сім’ї на формування особистості дитини не може замінити жодна
ланка суспільного виховання, адже в ній поєднується зміст, форма, методи і умови всебічного
гармонійного розвитку. У соціальному і духовному поступі суспільства роль сім’ї, сімейного виховання
зростає. У сім’ї під керівництвом та з допомогою батьків дитина пізнає навколишній світ у всіх його
складностях і багатогранних виявленнях, тут у них формуються і виховуються громадські почуття,
світогляд, естетичні смаки. В сім’ї дитина готується до праці і захисту Вітчизни, до ролі батька, матері,
творця суспільства нового типу. Особливе значення сім’ї в ранній період життя дитини. Коли вона ще
немає ні знань, ні життєвого досвіду і коли її діяльність визначається здебільшого наслідуванням та
виконанням вказівок, порад і побажань батьків, старших членів сім’ї [9].
У цей період формується і утверджується батьківський авторитет. Сім’я стає першим соціальним
інститутом, в якому дитина засвоює суспільну мораль, норми і правила поведінки, навчається узгоджувати
запити й потреби з можливостями та віддачею суспільству. Тому таким актуальним є питання про
посилення впливу та відповідальності сім’ї за виховання високої духовної культури, моральних
переконань, трудового виховання дітей і молоді. Першочерговими стають проблеми поглиблення
соціалізації сім’ї, особистості і насамперед дітей та молоді, нашого сьогоднішнього буття і нашого
майбутнього, майбутнього країни і людства [45].
Виховання в сім’ї нерозривно пов’язано з усією системою суспільного виховання, яке здійснюється
всім укладом життя народу. В умовах відродження духовності народу, його культурних традицій,
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формування нових відносин між людьми школа має стати потужним імпульсом творення педагогіки сім’ї.
Школа як ніякий інший заклад має великі можливості здійснення виховної роботи з дітьми, надання
допомоги сім’ї в педагогічній освіті. Слід відмітити, що процес творення педагогіки сучасної сім’ї проходить
сьогодні в особливо складних умовах, адже він передбачає поєднання споконвічних традицій виховання і
нові форми спілкування, взаємин батьків і дітей у сім’ї, які диктує соціально-економічний уклад життя, нові
суспільні норми і вимоги. А вони, як відомо, часто продиктовані деформованою суспільною мораллю,
спотвореними умовами життя сім’ї, вимогами, які пред’являли до неї ревнителі і носії так званої нової
свідомості [5].
У сучасних умовах розвитку суспільства сім’я відображає його різноманітні відносини - економічні,
політичні, духовні. Спосіб виробництва, в якому формується й розвивається сім’я, має величезний вплив
на моральні норми й принципи її взаємин з навколишнім соціальним середовищем, удосконалення
сімейно-побутових відносин, економічну незалежність членів сім’ї, створення можливостей для духовного
розвитку кожного.
Батьки – найперші вихователі. Час повернути дітей сім’ям і сім’ї дітям, час припинити конфронтації
між школою і сім’єю. Батьки повинні відповідати перед власною совістю, народом, державою за виховання
власних дітей. Колись так і було. Сім’я – це народ, нація в мініатюрі. Від рівня її культури залежить і рівень
культури, вихованості дітей. Саме тут формуються людяність, духовність, гідність, а також культ матері і
батька, бабусі і дідуся, культ роду і народу.
Невипадково народна педагогіка надає першорядного значення виховному клімату сім’ї як
основному чиннику формування особистості. «Нащо клад, коли в сім’ї лад», – кажуть у народі, а цей вислів
несе в собі глибокий педагогічний зміст. Часто можна чути і таке: добра та сім’я, де виростають добрі діти.
Цим підкреслюється та особлива роль, яку відіграє у вихованні дітей загальний клімат сім’ї, її настрої,
звичаї, спрямованість.
Чітко визначився в народній педагогіці такий могутній чинник формування особистості, як виховання
прикладом: «Бурчання наскучить, приклад научить», «Добрий приклад кращий за сто слів», «Приклад
кращий за правило». У цих висловлюваннях розкривається схильність дитини наслідувати старших брата
чи сестру, матір чи батька, сильнішого чи розумнішого товариша та народна виховна практика
наслідування за принципом «роби так, як я».
Діти засвоюють спосіб життя батьків, у сім’ї закладаються основи багатьох умінь, навичок і звичок,
виробляються оціночні судження та визначається життєва позиція підростаючого покоління. Це певною
мірою стосується і ставлення до фізичної культури, до активного використання її засобів у побуті -для
зміцнення здоров’я, всебічного розвитку і змістовної організації дозвілля. Аналізуючи ступені освітньовиховної системи, першим завданням виховання.
Г. Ващенко визначає фізичний розвиток дитини. Такий зв’язок мусить існувати і між школою та
родинами. Школа мусить виховувати в дітях пошану до батьків, батьки – створювати умови для виконання
шкільних завдань та підтримувати школу матеріально. Це було особливо потрібним, на думку Г. Ващенка,
в перших роках існування самостійної української держави.
На жаль, заданими найоптимістичніших наукових досліджень, сьогодні фізичним вихованням дітей
цікавиться не більше 20% батьків. Учителі повинні прагнути зробити батьків кожного школяра
прихильниками фізичної культури, а отже, своїми спільниками. Для успішного залучення всіх учнів до
занять фізичними вправами необхідно, передусім, переконати батьків в оздоровчій ролі фізичної культури,
показати їм, що в коло завдань фізичного виховання входить і формування звички до праці, зокрема
навчальної [17, 42].
Для забезпечення ефективності фізичного виховання батьки повинні знати, який виховний вплив на
дітей здійснюється на уроках і в позаурочний час. Такі знання необхідні для дотримання наступності і
забезпечення єдиної педагогічної лінії в пред’явленні вимог до дитини. Адже в комплексі виховних заходів
кожен елемент повинен чітко виконувати свої функції. В іншому випадку система не спрацює.
Між сім’єю і школою повинна бути створена атмосфера ділових, товариських стосунків, у яких
менторському тону нема місця, бо йдеться про об’єднання зусиль для досягнення спільної мети. Водночас
варто враховувати умови і можливості сім’ї та школи.
Рухових дій переважно навчає школа. Для оздоровчо-загартовуючого впливу на організм,
формування постави, виховання гігієнічних навичок кращі умови має сім’я. Мати не вчить свою дитину
техніки стрибка, але виховний вплив не припиняється ї тоді, коли дитина сидить за обідом, грається або
відпочиває. Робота над поставою, культурою поз і манер (хода, жестикуляція, міміка) відбувається
паралельно з навчанням дітей спілкуватися з людьми, з повагою ставитися до них. Особлива роль жінціматері у фізичному вихованні дітей відводиться Оксаною Суховерською: «Через жінку можна оздоровити
цілий народ. Жінка й мати може привести на світ здорове покоління, як вихователька – може покерувати
дальшим здоров’ям дітей та впоїти в них переконання, що здоров’я – це скарб, що є власністю не лише
даної одиниці, але цілого народу». Отже, замінити сімейне виховання неспроможна жодна інституція. Сім’я
завжди була й залишається природним середовищем первинної соціалізації дитини [22].
Більшість батьків, на жаль, ставлять під сумнів цінність занять фізичними вправами, а отже, і
доцільність витрачання часу на цей вид діяльності. Зокрема, про те, як будувати мости, вести математичні
розрахунки, говорити важко: розмова згасає через недостатність знань. Спорт, на думку цих батьків,
справа інша. У ньому «розуміються» всі. І починаються балачки про сутність спорту, хоча без глибокого
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знання проблеми. Люди точно не знають, але щось чули, щось читали, щось бачили. Цих «щось» нібито
достатньо, щоби мати власний погляд і нав’язувати його іншим. Тому педагогічний колектив повинен
постійно піклуватися про організацію систематичної та планомірної просвітницької роботи з батьками. Для
більш ефективної взаємодії сім’ї та школи необхідно дотримуватися певних умов з обох сторін.
Основні цілі шкільної освіти стверджують нові пріоритети навчально- виховного процесу, що
передбачає формування нових шляхів на всіх рівнях педагогічної діяльності, зокрема, підготовки дітей до
навчання у школі. Вчителі і батьки мають об’єднатися у своїй діяльності і приймати рішення діяти в
інтересах дитини, створювати належні для неї умови.
Вищесказане стверджує, що на сучасному етапі слід забезпечити передусім діагностичну,
корективну, стимулюючу і контролюючу функцію взаємодії сім’ї і школи. Реалізація цих функцій
ґрунтується на глибокому розумінні педагогами і батьками принципових засад. Практикуючи з батьками,
педагоги повинні мати за орієнтир основні принципи [28].
Принцип гуманізації і демократизації. Вся робота сім’ї і школи в процесі підготовки дитини до
навчання підпорядкована завданням формування особистості громадянина України. Поняття «гуманізм»
(від латинської – людяний, людський) означає ставлення до людини як до найвищої цінності, захист права
особистості на свободу, щастя, всебічний розвиток і прояв своїх здібностей. Суттю гуманізації освіти є
оптимізація взаємодії особистості і соціуму, забезпечення їх ефективного розвитку. Взаємодія
визначається соціально-культурним оточенням, в яке органічно вписуються перш за все сім’я, освітньовиховні заклади. В умовах перебудови держави цей принцип став вихідним.
Гуманізація виховного процесу – це забезпечення з боку сім’ї і школи любові, уваги, поваги до
гідності дитини у взаємодії з батьками і педагогами, а також створення відповідних умов щодо фізичного
виховання, морального та естетичного.
Гуманістичні концепції передбачають високий рівень загальної і психологічної культури виховного
процесу, самоцінність особистості дитини, що виявляється у системі взаємин між дітьми і батьками,
учнями і вчителями, членами педагогічного колективу, педагогами і батьками.
Завдання педагога і батьків – реалізувати виховний потенціал взаємодії у формуванні моральних,
вольових та фізичних якостей особистості.
Принцип суб’єктивності і модальності для організації взаємодії в педагогічному процесі є вихідним.
Усвідомлення виховання як соціально- особистісного феномену виховуючи відносин, розуміння
особистості дитини як суб’єкта, мети виховання становлять суть педагогічної взаємодії, визначають
становище учителя і учні в навчально-виховному процесі. За визначенням А. М. Бойко, виховуючи
відносини в загальноосвітній школі – це спеціально організована під керівництвом вчителя творча
морально-естетична взаємодія суб’єктів педагогічного процесу, спрямована на досягнення мети
виховання, зумовлена соціально і психологічно всією системою відносин, загальнолюдських і національних
цінностей, яка відповідає певному етапу розвитку суспільства.
Принцип суб’єктивності і модальності зумовлює взаємодію сім’ї і школи, дозволяє для спрощення
дослідження розглядати першоосновою загальної структури педагогічної взаємодії дії дитини, дії вчителя
та дії учня, їх поведінку та емоції.
Принцип неперервності і наступності становить серцевину взаємодії сім’ї і школи у підготовки
дитини до навчання, її фізичному розвитку.
Зміна і розвиток відбуваються в діяльності суб’єктів дитини і вчителя. Це дає можливість розкрити
перспективу завдання і підтягування до нового вищого рівня взаємодії – від спів порядкування до
співробітництва та співтворчості. Особистість дитини формується в результаті послідовності включення в
різну за рівнем взаємодію на різних вікових ступенях. Розвиток особистості визначається відповідністю
віковому розвитку та здатність до взаємодії [32].
Принцип диференціації та індивідуалізації взаємодії сім’ї і школи з підготовки дітей до вступу в
школу нового типу реалізується через одну з істотних сторін диференціації навчання та виховання,
зокрема, фізичного - ранню діагностику підготовленості до школи майбутніх першокласників, Підставою
для цього є той факт, що головним у школах нового типу є навчання, але не всі учні, зараховані до
першого класу за традиційною методикою, повністю підготовлені.
Ґрунтовні дослідження цієї проблеми (О. Савченко, Г. Комаріної, Ю. Гілльбуса, А. Фурмана)
підтверджують, що диференціація та індивідуалізація повніше забезпечує творчий розвиток потреби та
інтереси дітей, враховуючи особливості її інтелектуальної, емоційно-вольової та дійово-практичних сфер,
фізичного і психічного стану [35].
Принцип науковості і природо відповідності закликає будувати взаємодію сім’ї і школи на основі
сучасної науки виховання. Усвідомлення виховання як соціально-особистісного феномену, тобто розуміння
дитини як суб’єкта і мети виховання, що забезпечує доцільно педагогічну взаємодію відповідно до вимог
суспільства і часу, репрезентує систему доцільних виховних відносин та раціональні методи організації
стосунків учитель - учень, батьки - діти, учитель - батьки.
В теорії і практиці формування виховних відносин як самостійну проблему вивчали А. Гордін,
Б. Лихачев, М. Шульц та інші дослідники. Новаторський досвід провідних педагогів: Ш. Амоношвілі, Є. Ільїн
є своєрідним ланцюжком дослідження співробітництва в учительській діяльності, практичною спробою
вирішення проблеми виховних відносин.
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Принцип науковості реалізується у діяльності вчителя, а принцип природо відповідності – у
діяльності дитини. Це дає можливість розкрити перспективу у розвитку дитини, постійно ускладнювати її
діяльність, організовувати рух від взаємодії типу спів порядкування до співтворчості. В ньому закладена
єдність не тільки природного і соціального, і й діалектичного взаємозв’язок педагогічних процесів розвитку
дитини і формування особистості вчителя.
Принцип компетентності та інтеграції взаємодії, як показує дослідження здійснюється
єдністю і взаємозв’язком біологічних, соціальних, педагогічних, психологічних і вікових процесів, які
постійно ускладнюються в навчально-виховному процесі з підготовки дітей до вступу в заклад нового типу.
Завдання виховання мають розв’язуватися на рівні комплексного формування особистості:
розумове, фізичне, трудове, морально-естетичне і художньо-естетичне.
Тому організація взаємодії родинного і шкільного виховання вимагає єдності педагогічних вимог сім’ї
та школи.
Здійснення гуманних єдиних вимог до дітей з боку різних соціальних інститутів, посилення впливу на
підготовку до навчання забезпечує підвищення спільними зусиллями ефективність взаємодії дітей до
школи, щоб їх підготовити.
Принцип інноваційності і варіативності взаємодії є одним з основних в організації навальновиховного процесу в школах.
Оскільки виховання і навчання здійснюється на основі відносин вчителя і учнів, то це потребує
певної методичної інноватики.
Такою методичною інноватикою є виховний процес, що відбувається на основі спеціальноорганізованої суб’єкт – суб’єктивної взаємодії, педагогічно доцільних гуманних відносин. Нині сім’я стає
рівноправною поряд з школою у справі фізичного виховання, оздоровлені дитини.
Принцип професійної і педагогічної компетенції батьків і педагогів та любов до дітей впливає з
єдності зусиль сім’ї і школи у підготовці дитини до навчання. Сутність її становить діалектичний
взаємозв’язок мети, завдання, засобів і наслідків виховання.
Розвиток взаємодії сім’ї і школи потребують систематичних організаторських зусиль учителів.
Залежно від змісту взаємодії можна виділити такі основні типи ситуацій:
 вивчення особистості дитини та умов її фізичного розвитку;
 формування активної позиції дитини у відносинах батьків і вчителів;
 взаємоповага у доборі методів і форм виховного впливу на фізичний розвиток дитини;
 спільне освоєння надбань педагогічної науки і практики;
 оцінка результативності підготовки дитини до навчання
До принципу педагогічної компетенції батьків приєднується принцип спадкоємності і зв’язку з життям.
Принцип спадкоємності П. Г. Стельмахович розглядав як між поколінний взаємозв’язок на основі
естафетної передачі від покоління до покоління необхідних для життя сім’ї і людей, для суспільного
прогресу знань, умінь і навичок, виробничого, педагогічного і родинного побутового досвіду, духовних і
матеріальних цінностей та фізичних якостей.
Таким чином, вплив середовища – це сукупність суб’єктивних і об’єктивних факторів, який
обумовлює спільну діяльність сім’ї і школи і спрямовувати його можливо на основі спеціально
організованої взаємодії.
Розглянуті вище принципи взаємодії в процесі підготовки до навчання в школі спираються на
загально дидактичні принципи і взаємодіють з ними.
В цьому такому безперечному і виразному положенні про необхідність тісного зв’язку родини і школи
не все так просто. Є деякі особливі обставини, які визначають суперечність і складність стосунків учителів
з батьками учнів. Батьківська любов до своєї дитини, як надзвичайно сильне почуття, робить їхні погляди
на вчинки й вимоги вчителів дуже суб’єктивними. Треба враховувати, що серйозно утруднює вплив
учителя на батьків те, що він значною мірою здійснюється через погляди і настрої школярів.
Від умов життя дитини в сім’ї великою мірою залежить її фізичний розвиток і здоров’я. Школа
повинна здійснювати педагогічну допомогу з питань фізичного виховання дітей в сім’єю. Школа проводить
педагогічну освіту батьків з питань організації правильного режиму для учнів, занять фізичними вправами
та загартуваннями організму, формування правильної постави, забезпечення раціонального харчування,
достатнього сну, дотримання санітарно-гігієнічних вимог. Поряд з цим школа озброює учнів знаннями і
уміннями, які необхідні їм для виконання цих вимог.
Правильний режим для школярів неможливий без постійного зв’язку школи з сім’єю. Вчителі повинні
знати домашні умови дітей і проводити відповідну роботу з дітьми та батьками, спрямовану на створення
правильного режиму. Батьків необхідно ознайомлювати з даними лікарського контролю, фізичного
розвитку дітей.
Режим дня передбачає правильне виконання таких основних елементів: сон, харчування, навчання,
праця, заняття фізичними вправами, особиста гігієна.
Сон є важливим елементом режиму дня школяра. За висловом І. П. Павлова, сон визволяє нервову
систему від перевтоми і перенапруження, відновлює працездатність нервових клітин головного мозку і
готує нервову систему до наступної роботи.
Недосипання дитини шкідливо впливає на загальний стан організму, призводить до перевтоми,
нервовості, знижує опірність організму проти захворювань, затримує фізичний розвиток [11].
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Раціональне харчування є необхідною умовою для нормального розвитку дитини. Чим молодша
людина, тим важливіше значення має для неї харчування, яке є джерелом енергії для життєдіяльності
організму, а також джерелом постачання речовин для росту організму.
Часто порушенням режиму харчування є те, що діти мало їдять уранці. Причиною цього є
недотримання загального режиму: вони пізно лягають спати і пізно встають, внаслідок цього не виконують
ранкову гімнастику, поспішають, порушується нормальний апетит, погано засвоюється їжа, яку споживала
дитина.
Раціон школяра має складатися з різноманітних, якісних і збалансованих страв. Велике значення
для засвоєння їжі мають її смакові якості, І. П. Павлов говорив, що найкорисніша та страва, яку людина
їсть з апетитом. Навчання є одним з важливих елементів режиму позашкільного часу учня. Важливо
забезпечити учневі належні гігієнічні умови для виконання домашніх завдань. Стіл і стілець повинні
відповідати зростові дитини.
Батькам необхідно стежити, щоб дитина правильно сиділа за столом і не сутулилася, не схиляла
низько голову, не перекошувала тулуба вбік. Особливу увагу слід приділяти цьому питанню на першому
році навчання дітей, бо сформовану звичку неправильно сидіти за столом важко виправити.
Під час готування домашніх завдань учню слід через кожні 30 хвилин робити перерву на 10 хвилин і
виконувати комплекс фізкультурних вправ.
Фізична праця є обов’язковим компонентом режиму дня школяра. Зрозуміло, що даючи дітям
завдання фізично працювати, слід враховувати їхні можливості і правильно нормувати працю, щоб вона
давала позитивне фізичне навантаження і своїми результатами приносила дітям моральне
задоволення [40].
Гігієна житла та особиста гігієна – важливі фактори фізичного виховання сім’ї. Необхідно, щоб діти
брали активну участь у прибиранні квартири, щоб дотримання чистоти і порядку стало їх звичкою. Дітей
треба систематично привчати в сім’ї і в школі тримати в чистоті своє житло. Для цього потрібний тісний
контакт учителів і батьків.
Заняття фізичними вправами дома та за місцем проживання має велике значення для фізичного
виховання школярів. У режимі позашкільного часу проводять такі заходи з фізичного виховання: ранкова
гігієнічна гімнастика, фізкультурні паузи під час виконання домашніх завдань, прогулянки, ігри, розваги,
катання на лижах і ковзанах та ін.
Правильне чергування в режимі дня, навчання рухової активності школярів забезпечує так званий
активний відпочинок. Переключення від навчання до рухової діяльності сприяє швидкому відновленню
розумової працездатності і успішному навчанню,.
Ранкова гімнастика – необхідний компонент правильного режиму дня, дійова форма фізичного
виховання школярів. Систематичне виконання ранкової гімнастики стимулює розвиток м’язів, особливо тих
з них, котрі забезпечують правильну поставу, розвиває органи дихання і кровообігу, поліпшує обмін
речовин. Прийняття повітряних ванн, під час виконання вправ і водяних процедур після гімнастики
загартовує організм.
Поряд з цим щоденне виконання ранкової гімнастики виховує у школярів організованість,
дисциплінованість, виробляє звичку до систематичних занять фізичними вправами [20]. Заняття фізичними
вправами за місцем проживання проводять або у вигляді роботи організованих груп, секцій, або у вигляді
самодіяльних занять. Одним з центральних питань цієї роботи є створення матеріально-спортивної бази.
Важливе значення має також забезпечення кваліфікованого методичного керівництва з боку школи.
Поряд з принципами та умовами взаємодії школи і сім’ї йдуть формами спільної роботи школи та
сім’ї з фізичного школярів.
Проблеми виховання підростаючого покоління належать до найскладніших у сучасній педагогічній
науці. Загальною метою виховання є всебічний і гармонійний розвиток особистості школяра, що проходить
під впливом оточуючого середовища, умов, обставин, суспільного ладу. Оскільки дійсність нерідко буває
суперечливою і конфліктною, то особистість може не тільки формуватися під впливом середовища, а й
деформуватися під впливом антисоціальних явищ, чи, навпаки загартовуватись у роботі з труднощами,
виховувати в собі несприятливість до них. [12].
Вплив сім’ї на формування особистості дитини та її фізичний розвиток не може замінити жодна
ланка суспільного виховання, адже в ній поєднується зміст, форма, методи і умови всебічного
гармонійного розвитку. Сім’я стає першим соціальним інститутом, в якому дитина засвоює суспільну
мораль, норми і правила поведінки, навчається узгоджувати запити і проблеми з можливостями та
віддачею суспільству. Тому таким актуальним є питання про посилення впливу та відповідальності сім’ї за
виховання високої духовної культури, моральних переконань, трудового виховання дітей та молоді.
Першочерговими стають проблеми поглиблення соціалізації сім’ї, особистості і насамперед дітей та
молоді, нашого сьогоднішнього буття і нашого майбутнього, майбутнього країни і людства
(Постовий В.Г.,1994). [40].
Удосконалення виховання дітей в сім’ї в умовах сучасного критичного або кризового екологічного
стану України є важливою соціально-педагогічною проблемою.
Отже, протягом життя в організмі людини безперервно відбуваються процеси росту і розвитку. Ріст збільшення розмірів організму людини або окремих його частин і органів унаслідок збільшення кількості
клітин шляхом поділу, їх лінійного розтягування та внутрішньої диференціації [15].
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Розвиток – якісні зміни, що приводять до формування людського організму або його різних частин і
органів. Розвиток у широкому розумінні – це процес кількісних і якісних змін, що відбуваються в організмі
людини, й які призводять до підвищення функціональних резервів організму.
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА БЕЛКОВОГО ИНГИБИТОРА ЭНДОГЕННОЙ АЛЬФА-АМИЛАЗЫ
Введение.
Хлеб является социально значимым продуктом питания населения и важнейшим компонентом
продовольственной безопасности любой страны. Одним из главных лимитирующих факторов
производства высококачественного хлеба является некондиционная мука, в том числе и мука с
повышенной автолитической активностью (АА), в основном обуславливаемой активностью фермента αамилазы. АА пшеничной муки нормального качества обычно невелика и не оказывает отрицательного
воздействия на качество хлеба. Повышенная активность характерна для муки с примесью проросшего
(вследствие преждевременного прорастания – sprouting) зерна [1].
Хлеб, выпекаемый из такой муки, имеет пониженный объем, расплывчатую форму, липкий
заминающийся мякиш. В связи с этим разработка способов улучшения хлеба из дефектной муки весьма
актуальна [2]. Анализ патентной литературы свидетельствует о перспективности новых
биотехнологических подходов, основанных на применении натуральных улучшителей. В данной работе
проводился поиск и изучение свойств регуляторов активности эндогенной (зерновой) α-амилазы –
ингибиторов белковой, фосфолипидной и углеводной природы, в том числе из самого зерна, оценка
возможности их применения для корректировки хлебопекарного качества муки[3].
Материалы и методы.
Объектами исследования служили зерно пшеницы (Triticumaestivum L.).
Определение ингибиторной активности проводили при рН-8,0 (50 мМ фосфатный буфер) и рН-5,2
(50 мM ацетатный буфер) с добавлением 1 мМCaCl2. Уровень ингибирования определяли по уменьшению
активности α-амилазы, которую измеряли по методу. К малому объему ингибитора с ферментом (по 20
мкл), соответственно разбавленных добавляли 1 мл буфера. Смесь инкубировали 15 минут при 30оС,
добавляли 1 мл β-лимит декстрин (0,6 мг/мл) и инкубировали еще 15 минут Контролем служили варианты
без ингибитора. Реакцию останавливали добавлением 4 мл йодного раствора (0,005% J2/ 0,05% KJ).
Измерение окраски проводили при 545 нм. Ингибиторную активность выражали следующим образом: 1 ед.
активности = 0,01 разницы между экстинкцией контроля (амилазная активность без ингибитора) и опыта
(амилазная активность с ингибитором) на 1 мл/час [4].
Для исследования термостабильности ингибитора и комплекса ингибитор-фермент образцы
прединкубировали при различных температурах (от 65 до 90оС) в течение разного времени, а затем
измеряли активность, как было описано выше [5].
Результаты и обсуждение.
В характеристике ферментов и их ингибиторных белков большое значение имеют такие свойства,
как устойчивость к изменению рН среды, термоустойчивость, а также стабильность комплекса ферментингибитор. Эти факторы (свойства) принципиально значимы для данного случая, поскольку
непосредственно обуславливают поведение ингибитора и фермента в достаточно жестких
технологических условиях (например, при хлебопечении).
Изучена локализация и распределение ингибиторной активности в различных анатомических частях
зрелого покоящегося семени пшеницы. Для анализа ингибиторной активности были использованы
экстракты помолов целых зерен, отрубей (фракция 1, содержащая оболочки и алейрон), отрубей (фракция
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2, содержащая зародыши, щитки и частицы субалейронового слоя), а также белая мука (собственно
эндосперм). Из данных, приведенных в таблице 1 видно, что ингибитор присутствует повсеместно, как
внутри, так и в периферийных частях семени, однако его удельная активность наиболее высока в
эндосперме. Для сравнения измерялась ингибиторная активность в зерне ячменя. Оказалось, что по
содержанию ингибитора ячмень превосходит пшеницу более чем в два раза. Но, не смотря на это, зерно
пшеницы также является хорошим источником ингибитора зерновойα-амилазы.
Таблица 1
Содержание ингибитора в различных частях семени
Источник
Зерно ячменя
Зерно пшеницы
Пшеничные отруби (фракция 1)
Пшеничные отруби (фракция 2)
Пшеничная мука

Ингибиторная активность, (ед. акт./мг белка)
±7010
±2680
±1980
±2330
±2700

Исследовалось влияние рН и высокой температуры на активность выделенного белкового
ингибитора и стабильность комплекса ингибитор-фермент (группа α-Аmy1). Все измерения ингибиторной
активности проводились с использованием очищенной α-амилазы Аmy1. Обнаружено, что ингибитор
наиболее активен в слабощелочной среде (в области рН 7,8-8,0), при значениях рН, близких к 5,0 его
активность падала практически до нуля. Ингибиторы из обоих источников (зерна ячменя и пшеницы) при
рН 8,0 проявляли очень высокую термостабильность и практически не теряли своей активности даже при
температуре 90о С в течение 10 минут (таблица 2). Этот факт следует особо отметить, поскольку ранее
сообщалось об относительной термолабильности родственного белка BASI. С другой стороны, имеются
данные о высокой термоустойчивости ряда других, близких по свойствам ингибиторных белков, например,
трипсинового ингибитора Куница, а также 0.19 ингибитора из зерна пшеницы.
Таблица 2
Действие высокой температуры на активность ингибитора
Вариант
Контроль
70оС, 10 мин
80оС, 10 мин
90оС, 10 мин

Ингибиторная активность
(ед. акт./мл.час)
±3990
±3810
±3950
±3980

% подавления ингибиторной
активности
0
4,5
1,1
0,3

Как и сам ингибитор, его комплекс с ферментом также был достаточно термостабильным и не
распадался полностью при температуре 65оС в течение 15 минут. Столь высокая устойчивость данного
комплекса к повышенной температуре, по-видимому, объясняется весьма близкими ИЭТ ингибитора и
изоферментов α-Аmy1, а также наличием Ca2+ в структуре фермента, повышающими взаимную
аффинность обоих компонентов комплекса.
Выводы.
С использованием двух типов естественного субстрата - растворимого и гранулированного
крахмала установлено, что выделенные белковые ингибиторы способны блокировать не только активный
(каталитический) центр α-амилазы, но и так называемый «центр связывания», ответственный за сорбцию
фермента на гранулах крахмала.
В зерновке пшеницы ингибитор локализован повсеместно, как в периферийных частях семени
(оболочках и алейроне), так и в крахмалистом эндосперме. Как очищенный, так и грубый препарат
ингибитора эффективно подавляли изоферменты Аmy1 пшеничного шрота с низкими ЧП.
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Оксана Миздренко
(Переяслав, Україна)
ПРОФІЛАКТИКА ФАКТОРІВ РИЗИКУ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ШКОЛЯРІВ
Серед хвороб, на які страждають наші сучасники найбільш небезпечною є захворювання серцевосудинної системи. Серцево-судинна система забезпечує кровообіг організму, а значить живлення і
дихання всіх органів. Ось чому захворювання серцево-судинної системи відображається на пониженні
функціональної діяльності всього організму. Одночасно понижуються творчі здібності та працездатність
людини.
Виникнення та прогресування серцево-судинних захворювань, які мають суттєвий вплив на здоров’я
населення, визначається факторами ризику. Хвороби системи кровообігу скорочують тривалість життя
людини, є основною причиною інвалідності, а також раптової смерті. Відомі фактори ризику ішемічної
хвороби серця – надлишкова маса тіла, пристрасть до куріння, низька фізична активність – починають
формуватися саме в дитячому і підлітковому віці. Починаючись ще в дитинстві, більшість з них
супроводжують людину все її життя.
У лікарів існує вислів: «Наш вік – це вік наших судин». При цьому мається на увазі, що вік людини, її
фізична активність визначається станом кровоносних судин. Гарний стан апарату кровообігу в значній мірі
забезпечує здоров’я і довголіття людини. Багато серцево-судинних захворювань, як правило,
проявляються у літньому віці: гіпертонічна та ішемічна хвороби, атеросклероз. Однак у всьому світі існує
тенденція до омолодження цих захворювань. Зросла частка серцево-судинної патології у дітей. Вегетосудинна дистонія, артеріальна гіпертензія, порушення ритму серця перестали бути рідкістю в дитячому і
підлітковому віці. Профілактика розвитку серцево-судинних захворювань повинна починатися у дитячому
віці та спрямовуватись на виявлення факторів ризику серцево-судинної патології.
Впродовж останніх років відмічається зростання серцево-судинної патології у школярів. Це пов’язано
з інформаційними перенавантаженнями, стресогенними ситуаціями, модернізацією навчального процесу
без урахування гігієнічних вимог щодо його організації, поширенням шкідливих звичок, гіподинамією,
сучасними тенденціями «швидкої їжі», відсутністю сталих орієнтирів на здоровий спосіб життя, що разом з
іншими негативними факторами призводять до початку функціональних порушень, а згодом до
формування органічних патологій. Функціональний стан серцево-судинної системи школярів є одним із
показників функціональних можливостей організму, індикатором стану організму, відіграє важливу роль в
адаптації організму до фізичних та інтелектуальних навантажень. Низький рівень фізичної активності
школярів, особливо у поєднанні з психоемоційними стресами, порушує нормальні взаємовідносини
функціональних систем, зумовлює відхилення вегето-судинних показників від норми і викликає
функціональні розлади серцево-судинної системи.
Порушення діяльності серцево-судинної системи дитини може виникнути внаслідок різних причин.
Це можуть бути функціональні відхилення: розлади серцевого ритму, підвищення або зниження кров’яного
тиску. Всі ці явища здебільшого тимчасові й не свідчать про ті чи інші порушення або ураження системи
кровообігу. Причиною виникнення їх можуть бути вікові зміни функціонування залоз внутрішньої секреції,
нестійкість нервової системи, нехтування правильним режимом дня, недостатнє перебування на свіжому
повітрі, малорухливий спосіб життя (гіподинамія): тютюнопаління, вживання алкогольних напоїв, наркотиків
тощо [3, с. 134].
На даний момент спостерігається тенденція до збільшення хвороб серцево-судинної системи у
підростаючого покоління. Розповсюдженість захворювань серцево-судинної системи в дитячому і
підлітковому віці за останні десять років збільшилась більше ніж вдвічі, зокрема в 2,2 рази серед дітей у
віці до 14 років і в 2,3 рази серед підлітків віком 15-17 років. Патології серця і судин є домінуючою
причиною захворюваності в усьому світі. Якщо раніше в структурі захворювань серця переважав
ревматизм, то сьогодні першість посідають неінфекційні патології серця (функціональні розлади), вірусні і
спадкові хвороби системи кровообігу. Важливим також є той факт, що багато хвороб серця в дитинстві
мають малосимптомний характер, з іншого боку, можуть протікати під маскою інших захворювань. Слід
відзначити, що найбільш поширеними на сьогодні серед школярів є судинні захворювання (вегето-судинна
дистонія, артеріальна гіпо- та гіпертензія, судинна недостатність). Проте необхідно також звертати увагу
на вроджені та придбані пороки серця, які в наш час набули значного поширення та враховувати дані
захворювання при нормуванні фізичних навантажень. Важливо також пам’ятати, що будь-які патологічні
зміни серцево-судинної системи негативно впливають на інші органи та системи й організм в цілому. Всі
фактори ризику поділяються на дві групи: не модифіковні – ті, на які ми не можемо впливати (стать, вік,
спадковість), та модифіковані – ті, на які ми маємо вплив (тютюнопаління, алкоголь, гіпертонічна хвороба,
високий індекс маси тіла, неправильне харчування, високий рівень холестерину, стреси, недостатня
фізична активність). Але, зазвичай, наявність не модифікованих чинників ризику недостатня для розвитку
серцево-судинних хвороб. Як правило, безпосередньою причиною хвороби є дія якогось із модифікованих
факторів. Чим більше факторів ризику впливають на організм, тим вищі шанси захворіти. На щастя, на ці
чинники ми можемо впливати [5, с. 67].

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

17

За результатами різних досліджень більшість науковців виявили основний фактор ризику
функціональних розладів серцево-судинної системи, а саме зниження рівня рухової активності. Що
викликає зниження адаптаційних можливостей серцево-судинної системи, дисфункцію вегетативних
відділів нервової системи і загальну реакцію організму на не дозоване перенапруження як фізичне так і
психічне [2, с. 15].
За період навчання в школі школярі зазнають позитивних та негативних емоційних впливів, що часто
призводять до емоційних перенавантажень. Це зумовлюється значною кількістю стрес-факторів: високий
динамізм і нестача часу; інформаційні перенавантаження; непорозуміння з однокласниками, вчителями і
батьками, та ін. У результаті безперервної дії цих факторів механізми адаптації організму, що склалися
раніше, у нових умовах відстають від вимог життя. А це, у свою чергу, викликає значний ступінь фізичної і
психоемоційної перенапруги організму школяра, що негативно впливає на всі функціональні системи
організму, особливо на серцево-судинну. Психоемоційні навантаження є найпоширенішою причиною
стресу.
Стрес – це реакція організму на оточення. Він є свідомою, емоційною або фізіологічною реакцією
людини на подразники, труднощі та небезпеку, що є у нашому житті. Тобто стресів є стільки ж, скільки і
факторів, що їх викликають. Під час сильного стресу (дистресу), спостерігається порушення, або ж розлад
психофункціональних систем. Причому в окремих випадках це призводить до погіршення здоров’я –
формуються серцево-судинні захворювання, хвороби шлунково-кишкового тракту, а також синдром
хронічної втоми, основними симптомами якого є головний та м’язовий біль, порушення пам’яті, сонливість,
швидке стомлення. Саме тому в умовах сучасного життя досить важливим фактором збереження здоров’я
є підвищення стресостійкості [4, с. 137].
Потяг до куріння тютюну виникає у тому віці, коли значний вплив можуть зробити школа, батьки і
громадськість. Оскільки тютюнопаління – це звичка, яка формується під дією засобів масової інформації,
наслідуванні дорослих та дотриманні «модних тенденцій», то і способи боротьби з нею повинні бути
відповідними. Головним способом профілактики тютюнопаління серед школярів повинен бути приклад
їхніх батьків і загалом дорослих, які їх оточують.
У нашій країні з кожним роком збільшується кількість підлітків, які вживають алкогольні вироби,
зокрема слабоалкогольні напої. Це стало вже національною проблемою. Для профілактики алкоголізму
серед молоді можна використати два таких захисних механізми: виховання в молоді твердого переконання
у шкідливості алкоголю, аморальності його вживання, формування критичного відношення до алкогольної
ейфорії, приведенні доказів, що алкоголь – це наркотик, який призводить до порушень психіки та
антисоціальної поведінки.
Дитина стає дорослішою, коли починає усвідомлювати важливість збалансованого та регулярного
харчування, фізичного навантаження, уміння раціонально розподіляти власний час. Проте не завжди вибір
дитини приносить їй користь. Зростаюча кількість обов’язків підлітка і свобода вибору, змушують
розставляти пріоритети не на користь раціонального харчування. Обираючи порушення режиму дня,
прийому їжі, малорухливий спосіб життя діти часто позбавляють себе необхідних організму вітамінів і
мінералів, відсутність яких є згубним для здоров’я [1, с. 57].
Тільки особистий приклад батьків, або осіб які приймають участь у вихованні дитини допоможуть їй
виробити навички здорового харчування, які залишаться з нею на все життя.
Також важливим моментом є прищеплення дитині можливості самостійно приймати свідоме рішення
щодо вибору корисних продуктів харчування. Адже вплив холестерину який негативно впливає на розвиток
серцево-судинної системи, міститься у значних кількостях у фаст-фудах, які полюбляють діти. Харчовий
холестерин (яйця, м’ясо, сир, молочні продукти), навпаки безпечний, звичайно ж за умови помірного
вживання. А ось разом з гамбургерами ми споживаємо зовсім інший вид холестерину, який приносить
реальну шкоду здоров’ю. Неварто також забувати, що стреси також можуть викликати збільшення кількості
холестерину в організмі. Важливе значення має не тільки склад їжі, але й характер харчування. Ми їмо
нерегулярно, великими порціями, часто всього один – два рази на день. Варто зрозуміти одне, що
зменшення маси тіла можна досягнути і утримати лише тоді, коли кардинально змінити стиль життя і
харчування [1, с. 60].
Отже, щоб підтримати здоровий стан серцево-судинної системи необхідна регулярна фізична
активність (мінімум протягом 30 хвилин щоденно). Фізична активність протягом 1 години кілька разів на
тиждень сприяє підтримці нормальної ваги. Адже згідно досліджень, в дітей, які регулярно виконують
фізичні вправи, ризик серцевих захворювань значно менший порівняно з дітьми, які ведуть малорухливий
спосіб життя.
Таким чином, можна зробити висновок про те, що зниження резервних можливостей організму,
зокрема серцево-судинної системи спостерігається у дітей які не дотримуються оптимального режиму
харчування, ведуть малорухливий спосіб життя, мають шкідливі звички, мають конфлікти у класному
колективі. Для поліпшення стану серцево-судинної системи школярів слід знизити вплив негативних
соціальних чинників шляхом впровадження здоров’язберігаючих технологій в навчально-виховний процес,
зокрема на уроках фізичного виховання і основ здоров’я.
Отже, знання факторів ризику необхідне для профілактики серцево-судинної патології. В будь-якому
віці 80% випадків захворювань серцево-судинної системи можна попередити шляхом: підвищення
стресостійкості організму дітей та молоді; формування в дітей та молоді мотивації на здоров’язберігаючу
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поведінку, виховання твердого переконання у шкідливості алкоголю та сигарет, аморальності їх вживання;
обирати для себе і своєї родини раціональне харчування, контролювати масу тіла, зменшити споживання
солі і цукру, вживати більше круп, овочів, фруктів; щодня мінімум 30 хвилин займатися фізичними
вправами.
Визначальна роль серцево-судинної системи у оптимальному функціонуванні організму в
найрізноманітніших умовах та у пристосуванні до навантажень різного характеру – обумовлює
першочергове значення оцінки її функціонального стану. Найбільш об’єктивним є комплексний підхід до
оцінки функціонального стану системи кровообігу, який полягає у проведенні реєстрації основних
фізіологічних параметрів серця та судин у стані відносного спокою у поєднанні з аналізом їх реакції на
дозовані тестуючі навантаження. Комплекс методів оцінки функціонального стану серцево-судинної
системи охоплює: традиційні та розрахункові методи (визначення інтегральних показників системи
кровообігу) та функціональні проби (оцінка типу реакції серцево-судинної системи на дозоване фізичне
навантаження).
Для раннього виявлення дітей і підлітків групи ризику щодо розвитку серцево-судинних захворювань
необхідно проводити комплексне обстеження морфофункціонального стану серцево-судинної системи у
школярів. Профілактика розвитку серцево-судинних захворювань повинна починатися у джерел хвороби,
тобто у дитячому віці, а не на стадії стабілізації та органних пошкоджень, що зумовить більш високу її
ефективність.
Актуальним залишається розробка заходів первинної профілактики, яка в першу чергу повинна бути
спрямована на виявлення факторів ризику серцево-судинної патології, проведення динамічного
спостереження за групами ризику щодо розвитку даних захворювань з метою впровадження можливих
шляхів корекції виявлених порушень та збереження оптимальної діяльності серцево-судинної системи.
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БІОТЕХНОЛОГІЯ ОТРИМАННЯ АНТИБІОТИКІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ БАКТЕРІЙ РОДУ BACILLUS
У зв'язку з широким розповсюдженням резистентності збудників інфекційних захворювань до вже
існуючих антимікробних агентів, потреба в нових антибіотиках надзвичайно велика, а інфекційні
захворювання як і раніше залишаються загрозою та основною проблемою сучасної медицини.
Мікроорганізми є одним з найбільш цінних джерел отримання різноманітних біологічно активних сполук.
Тому роботи з мікроорганізмами, а також продуктами їх життєдіяльності, є перспективними, а розробка
нових методів пошуку антибіотиків серед продуктів мікробного метаболізму набуває ще більшої
актуальності.
Метаболіти мікроорганізмів ділять на первинні і вторинні. Низькомолекулярні сполуки, необхідні для
росту мікроорганізмів є первинними та необхідні як мономери для макромолекул та коферментів
(амінокислоти, органічні кислоти, цукри). Вторинні — це сполуки, які не потрібні для росту мікроорганізмів,
але виділяються ними у зовнішнє середовище. До вторинних метаболітів, що активно використовуються в
біотехнологічних виробництвах, належать антибіотики, вітаміни, сигнальні молекули, циклічні і лінійні
нуклеотидмонофосфати, біосурфактанти, деякі токсини [1].
Антибіотики - це продукти життєдіяльності (або їх синтетичні аналоги і гомологи) живих клітин
(бактеріальних, грибкових, рослинного чи тваринного походження), які вибірково пригнічують
функціонування інших клітин мікроорганізмів, пухлин і т. п. Переважна більшість природних антибіотиків
утворюється мікроорганізмами, в основному, бактеріями (головним чином актиноміцетами з родів
Streptomyces, Micrimonospora, Nocardia, а також бактеріями роду Bacillus) і макроскопічними міцеліальними
грибами роду Penicillium, Acremonium, Fusidium та ін.
Подібні антимікробні речовини характеризуються двома основними ознаками: мають високу
біологічну активність та вибірковість дії, оскільки кожний антибіотик виявляє свою біологічну дію лише
щодо окремих організмів або їх груп [2].
За способом отримання антибіотики можна поділити на:
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1) антибіотики, що отримують шляхом мікробіологічного синтезу: антибіотики тетрациклінового ряду
(продуцентом є Streptomyces aurefaciens), природні пеніциліни (Penicillim chrysogenum, Penicillium notatum),
антибіотики-глікозиди (стрептоміцин Streptomyces globisporus streptomycini), макроліди (ерітроміцин
Streptomyces erytheus), бацитрацини Bacillus licheniformis, поліміксини Bacillus polymyxa;
2) антибіотики, що виробляють синтетичним шляхом - левоміцетин і його похідні;
3) антибіотики, одержувані шляхом поєднання мікробіологічного і хімічного синтезу - напівсинтетичні
антибіотики (напівсинтетичні пеніциліни, цефалоспорини) [2].
Більш застосованим способом отримання антибіотиків є культивування мікробних продуцентів в
умовах, що сприяють найкращому виходу цільового продукту, з наступним виділенням і хімічним
очищенням препаратів. Утворення антибіотиків - це генетично закріплена особливість метаболізму
мікроорганізмів, що виявляється в тому, що кожен вид (або штам) здатний продукувати один або кілька
строго специфічних для нього антибіотичних речовин. Їх промислове отримання - це складна
багатоступенева біотехнологічна система, що складається з ряду послідовних стадій.
Відповідний процес отримання антибіотика включає в себе чотири основні стадії:
1) Отримання відповідного штаму-продуцента для промислового виробництва, який буде найбільш
вигідним. Це пошук і селекція високопродуктивних продуцентів, підбір оптимального складу поживних
середовищ, розробка та апаратурне оформлення процесу ферментації тощо. Методом селекції
відбирають найбільш перспективні штами, а потім проводять відбір індукованих мутантів, для цих цілей
широко застосовується метод зміни геному виділеного продуцента антибіотика шляхом мутагенезу та
генної інженерії.
2) Біосинтез антибіотика. Стадія біосинтезу - основна стадія в процесі отримання антибіотика, що
забезпечує для продуцента такі умови розвитку, які б сприяли максимальному рівню утворення
відповідних сполук. Ефективність стадії біосинтезу визначається генетичними особливостями організму,
складом поживного середовища, режимом розвитку продуцента і залежить від часу максимальної
продукції антибіотика. До найбільш важливих факторів, що впливають на синтез антибіотичних речовин
мікроорганізмами, відносять склад поживного середовища, його кислотність (більшість бактерій, які
синтезують антибіотики, краще розвиваються при рН близько 7,0), окислювально-відновні умови, аерація,
температура культивування та інші фактори. Для культивування більшості продуцентів температурний
оптимум розвитку становить 30-37 °С. Для продуцента граміцидину С Bacillus brevis - 40 °С. Також існують
методи спільного вирощування двох або більшого числа мікроорганізмів: так, збільшення утворення
бацитрацину відбувається в тому випадку, якщо продуцент антибіотика B. subtilis культивується спільно з
Pseudomonas sp [3].
3) Виділення і очищення необхідної антибіотичної речовини. Ефективність цієї стадії визначається
складом середовища для вирощування продуцента, характером його росту, місцем основного
накопичення біологічно активної речовини. Якщо антибіотик знаходиться в культуральній рідині, його
виділяють методами екстракції, використовуючи для цього гідрофобний розчинник, осаджують у вигляді
нерозчинної сполуки або сорбують іонітами. З клітин мікроорганізмів антибіотик виділяють методом
екстракції за допомогою органічних розчинників [4].
4) Концентрування, стабілізація і отримання готового продукту. Відділення розчину від біомаси і
зважених часток проводять методами фільтрації або центрифугування. Особливістю цієї стаді є те, що на
першому етапі роботи використовуються невеликі концентрації (не більше 1%) антибіотика, а далі
збільшуються до 20-30%. Після очищення антибіотик висушують, для чого застосовують ліофільну сушку,
висушування в розпилювальної сушарці, в зваженому шарі або в вакуум-сушильних апаратах. Основною
вимогою до цієї стадії є отримання кінцевого необхідного продукту високої якості, що досягається за
допомогою ретельного біологічного та фармакологічного контролю.
Рід Bacillus - це одна з найбільш різноманітних і комерційно корисних груп мікроорганізмів, що
викликає великий інтерес мікробіологів через значне поширення представників цього роду, циклу розвитку,
незвичайної стійкості їх спор до хімічних і фізичних агентів та робить їх важливими джерелами отримання
комерційних препаратів. B. subtilis має в середньому 4–5% геному, присвяченого антибіотичному синтезу, і
має потенціал для отримання понад двох десятків структурно різноманітних протимікробних сполук.
Більшість антибіотиків, що продукує Bacillus spp. (наприклад, поліміксин, циркулін і колістин) активні як
проти патогенних грампозитивних, так і грамнегативних бактерій, а також щодо патогенних грибів [5].
Серед найбільш важливих антибіотиків, що продукують Bacillus spp., можна виділити:
Бацитрацин – це суміш різноманітних поліпептидів із різною активністю, що продукує B. licheniformis.
Це антибіотик широкого спектру, що діє бактерицидно на грампозитивні та грамнегативні бактерії, завдяки
здатності інгібувати синтез клітинної стінки [6].
Граміцидин бактеріцидно активен щодо стрептококів, стафілококів, пневмококів та інших
мікроорганізмів та синтезується культурою B. brevis. Діюча речовина - граміцидин С, що продукується
B. brevis var.G.-B. Штам в процесі розвитку в рідкому поживному середовищі та при висіві на тверді
поживні середовища з дріжджовим екстрактом може утворювати різні за морфологією та іншими
властивостями колонії: складчасті (R), гладкі (S) і дві плоскі (P+ і P-) форми, що залежить від умов
культивування. Утворювати граміцидин-С можуть лише форми R і Р+.
Поліміксини – група антибіотиків, побудованих із циклічного пептиду і довгого гідрофобного хвоста.
Синтезуються нерибосомальними білоксинтезуючими системами. На мікробну клітину поліміксини діють
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бактерицидно. Подібно до катіонних детергентів вони порушують осмотичну цілісність клітинних мембран
шляхом взаємодії з ліпополісахаридами і фосфоліпідами зовнішньої мембрани. Колістин (або поліміксин
Е) – виробляють з використанням метаболітів B. polymyxa var. colistinus. До препарату чутливі
грамнегативні бактерії Acinetobacter spp., Citrobacter spp., Escherichia coli, Haemophilus influenzae,
Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter spp., сальмонелли, шиґелли, клебсієлли (у тому числі Klebsiella
pneumoniae). Препарати не є активним проти представників родів Proteus, Providencia, Burkholderia і
Serratia, а також деяких облігатних анаеробів, включаючи Bacteroides fragilis і грампозитивних бактерій.
Поліміксин В синтезується B. polymyxa. Стійкість розвивається повільно; викликає перехресну з
колістином резистентність. Активний щодо Salmonella, Shigella, E. coli, Klebsiella spp., Bordetella pertussis,
Haemophilus influenzae, Enterobacter, Pseudomonas aeruginosa, Vibrio cholerae (крім варіанту eltor).
Зазвичай стійкі Serratia marcescens, Providencia spp., Bacteroides fragilis. Також не активний щодо Proteus
spp., Neisseria spp., облігатних анаеробних і грампозитивних бактерій. У зв'язку із зростанням проблеми
резистентності мікроорганізмів до антимікробних засобів, останнім часом інтерес до цієї групи препаратів
зростає [7].
Субтілин був отриманий з культури В. subtilis NRRL-B 545. Це пептидний антибіотик, що містить
лантіонін (лантібіотік). Високоактивний проти Treponema pallidum, S. aureus, В. anthracis, В. cereus,
M. tuberculosis. Додаванням невеликих доз цього антибіотика дозволяє значно зменшити час стерилізації
харчових продуктів, тому його успішно використовують як консервант у промисловості [8].
Можна зробити висновок, що використання бактерій роду Bacillus як продуцентів при виробництві
фармацевтичної антибіотичної продукції має ряд переваг:
1) Висока швидкість росту та розмноження культури, а тому і реакцій біосинтезу;
2) Відносно нескладна та відома технологія культивування в промислових масштабах, яка
забезпечує максимальний вихід цільового продукту-антибіотика та не залежна від умов навколишнього
середовища;
3) Можливість спрямованого впливу за допомогою методів генетичної інженерії на синтез біологічно
активних речовин для вдосконалення біологічної цінності цільового продукту;
4) Прояв високої антагоністичної активності;
5) Технологічність у виробництві і стабільність при зберіганні [9].
Таким чином, подальший пошук та вивчення мікроорганізмів-продуцентів і вдосконалення вже
існуючих методів отримання нових біотехнологічно корисних штамів, створення нових антибіотиків на
основі проведення пошуку серед продуктів мікробного метаболізму, вимагає подальшого розвитку.
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СЕКЦІЯ: ЕКОЛОГІЯ
Марія Дегтярьова
(Дніпро, Україна)
ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
Введення. У наш час виховання молоді у сфері екології є досить проблемним, адже не дивлячись
на компетентне суспільство ХХІ століття формування соціальних цінностей підлітків відбувається досить
швидко і, як батьки, так і педагоги повинні приділити достатньо уваги зазначеній темі вчасно. Наш час є
епохою технологій та науки, тож виникає проблема поєднання свідомого використання сучасної техніки,
при цьому не завдаючи істотної шкоди навколишньому середовищу.
Мета. Метою моєї роботи є вивчення та аналіз проблем екологічного виховання сучасної молоді, а
також висвітлення шляхів підвищення рівня екологічної освіти.
Вивченням тематики моєї роботи займались такі науковці як Процюк В.А., Курняк Л.Д.,
Морозова Л.П. та ін. Аналізуючи їх думки можу зазначити наступне: вoни вважають, щo неoбхiднiсть
вихoвання екoлoгiчнoї культури в мoлoдi пoв'язана з реакцiєю на глoбальну екoлoгiчну кризy. В oстаннi
десятирiччя пiд впливoм сукупнoї дiї вирoбничих чинникiв збiльшилась кiлькiсть негативних змiн в
прирoднoму середoвищi. Тoбтo, збереження життя на Землi залeжить тeпер бeзпoсередньo вiд рiвня i
темпiв вихoвання екoлoгiчнoї кyльтури в мoлoдi та у сyспiльствi в цiлoму. [2, 32-37 с.]
На мою думку, основною причиною стриманого розвитку виховання молоді в сфері екології є
відсутність почуття відповідальності і співчування до навколишнього середовища. Я вважаю, що сутність
цієї проблеми полягає у батьківській відповідальності з раннього дитинства, адже навіть елементарні
навички поводження з природою та знання про неї не прививаються з народження. Аналізуючи статистику
опитування молоді доречно виділити таку низку проблемних питань: 41 % опитуваних вважає, що
головним питання для вирішення постає безконтрольне знищення лісів; 35 % висвітлюють проблему
забруднення атмосфери; 24 % вказали на проблемну кількість пластику. Сучасна молодь достатньо
обізнана в екологічних проблемах, але не змінює своє відношення до навколишнього середовища. Зміст
стереотипів і правил поведінки людини в природному оточенні розкриваються перед молоддю поступово,
під час вивчення питань правової охорони конкретних об'єктів природи. На загальних прикладах молодь
навчається розуміти, що заборонено робити в природі, щоб не викликати небажаних наслідок.
Метою екологічного виховного процесу молоді є формування відповідального ставлення до
навколишнього середовища, яке будується на базі екологічної свідомості. Саме це передбачає
дотримання моральних і правових принципів користування природними благами, вдосконалення ідей його
оптимізації, активну діяльність з вивчення та охорони природи. [1, 334 с.]
Варіантами розв’язання проблем забруднення навколишнього середовища є:
- регулярне оповіщення всіх верств населення про наявні проблеми та пропозиції шляхів їх
вирішення;
- зміна та покращення освітньої системи шкіл та закладів вищої освіти у сфері екології та
екологічного права, адже отримуючи певну систему знань, молодь також може засвоїти норми і правила
екологічної поведінки в природі;
- виховується відповідальне ставлення до природи;
- шляхом застосування засобів масової інформації, залучати до благодійних проектів з
вдосконалення якості та поширення природних багатств.
Висновок. Отже, процес екологічного виховання і освіти в сьогоденні досить нерозвинений та
повільний. На жаль, тільки в останні роки розпочалось активне розповсюдження проблем екологічного
світу інформаційним шляхом, а також залучення підлітків до збереження природних цінностей. Молоді не
вистачає впровадження даної тематики в їх повсякденне життя, але якщо почати глобальний виховний
процес з раннього дитинства, то у майбутньому ми зможемо помітити значну різницю та зміну стану
природи планети в кращу сторону.
Таким чином, екологічне виховання, представляючи собою формування у молоді свідомого
ставлення до навколишнього середовища, спрямоване на охорону та раціональне використання
природних ресурсів. При цьому теоретична основа екологічного виховання молоді повинна ґрунтуватися
на вирішенні завдань в їх єдності: навчанні та вихованні. І правильно використовуючи різні методи
виховання, можна сформувати екологічно грамотну і виховану особистість. Проблема екологічного
виховання і освіти існувала, і буде існувати протягом розвитку суспільства. Правильне екологічне
виховання дозволить надалі запобігти багатьом екологічним проблемам людства.
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СЕКЦІЯ: ЕКОНОМІКА
Софія Багдошвілі, Юлія Крихтіна
(Харків, Україна)
РОЗРОБЛЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ МОДЕЛІ СТРАТЕГІЧНОГО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
ПІДПРИЄМСТВА
Моделювання стратегічного інноваційного розвитку підприємств передбачає процес розробки і
реалізації моделі інноваційного розвитку з метою відображення процедури розвитку інноваційної
діяльності в спрощеному вигляді, зручному для проведення необхідних досліджень її основних функцій і
особливостей. Моделювання стратегічного розвитку підприємств дозволяє чітко і послідовно провести
аналіз і вибір інноваційної стратегії при здійсненні кожного інноваційного циклу.
З цією метою проведення процедури моделювання стратегічного інноваційного розвитку підприємств
має охоплювати наступне:
1. Визначення доцільності моделювання стратегічного інноваційного розвитку в економічній системі
промислового підприємства.
Основна мета моделювання - наочне подання інноваційної системи та процесу її стратегічного
розвитку, виділення основних елементів і їх упорядкування, визначення їх взаємозв'язків при досягненні
цілей інноваційного розвитку підприємства.
Завданнями моделювання стратегічного інноваційного розвитку є:
1) аналіз і оцінка інноваційних процесів та інноваційного потенціалу промислового підприємства;
2) взаємодія підприємства із зовнішнім і внутрішнім інноваційним середовищем;
3) розробка стратегії і тактики інноваційної діяльності підприємства та їх реалізація для досягнення
цілей інноваційного розвитку;
4) вдосконалення організації управління інноваційною діяльністю;
5) підвищення ефективності роботи елементів інноваційної системи підприємства і проведення
інноваційних бізнес-процесів;
6) пошук ефективних управлінських рішень для забезпечення стратегічного інноваційного розвитку;
7) проведення прогнозних оцінок розвитку інноваційної діяльності в економічній системі
промислового підприємства.
2. Характеристика особливостей моделювання стратегічного інноваційного розвитку промислового
підприємства на основі нанопідходу. Використання нанопідходу до моделювання інноваційного розвитку та
вибору стратегії інноваційного розвитку підприємства можливо і доцільно, оскільки він характеризується
наступними особливостями, які відповідають вимогам створення інноваційної стратегії:
- ситуаційний підхід до прийняття рішення про вибір стратегії, що дозволяє своєчасно відстежити
зміни зовнішнього інноваційного середовища і зіставити їх з необхідним коригуванням внутрішнього
інноваційного середовища, що спроможне до реалізації стратегії;
- обов'язковий контроль процесу стратегічного вибору для взаємоузгодження управлінських рішень,
їх координації із загальною стратегічною метою економічної системи підприємства;
- порівняння позитивних і негативних наслідків реалізації стратегії інноваційного розвитку, які повинні
проводитися на стадії вибору стратегії, щоб уникнути невірних управлінських рішень, втрат ресурсів і часу,
що особливо важливо для інноваційної сфери;
- стратегічні рішення повинні зіставлятися з можливостями економічної системи підприємства
реалізувати інноваційний проект в найближчому інноваційному циклі, щоб скоротити довгострокові
інвестиції, підвищити очікуваний ефект і уникнути дублювання функцій і міжфункціональних протиріч.
3. Виділення принципів нанопідходу до моделювання інноваційного розвитку, серед яких доцільно
виділити:
1) прийняття стратегічного рішення щодо можливості реалізації «знизу-вгору», тобто зусиллями
інноваційних наноелементів;
2) можливість приєднання необхідних елементів (ресурсів, інформації, функція, процесів)
інноваційної діяльності при реалізації обраної стратегії;
3) оцінка наноефекту при стратегічному виборі та на кожному етапі реалізації інноваційної стратегії;
4) «самозборка» інноваційної стратегії з набору тактичних рішень інноваційних наноелементів;
5) можливість прискорення реалізації стратегії (каталізу інноваційного процесу) при приєднанні
інноваційних наноелементів, що володіють необхідними для цього властивостями, функціями, процесами,
ресурсами;
6) чіткість в роботі наноелементів, «підбір» стратегії в точній відповідності з цілями інноваційної
діяльності та інноваційного розвитку;
7) міжфункціональна взаємодія частин інноваційної системи підприємства при реалізації
стратегічного вибору;
8) спрямованість на удосконалення системи при виборі стратегії інноваційної діяльності;
9) гнучкість прийняття інноваційних рішень;
10) створення взаємопов'язаного єдиного наномеханізму вибору інноваційної стратегії.
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4. Опис вимог до моделювання стратегії інноваційного розвитку промислового підприємства.
Моделювання стратегії інноваційного розвитку підприємства має проводитися з урахуванням таких вимог:
уніфікованість, гнучкість, адаптивність, простота, модифікованість. Модель також повинна відображати
основні тенденції розвитку сучасних бізнес-процесів і науково-технічних рішень; враховувати динаміку
впливу зовнішніх і внутрішніх факторів; мати можливість врахування індивідуальних особливостей кожного
підприємства. При виконанні перерахованих вимог розроблена модель буде відображати в спрощеному
вигляді всі основні етапи процесу створення, освоєння і впровадження нововведення, а також має
можливість вдосконалення і автоматизації в процесі стратегічного інноваційного розвитку.
5. Опис процесу розробки моделі стратегічного інноваційного розвитку. Процес розробки моделі
управління стратегічним інноваційним розвитком необхідно проводити в кілька етапів:
1) встановити цілі і завдання функціонування інноваційної системи підприємства;
2) визначити керуючі і керовані підсистеми, процеси, елементи інноваційної системи;
3) розробити процес управління інноваційним розвитком підприємства;
4) виявити необхідні умови забезпечення інноваційного розвитку;
5) визначити необхідні результати стратегічного інноваційного розвитку та критерії їх оцінки.
При побудові і описі схеми моделі інноваційної системи має враховуватися умова її сталого розвитку
з позиції нанопідходу і врахування міждисциплінарного характеру бізнес-процесів інноваційної діяльності.
6. Характеристика типів моделей стратегічного інноваційного розвитку промислового підприємства.
Доцільно виділити 2 типи моделей стратегічного інноваційного розвитку підприємства:
1) традиційна модель стратегічного інноваційного розвитку, в якій інноваційні процедури
визначаються стратегічними орієнтирами і доводяться до виконавців через ієрархію управління;
2) наномодель стратегічного інноваційного розвитку, в якій наноелементи приймають рішення про
доцільність інноваційних процедур, об'єднуються в наноструктури, які агрегують локальні інноваційні
наноефекти і дають імпульс інноваційному зростанню і розвитку системи в цілому.
Основні відмінності традиційного та нанопідходу до здійснення інноваційного проекту полягають у
наступному:
- в наномоделі швидкість проходження інформації вище, оскільки вже на ранніх стадіях реалізації
проекту відбувається підключення інноваційних наноелементів, що зацікавлені в ньому;
- інноваційний кластер формується з наноелементів, які зацікавлені в проведенні інноваційного
процесу;
- наномодель не вимагає прийняття інноваційного рішення вищим керівництвом, яке тільки фіксує
ефекти, що отримані, і коригує інноваційну стратегію за результатами реалізації проекту;
- необхідний контроль поточної діяльності, тому що самостійні невірні рішення інноваційних
наноелементів можуть привести до небажаних відхилень від загальної стратегії економічної системи;
- наномодель дає два види ефектів в інноваційному циклі - локальний і загальний, які будуть
значніше підсумкового інноваційного ефекту традиційної моделі;
- якщо в традиційній моделі інноваційне рішення не буде прийнято, то не буде отримано ніякого
ефекту, а в наномоделі в будь-якому випадку будуть досягнуті хоча б локальні інноваційні ефекти, тому що
вони формуються на ранніх етапах.
8. Розробка комплексної моделі стратегічного інноваційного розвитку промислового підприємства.
При проведенні моделювання інноваційної діяльності в різного роду складних системах слід говорити про
комплексну модель, яка дозволяє поряд із моделюванням врахувати наступні фактори: складність
інноваційної системи; врахування впливу зовнішнього і внутрішнього середовища, просторових аспектів
інноваційної діяльності; облік тимчасових аспектів проведення інноваційних процесів, наприклад, їх
стратегічних і тактичних особливостей; проведення ретроспективного і перспективного аналізу
інноваційного середовища; забезпечення всеосяжності інноваційних процедур та їх кращої керованості;
підвищення ефективності інноваційної діяльності по усіх ключових напрямах.
Комплексна модель стратегічного інноваційного розвитку, являє собою сукупність взаємопов'язаних
моделей, де кожна з них направлена на досягнення власних цілей, споживаючи власні ресурси (в тому
числі інформаційні) і здійснюючи власні процеси. Однак всі проведені моделями процеси взаємопов'язані і
взаємозалежні, і при збої в одній з моделей відбувається автоматичне «підключення» замінює моделі, і
процес управління інноваційною діяльністю в інноваційній системі не переривається. Кожна модель має
свій результат, але він невідривно пов'язаний із загальним процесом моделювання та досягнення цілей
інноваційного розвитку.
9. Визначення можливостей практичної реалізації комплексної моделі стратегічного інноваційного
розвитку підприємства. Всі приватні моделі в складі комплексної моделі спрямовані на виконання
тактичних інноваційних рішень, які повинні приводити до досягнення поставлених цілей, здійснення
інноваційної стратегії та зміцненню інноваційної системи.
Процедура практичної реалізації роботи комплексної моделі стратегічного інноваційного розвитку
може бути представлена в наступному вигляді:
1) із зовнішнього середовища надійшов сигнал про необхідність в новій продукції;
2) внутрішнє середовище інноваційної системи прийняло сигнал (в локалізованому просторі), при
цьому відбулися зміни в інноваційному середовищі;
3) інноваційний наноелемент Х сприйняв інформацію і дав імпульс інноваційного процесу;

24

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

4) паралельно йде передача і поширення інформації, постійна зміна інноваційного середовища; інші
інноваційні елементи починають формувати ініціативи в інноваційному процесі;
5) зіставлення інформації з інноваційної діяльності зі стратегією підприємства в цілому;
6) інноваційний наноелемент Х формує наноструктуру для ефективного проведення бізнеспроцесу; паралельно він «розсилає» інформацію про новий інноваційний процес, приєднує інші елементи;
7) наноструктура реалізує інноваційний бізнес-процес;
8) інноваційні наноелементи, що залучені в процес, дають локальні наноефекти (економія ресурсів,
швидке отримання результату, скорочення часу на підготовку виробництва і т.д.);
9) інші інноваційні наноелементи, що не залучені в процес, оцінюють цей процес для себе як
втрачений за часом і відмовляються від його проведення;
10) інформація про інноваційні потреби доводиться до керівництва інноваційної системи, яке оцінює
доцільність його проведення і відповідність інноваційної стратегії; передається рішення керівництву про
можливість реалізації економічної системи підприємства;
11) локальні ефекти дають загальний інноваційний наноефект, який доводиться до керівництва
інноваційної системи, потім - економічної системи; вирішення питання про проведення нового процесу і
оцінка результату його проведення наноелементів здійснюється керівництвом економічної системи в
цілому.
Таким чином, на основі представленої моделі інноваційної діяльності можна визначити, що її
комплексний характер дозволяє врахувати внутрішні імпульси розвитку інноваційних процесів, скоротити
негативний вплив зовнішніх факторів і виявити їх позитивну дію на основі ефективного інформаційного
забезпечення. У той же час комплексна модель стратегічного інноваційного розвитку характеризує
стратегічні і тактичні інноваційні процедури в економічній системі підприємства та сприяє їх
цілеспрямованої реалізації.
Маргарита Брус, Сергій Загребельний
(Краматорск, Украина)
АНАЛИЗ ТРЕНДОВЫХ МОДЕЛЕЙ СРЕДСТВАМИ СИСТЕМЫ STATISTICA
Наиболее распространенным способом прогнозирования является прогнозирование на основе
временных рядов (динамических рядов, рядов динамики, хронологических рядов). Временной ряд
описывает изменение какого-либо показателя во времени. Например, температура воздуха в середине
каждого часа суток, ежегодная урожайность зерновых, ежедневный объем продаж какого-нибудь товара,
стоимость акции предприятия, уровень инфляции, обменный курс валют – все это временные ряды.
Исследуемой проблеме посвящено множество работ. Но в одних публикациях исследование носит
общий характер, а в других – рассмотрены более узкие вопросы проблемы. В монографическом
исследовании, предложенном Д. Ваврою и Я. Бенешем, использован поход,который заключается в
примененииобменного курса как инструмента влияющего на сумму к процентной ставке, а также
разработан соответствующий механизм, который моделирует взаимосвязь обменного курса и процентной
ставки [1]. В работах Харламовой Г.О. «Влияние инвестиций на экономический рост», «Новая
экономическая динамика в трансформационных экономиках: инвестиции и экономический рост»
уделяется внимание эконометрическому исследованию влияния инвестиций на экономический рост странрезидентов на примере динамики временных рядов [2], [3].
Целью работы является анализ трендовых моделей средствами системы STATISTICAс точки зрения
последних отечественных и зарубежных исследований по сходной проблематике. В рамках достижения
поставленной цели были определены и решены следующие задачи:
1. Изучение теоретических аспектов и выявление природы трендовых моделей.
2. Признание актуальности проблемы в современных условиях.
3. Поиск возможностей решения задач, связанных с применением рассматриваемых трендовых
моделей в прогнозировании.
4. Обозначение тенденций развития.
5. Попытка предоставления пользователям инструмента, сочетающего в себе наиболее важные и
необходимые методы для обработки временного ряда (корреляционный анализ, сглаживание,
спектральный анализ, цифровые фильтры, генератор рядов с заданными свойствами и т.д.).
6. Обеспечение последовательности применения методов, когда выходные данные одного метода
являются исходными для другого.
7. Превращение процесса применения методов в наглядный, гибкий и удобный, оставив сложный
математический аппарат, лежащий в основе этих методов, «за кадром».
8. Обеспечение быстрого и эффективного анализа результатов.
В работе для исследования временных рядов была использована система STATISTICA,
позволяющая автоматически при вводе значений выбрать оптимальную модель.
Анализ временных рядов в системе STATISTICA основывается на том, что математическими
преобразованиями дистрибутивно–лаговую модель можно превратить в авторегрессионную. Поэтому при
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подгонке модели безразлично, с каким конкретно видом модели работать.
При анализе временных рядов в пакете STATISTICA стараются:
1. Исключить непредсказуемую случайную составляющую;
2. Выявить цикличность процессов во времени, т.е. выявить характерные лаги.
Анализ временных рядов в системе STATISTICA производится в модуле Time Series Analysis/
Forecasting — Анализ временных рядов/Прогнозирование. В модуле имеются разнообразные методы,
позволяющие провести всестороннее исследование временных рядов, учитывая особенности их
поведения. Различные виды сглаживания: скользящее среднее, медианное, а также всевозможные
преобразования рядов доступны в модуле. С их помощью можно проводить разнообразные
исследования: сглаживания рядов, выделение циклов, скрытых периодичностей, прогнозировать.
Система STATISTICA предлагает следующие методы для анализа временных рядов:
1. ARIMA — Модель авторегрессии и проинтегрированного скользящего среднего.
2. Interruptedtimeseriesanalysis — Анализ прерванного временного ряда (модели ARIMA с
интервенцией).
3. Exponentialsmoothing & forecasting — Экспоненциальное сглаживание и прогнозирование.
4. Seasonaldecomposition (1, 2) — Сезонная декомпозиция 1 и 2 (в том числе месячная и
квартальная).
5. Distributedlagsanalysis — Анализ распределенных лагов (регрессионная модель для двух
временных рядов).
6. Spectral (Fourier) analysis — Спектральный (Фурье) анализ.
Рассмотрим некоторые из этих методов.
1.
Метод скользящего среднего (ARIMA — Модель авторегрессии и проинтегрированного
скользящего среднего):
Дан временной ряд (таблица1):
Таблица1.
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где t - промежуток времени, через который производят измерения.
Из временного ряда берут m подряд идущих значений, усредняют и на график наносят усредненное
значение.
Например:
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и т.д.
При правильно подобранном количестве слагаемых для усреднения удается выявить лаги и
избавиться от непредсказуемого случайного слагаемого (еt).
Модуль Time Series Analysi s/ Forecasting — Анализ временных рядов/ Прогнозировании есистемы
STATISTICA включает полную реализацию модели авторегрессии и проинтегрированного скользящего
среднего (ARIMA). Это наиболее популярная параметрическая модель временного ряда. Особенность
реализации модели в системе STATISTICA в том, что в рамках одного диалога можно провести все этапы
классической схемы Бокса-Дженкинса: идентификация модели с помощью автокорреляционных и частных
автокорреляционных функций, оценка параметров, оценка адекватности, прогноз будущих значений. В
анализе можно учесть сезонные компоненты (в системе реализована мультипликативная сезонная
модель). Модель также может включать константу.
Перед построением модели ряд может быть подвергнут преобразованию, которое автоматически
будет отменено после построения прогноза по ARIMA, при этом предсказанные значения и их
стандартные ошибки будут выражены через значения исходного (а не преобразованного) ряда.
Могут быть вычислены приближенные и точные суммы квадратов из условия максимума
правдоподобия; уникальной особенностью модели ARIMA модуля Time Series Analysis / Forecasting —
Анализ временных рядов/ Прогнозированиея вляется способность анализировать модели с длинными
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периодами сезонности (с лагом до 30). Стандартный набор результатов содержит оценки параметров,
стандартные ошибки и корреляции. Предсказанные значения могут быть представлены в числовой и
графической форме и добавлены к исходному ряду. Имеются многочисленные дополнительные функции
для исследования остатков модели ARIMA, в том числе большой набор графических средств.
Реализация модели ARIMAв модуле Time Series Analysis / Forecasting — Анализ временных рядов /
Прогнозирование позволяет проводить анализ прерванных временных рядов (рядов с интервенциями).
Имеется возможность использовать одновременно несколько различных интервенций (до 6). Доступны
следующие
виды
интервенций:
однопараметрические
скачкообразные,
двухпараметрические
постепенные, временные (характер воздействия можно просмотреть на графике). Для всех прерванных
моделей могут быть построены прогнозы, которые можно вывести на график (вместе с исходным рядом)
и, если требуется, добавить прогнозы к исходному ряду.
2. Методы сглаживания (Exponentialsmoothing & forecasting — Экспоненциальное сглаживание и
прогнозирование):
2.1 Сглаживание с весами:

x

 0 xt  1 xt  t   2 xt  2t
3

,

(5)

где  0 ,  1 ,  2 - веса, должны удовлетворять условию  0 +  1 +  2 =1
2.2 Веса могут быть подобраны в экспоненциальном виде:
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где α, β – подобранные const.
Такой метод называется экспоненциальным сглаживанием. Экспоненциальное сглаживание – метод
первого, достаточно грубого прогнозирования. К этому методу обращаются либо при первоначальном
исследовании, либо, когда другой метод применять нельзя. Сглаживание может применяться повторно до
получения нужного результата. Сглаживание зависит от вида тренда. Поэтому перед началом работы в
системе STATISTICA необходимо задать вид тренда.
В модуле Time Series Analysis / Forecasting — Анализ временных рядов / Прогнозирование системы
STATISTICA полностью реализованы все 12 классических моделей экспоненциального сглаживания.
Задание модели может включать аддитивную или мультипликативную сезонную составляющую и/или
линейный, экспоненциальный или демпфированный тренд; в частности, доступны популярные модели с
линейным трендом Холта-Винтера.
Пользователь может задавать начальное значение параметров сглаживания, начальное значение
тренда и (если требуется) сезонные факторы. Для тренда и сезонной составляющей могут быть заданы
независимые параметры сглаживания. Для определения лучшей комбинации параметров используется
метод поиска на сетке; в таблицах результатов для всех комбинаций значений параметров сглаживания
вычисляется
средняя ошибка, средняя
абсолютная
ошибка,
сумма квадратов ошибок,
среднеквадратическая ошибка, средняя относительная ошибка и средняя абсолютная относительная
ошибка. Наименьшие значения этих ошибок выделяются цветом.
Имеется возможность автоматического поиска лучшего набора параметров в смысле
среднеквадратической, средней абсолютной или средней абсолютной относительной ошибки (для этого
используется общая процедура минимизации).
Все результаты преобразования экспоненциальным сглаживанием, остатки и прогноз на требуемое
число шагов доступны для дальнейшего анализа и вывода на график. Для оценки адекватности модели
используются графики, на которых вместе с исходным рядом в подходящем масштабе по оси Y
изображаются его сглаженный вариант, прогноз и ряд остатков.
Сравнительная характеристика модели ARIMAи метода экспоненциального сглаживания:
1. Модель ARIMA сама контролирует качество вычислительного процесса по остаткам: остатки
должны иметь математическое ожидание равное нулю, не коррелировать друг с другом и быть нормально
распределенными.
Метод экспоненциального сглаживания такого контроля не ведет. Поэтому в процессе подгонки
моделей контроль приходится осуществлять самим по графикам остатков.
2. Модель ARIMA рассчитывает прогноз на заданный промежуток времени, а также рассчитывает
доверительный интервал для прогноза с уровнем доверия γ. И прогноз, и доверительный интервал
изображаются на графике.
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Метод экспоненциального сглаживания всегда рассчитывает прогноз только на 10 пунктов вперед, а
доверительный интервал не рассчитывает.
3. Модель ARIMA требует больших объемов выборки. Минимальный объем равен 97 наблюдениям.
Для метода экспоненциального сглаживания минимальный объем выборки равен 61.
ВЫВОДЫ
Анализ трендовых моделей был проведен на примере модели ARIMA и метода экспоненциального
сглаживания: Каждый из методов имеет свои преимущества и недостатки. Выбор остается за
исследователем.
Литература:
1. Benes J., Vavra D. Approaching an Exchange Rate Peg in Inflation Targeting: Modeling the Exchange Rate in
Reduced Form New Keynesian Models, CNB mimeo, Czech Economic Association Conference. – 2004.
2. Харламова Г.О. Влияние инвестиций на экономический рост // Финансы Украины – 2005. - №3 с. 56 - 55
3. Харламова Г.О. Новая экономическая динамика в транформационных экономиках: инвестиции и
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Тетяна Гусак
(Боярка, Україна)
ЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ
Функцію перерозподілу тимчасово вільних фінансових ресурсів від фізичних та юридичних осіб, які є
вкладниками або інвесторами, до осіб, переважно юридичних, для яких ці ресурси необхідні, щоб
здійснювати розширене відтворення, виконує фінансовий ринок. Основними учасниками, що забезпечують
ефективне функціонування фінансового ринку та ефективний перерозподіл фінансових ресурсів, є
фінансові посередники. Розвиток посередників фінансового ринку є необхідною передумовою розвитку
інших секторів економіки країни [1, с. 132].
Наявність ефективних фінансових посередників - банків, страхових компаній, недержавних пенсійних
фондів, кредитних спілок та інших фінансових установ сприяє стабільному та прогнозованому розвитку
всіх економічних процесів у суспільстві. Акумулюючи значні обсяги коштів, фінансові посередники є
потужним джерелом інвестицій в економіку України, що розвивається досить стрімкими темпами.
У ринковій економіці здійснюють свою діяльність різноманітні фінансові посередники, які
взаємодіють на фінансовому ринку із суб'єктами господарювання, а також між собою. Вони відіграють
важливу роль у переміщенні коштів, акумулюють невеликі, часто короткострокові заощадження численних
власників, дають великі суми і на тривалий час тим, кому вони потрібні. Багато посередників мають
унікальні риси, але всім їм властиве одне: вони випускають власні зобов'язання. У цьому значенні ні
брокери, ні дилери, ні навіть біржі не є фінансовими посередниками.
Фінансові посередники складають досить чисельну групу основних учасників фінансового ринку та
забезпечують посередницький зв’язок між покупцями та продавцями фінансових інструментів. Певна
частина фінансових посередників сама може бути на фінансовому ринку в ролі продавця чи
покупця [2, с. 62].
Фінансові посередники – це фінансові установи, до яких належать суб’єкти банківської системи,
небанківські фінансові та кредитні інститути, контрактні фінансові інститути. Діяльність фінансових
посередників на практиці пов’язана зі створенням нових фінансових інструментів. Ці інститути мають
можливість отримувати прибуток за рахунок економії, що обумовлена зростанням масштабу операцій,
здійснюючи аналіз кредитоспроможності потенційних кредиторів, розробку порядку надання позик і
розрахунків за них, рівномірно розподіляючи ризики. Їх діяльність спрямована таким чином на допомогу
фізичним та юридичним особам, що мають заощадження, перетворити їх на капітал і вкласти в діяльність
різних суб’єктів господарювання, диверсифікуючи при цьому рівень ризику. Слід зазначити, що система
спеціалізованих фінансових посередників має можливість надати власникам заощаджень більші вигоди,
ніж просто можливість одержувати відсотки на капітал. Ступінь розвитку фінансового ринку
характеризується кількістю фінансових посередників і різноманітністю фінансових інструментів.
Фінансові посередники звичайно поділяються на три великі групи: депозитні, контрактно-ощадні та
інвестиційні.
Загальна характеристика посередників полягає в тому, що вони залучають кошти через відкриття
чекових та ощадних, у тому числі й страхових, рахунків і використовують їх для надання різних позик,
придбання кредитних заставних і цінних паперів держави та корпорацій.
До фінансових посередників депозитного типу належать комерційні банки, ощадно-кредитні
асоціації, кредитні спілки, взаємні грошові фонди.
Комерційні банки є найпотужнішими установами депозитного типу. Пасиви комерційних банків
складаються переважно з поточних вкладів та ощадних рахунків. Активи приблизно рівномірно розподілені
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між казначейськими зобов'язаннями, муніципальними облігаціями, позиками бізнесу, кредитами
споживачам, заставними кредитами, готівкою і резервами [3, с. 48].
Відповідно до високої рухливості пасивів активи комерційних банків мають високу ліквідність. Банкичлени резервної системи перебувають під контролем Центрального банку. Банки, які не є членами
резервної системи, все одно мають дотримуватися вимог щодо розмірів резервів.
Ощадно-кредитні асоціації - це спеціалізовані фінансові організації, що залучають кошти через
відкриття ощадних рахунків і використовують їх для надання цільових заставних кредитів. Аналогічно
функціонують так звані взаємні ощадні банки. Але на відміну від асоціацій вони призначені для дрібних
вкладників. Традиційно ці банки встановлюють верхню межу вкладів, розраховуючи на їх стабільніший
потік. Взаємні ощадні банки обмежують номенклатуру активів в основному заставними кредитами,
казначейськими зобов'язаннями і високо-надійними облігаціями корпорацій.
Ощадно-кредитні асоціації і взаємні ощадні банки - це так звані небанківські фінансові організації,
тобто вони не є банками.
Кредитні спілки - це відносно невеликі ощадно-кредитні організації, орієнтовані на надання
споживчих кредитів. Створюються релігійними організаціями, професійними спілками тощо. Вони
відкривають ощадні рахунки і надають позики своїм членам. Кредитними спілками керують вкладники, як
правило, на громадських засадах.
Взаємні грошові фонди - це організації, що випускають «акції», які, по суті, є вкладами з
виплачуваним відсотком. На ці вклади клієнти можуть виписувати чеки. Сума, що виставляється в чеку, і
розмір вкладу мають відповідати певним обмеженням. Взаємні грошові фонди залучають кошти від тисяч
вкладників і використовують фонди на придбання дохідних цінних паперів (сертифікатів вкладів,
казначейських білетів і комерційних паперів).
На відміну від перелічених фінансових установ та організацій вклади у взаємних грошових фондах
не страхуються, але завдяки високій ліквідності активів є досить надійним засобом заощадження, що
приносить високі відсотки [4, с. 48].
До фінансових посередників контрактно-ощадного типу належать компанії страхування життя і
майна, різноманітні пенсійні фонди. Усі вони залучають кошти на основі вкладів відповідно до
довгострокових контрактів, що укладаються між клієнтами і фінансовою організацією. Кошти, що
залучаються, такі компанії вкладають у заставні кредити, акції та облігації корпорацій, казначейські
зобов'язання.
В умовах розвиненого фінансового ринку фінансові посередники виконують ряд важливих функцій у
розвитку економіки країни, а саме:
1. Забезпечення рівноваги на фінансовому ринку шляхом узгодження попиту та пропозиції на
фінансові ресурси, приведення фінансових інструментів відповідно до потреб ринку;
2. Зниження трансакційних витрат на основі ефекту масштабу;
3. Диверсифікація ризиків окремих вкладників і забезпечення її зниження; нейтралізація проблеми
асиметричної інформації на фінансовому ринку країни;
4. Підвищення ліквідності фінансових інструментів - це послуг професійного управління портфелем
активів.
Фінансові посередники відіграють ключову роль у механізмі трансформації коштів населення в
інвестиційний капітал, яка полягає в наступному [1, с. 136].
По-перше, з метою стимулювання розвитку інституту фінансового посередництва, орієнтованого на
роботу з фізичними особами, необхідно створити гнучке інституціональне середовище, яке відрізняється
різноманіттям таких універсальних фінансових посередників, як інвестиційні фонди, включаючи пайові
інвестиційні фонди; страхові компанії; а також пенсійні фонди та ін.
По-друге, повинен сприяти відновленню довіри населення до фінансової системи в цілому та
фінансових посередників зокрема. Це передбачає вживання спеціальних заходів щодо розвитку
банківської системи, а саме: розвиток банківських технологій, забезпечення повноцінного функціонування
системи страхування вкладів; здійснення банками адекватної тарифної політики, що відповідає
положенням соціально орієнтованої економіки; впровадження системи підвищення фінансової грамотності
населення країни; використання при роботі із клієнтами сучасних інформаційних систем тощо.
По-третє, необхідно, щоб банки сфокусувалися на інвестиційній проблемі, яка на сьогодні полягає в
тому, щоб забезпечити потреби суб'єктів господарювання в довгостроковому кредитуванні. У зв'язку з цим
однією із ключових проблем для вітчизняних банків є нарощення їх капіталізації, а також усунення
невідповідності між виробничою й фінансовою сферами.
Фінансові посередники відіграють важливу роль у забезпеченні ефективного функціонування
фінансового ринку. Розвиток інституційних інвесторів може мати позитивний вплив на економіку України
через сприяння ефективному перерозподілу капіталу та розширення пропозиції інвестиційних ресурсів.
Також це має розширити можливості економічних агентів щодо залучення додаткових коштів для розвитку
з одного боку та посилити стимули для їх ефективного використання з іншого [4, с. 50].
Створення ефективної інфраструктури фінансового ринку на базі функціонування єдиної
консолідованої моделі дозволить забезпечити, по-перше, ефективну й недорогу обробку трансакцій із
установленням цін на справедливій основі; по-друге, функціонування системи, що забезпечує низький
рівень ризику, з надійною системою контролю й належним фінансуванням; по-третє, проведення політики
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прозорості; повне розкриття інформації учасниками; по-четверте, інфраструктуру, що задовольняє потреби
її учасників, як індивідуальних, так і інституціональних, і розташованих як усередині країни, так і за її
межами.
Отже, для покращення діяльності фінансового посередництва в Україні необхідно:
1) розробити вдосконалені нормативно-правові законодавчі акти, які б дозволили фінансовим
посередникам ефективніше розвиватися на фінансовому ринку;
2) потрібно сформувати сприятливі умови для розвитку фінансової посередницької діяльності;
3) необхiднo cтвopити тaкий механізм дiяльнoсті фінансових посередників, який би збільшив дoвiру
нaсeлeння до фінансового ринку кpaїни.

1.
2.
3.
4.
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ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ ДОХОДОУТВОРЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА

Перехід до ринкової економіки потребує від підприємств підвищення ефективності виробництва,
конкурентоспроможності продукції та послуг на базі впровадження досягнень науково-технічного прогресу,
ефективних форм управління виробництвом, подолання безхазяйності, активізації підприємництва.
Важлива роль у реалізації цих завдань належить аналізу доходів підприємства. Аналіз дозволяє
вивчити та оцінити забезпеченість підприємства та його структурних підрозділів власними оборотними
засобами в цілому, а також в окремих підрозділах, визначити економічні показники підприємства.
Практичне значення показника доходу полягає в тому, що він характеризує загальну суму коштів, яка
надходить підприємству за певний період і, за вирахуванням податків, може бути використана на
споживання та інвестування. Доход іноді є об’єктом оподаткування.
Доход – це найважливіший економічний показник роботи підприємств (фірм), що відбиває їхні
фінансові надходження від усіх видів діяльності, кінцевим результатом якої виступає виробнича і
реалізована продукція (зроблені послуги, виконані роботи), оплачена замовником. Доход – це гроші, що
продавець сподівається одержати за виготовлену продукцію.
Доходи бувають як натурально-речовими, так і грошовими. Окремим видом доходів є різні пільгові та
безоплатні товарні послуги. Основним джерелом задоволення особистих потреб та підвищення добробуту
працюючого населення України є грошові доходи у формі оплати праці.
Доходи поділяються на первинні та вторинні. Первинні доходи утворюються у сфері матеріального
виробництва в процесі створення й розподілу національного доходу. В економічній теорії цей принцип
(спосіб) розподілу трактується як економічний закон розподілу за працею. Загалом він виражає зв'язок між
кількістю суспільно корисних затрат праці працівника та мірою привласнення ним результатів (продукту)
своєї праці для особистого споживання, тобто між затратами праці та необхідним продуктом.
Первинні доходи постають у формі доходів працівників, зайнятих у матеріальному виробництві, та
доходів державних і кооперативних підприємств усіх галузей сфери матеріального виробництва.
Похідними (вторинними) доходами є всі доходи підприємств, установ і осіб (індивідів) невиробничої
сфери у формі заробітної плати, всіх видів виплат соціального страхування, пенсій, допомоги, а також
стипендій, відсотків на вклади, виграшів за позиками тощо. Таким чином, доходи сім'ї або індивіда
охоплюються наступними формами: оплатою праці та різними видами матеріально-грошового
стимулювання; суспільними фондами споживання; доходами від чинників виробництва та підприємництва;
трансфертними платежами; доходами від особистого підсобного господарства; нетрудовими доходами.
Додатковими видами стимулювання праці слугують доплати і надбавки, тобто додаткові стимулюючі
виплати за додаткові обов'язки, доручення, особливий характер праці (за ведення обліку, наглядові,
розпорядчі організаційні функції, сумісництво, шкідливі умови, за майстерність, стаж, рівень кваліфікації
тощо).
Доход – гроші або матеріальні цінності, які отримує держава, організація, підприємство або приватні
особи в наслідок будь-якої діяльності. Вони формуються за рахунок оплати праці, виплати соціальних
фондів (регіональних, місцевих, а також фондів споживання підприємств і організацій), підприємницьких
доходів, доходів від особистого підсобного господарства та індивідуальної трудової діяльності, доходів від
інших джерел.
Так як доходи населення являються первинними, доцільно буде розглянути структуру доходів
населення та джерела їх формування. Розмір доходів населення, їх розподіл безпосередньо впливають на
формування, розвиток і використання трудового потенціалу суспільства. Високорозвинуті країни з
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високими доходами населення та помірною їх диференціацією, як правило, мають потужний трудовий
потенціал (Канада, Швейцарія, Фінляндія, Швеція, Японія, Німеччина та ін.). Проблеми доходів і рівня
життя населення посідають провідне місце у системі управління трудовим потенціалом суспільства. Саме
тому необхідно розглянути їх джерела, структуру, види тощо.
Доходи населення — це сукупність грошових коштів та натуральних надходжень, спрямованих на
підтримку фізичного, морального, економічного та інтелектуального стану людини і на задоволення їх
потреб. Вони формуються за рахунок оплати праці, соціальних виплат (регіональних, місцевих, а також
фондів споживання підприємств і організацій), підприємницьких доходів, доходів від особистого підсобного
господарства та індивідуальної трудової діяльності, доходів від інших джерел.
Залежно від форми отримання розрізняють грошові та натуральні доходи. Формування грошових
доходів здійснюється за рахунок оплати праці працівників, виплати із соціальних фондів, підприємницьких
доходів, доходів від власності, доходів від особистого підсобного господарства та індивідуальної трудової
діяльності, інших доходів (аліментів, гонорарів, благодійної допомоги тощо).
Грошові доходи поділяються на загальні й чисті. Загальні доходи містять усі надходження і
розраховуються до сплати податків та обов’язкових платежів. Чисті доходи населення – результат
перерозподільних процесів. Це ті доходи, що залишаються після здійснення зазначених платежів. Чисті
доходи коригуються з урахуванням натуральних соціальних трансфертів.
Натуральні доходи включають продукцію особистого підсобного господарства, що використовується
на особисте споживання, трансферти в натуральній формі, а також заробітну плату в натуральній формі.
З точки зору вітчизняних науковців виділяють номінальні і реальні доходи:
– номінальні доходи – це величина нарахованих виплат і натуральних видач;
– реальні доходи – це номінальні доходи, скориговані на зміни цін на товари і тарифів на послуги. Їх
величина залежить від величини номінальних доходів та рівня заробітної плати. Індекс споживчих цін
впливає на купівельну спроможність номінальних доходів населення таким чином:
Др = Дн / Іц,

(1)

де Др – доходи реальні;
Дн – доходи номінальні;
Іц – індекс споживчих цін.
Номінальні й реальні доходи, а також розміри та динаміка основних доходів окремих груп населення,
таких, як заробітна плата, пенсія або стипендія, дають загальне уявлення про рівень життя. Залежно від
джерел формування доходи можуть бути трудові, нетрудові, приховані.
Трудовий дохід – це дохід, який отримає працівник у результаті своєї економічної діяльності, як
наймана робоча сила чи у разі самостійної зайнятості. Види трудових доходів: доходи від основної роботи
за наймом, доходи від вторинної зайнятості.
Нетрудові доходи являють собою отримання спадщини, виграшів, дивідендів від цінних паперів, а
також від діяльності, що ведеться з відхиленнями від чинних у державі правових норм і норм моралі. У
сучасних умовах значна частина доходів є прихованою. Вони пов’язані з тіньовою економікою, що являє
собою приховану економічну діяльність, це:
– види економічної діяльності, що не є незаконним бізнесом;
– неформальна економічна діяльність, яка належить до законних видів діяльності або ведеться
некорпоративними підприємствами, тобто підприємствами, що належать окремим особам, домашнім
господарствам, котрі не оформляються як особи, що ведуть економічну діяльність;
– нелегальна діяльність, яка охоплює незаконні види комерції, виробництва та послуг і підпадає під
кримінальну відповідальність.
Залежно від циклів життєдіяльності людини розрізняють доходи:
– до участі в праці;
– від участі у трудовій, підприємницькій, громадській діяльності;
– тимчасово непрацюючими;
– після завершення трудової діяльності.
Добробут населення характеризується сукупними доходами. Сукупний дохід є основним показником
матеріального забезпечення населення і включає всі види грошових доходів, а також вартість натуральних
надходжень, отриманих від особистого підсобного господарства і використаних на особисте (домашнє)
споживання. Окрім того, у сукупний дохід входить вартість безоплатних послуг, що отримуються за рахунок
коштів Державного та місцевих бюджетів і фондів підприємств, – послуги охорони здоров’я, освіти, дотації
на житло, транспорт, харчування тощо.
Відповідно до наведеної схеми оплата праці — це винагорода за виконану працю, а також оплата
відпусток, святкових днів та іншого не відпрацьованого часу відповідно до трудового законодавства та
колективних договорів, стимулюючі доплати і надбавки, премії та одноразові заохочувальні виплати,
компенсаційні виплати, пов’язані з режимом роботи й умовами праці тощо.
Соціальні трансферти, або трансфертні платежі – це цілеспрямована операція перерозподільчого
характеру, що полягає в переданні ресурсів у грошовій і натуральній формах державними і
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некомерційними організаціями (професіональними, релігійними, благодійними тощо) населенню. Соціальні
трансферти можуть бути надані в натуральній і в грошовій формах.
До натуральних трансфертів належать товари та послуги, які надаються конкретним особам чи
домогосподарствам за рахунок коштів Державного, регіонального і місцевих бюджетів або недержавних
(суспільних) соціальних фондів на безоплатній основі. До соціальних трансфертів у грошовій формі
належать:
– пенсії;
– соціальні допомоги;
– стипендії;
– страхові компенсації;
– відшкодування витрат інвалідам;
– відшкодування збитків репресованим громадянам.
Доходи від власності включають:
– доходи населення від продажу нерухомості на вторинному ринку житла;
– компенсацію за вкладами громадян у банках і кредитних закладах;
– відсотки за вкладами вкладникам кредитних організацій та Нацбанку України;
– виплати доходу за державними та іншими цінними паперами Національним банком і кредитними
організаціями.
Дедалі більшого значення набуває дохід від підприємницької діяльності, що являє собою винагороду
підприємцю за виконання ним своїх функцій. Цей дохід формується за рахунок частини прибутку, що
залишається у розпорядженні підприємця після виплати процентів за кредит і цілковито залежить від
ефективності господарювання.
Домашнє господарство, від якого також надходять доходи – один із суб’єктів економічної діяльності,
який забезпечує економіку ресурсами, насамперед трудовими та грошовими, а також використовує
отримані кошти для забезпечення життєдіяльності людей. Воно становить групу людей, які живуть і
забезпечують свої потреби разом. Отже, найчастіше домашні господарства за кількістю членів збігаються
із сім’єю, а в деяких випадках можуть складатися з кількох сімей і використовувати найману працю.
Бюджет сім’ї складається з двох частин – дохідної і витратної. На доходи та витрати сімей
впливають чинники, зумовлені типом сім’ї, який, у свою чергу, залежить від чисельного і соціальнодемографічного складу, співвідношення працюючих і утриманців, характеру зайнятості, рівня отримуваних
доходів, забезпеченості житлом, предметами культурно-побутового призначення, місця проживання,
характеру розселення, району проживання тощо. У структурі джерел сукупного доходу сімей за останні
роки відбулися певні зміни. Частка доходів у вигляді оплати праці, що становить основну частину сукупного
доходу сімей, має тенденцію до зниження, збільшується питома вага доходів від особистого підсобного
господарства, питома вага інших джерел також має тенденцію до зростання.
Використання сукупного доходу, який ураховується в сімейному бюджеті, здійснюється за такими
напрямами:
– споживчі витрати;
– податки, збори, платежі;
– інші витрати;
– накопичення.
У процесі реалізації доходів частина їх використовується на споживання матеріальних благ, частина
– на споживання послуг, до яких входять освітні та культурні послуги, охорона здоров’я і все те, що
формує та дає розвиток трудовому потенціалу. На структуру споживання впливають не лише величина
грошових доходів, а й зміни структури населення, підвищення його освітнього та культурного рівня, тобто
підвищення якості трудового потенціалу.
Таким чином, можна стверджувати, що підвищення рівня доходів населення збільшує його витрати,
які в свою чергу стають доходами окремих підприємств та держави. Після того, як ми визначили як саме
формуються доходи населення, доречно зосередитися на інших рівнях доходів, а саме на доходах
держави в цілому та нарешті – окремих підприємств.
Олексій Лебедєв
(Київ, Україна)
СУЧАСНІ ПОВЕДІНКОВІ ТЕНДЕНЦІЇ СПОЖИВАЧІВ В ДІДЖИТАЛ-СЕРЕДОВИЩІ
Постановка проблеми:
Умови сьогодення характеризується тим, що світові тенденції до глобалізації та масової
діджиталізації призвели до того, що прискорення темпів розвитку неможливо контролювати. Умови
введення бізнесу та ринкова ситуація знаходяться в нескінченному «коливанні», а через підвищення
темпів розвитку, частота цих «коливань» зростає увесь час. Мінливість та непередбачуваність ринкової
ситуації є природними ворогами для введення бізнесу. Потреба в мінімізації ризиків призводить до пошуку
інструментів протидії. Планування, завжди, виступало одним з найефективніших інструментів боротьби з
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непередбачуваними
обставинами.
Будь-яке
бізнес-планування
орієнтоване
на
збільшення
поінформованості в усіх потенційно корисних аспектах діяльності компанії, особливо в споживачах.
Розуміння своїх споживачів є пріоритетним напрямом маркетингових досліджень, бо саме вміння відчувати
та задовольняти потреби клієнтів дозволяє бізнесу вести успішну діяльність та розвиватися. Для здобуття
таких цінних даних існує потреба в дослідженні поведінкових особливостей споживачів та адаптування до
них. Так, як світова криза на тлі пандемії вірусу COVID-19 вносить додатковий рівень хаосу в поведінкові
традиції сучасних споживачів й змушує все більший спектр бізнесу переходити в мережу інтернет, тому й
особливості поведінки споживачів найдоцільніше досліджувати в діджитал-середовищі.
На даний момент поведінкові дослідження є широковідомими явищем, особливо на західному ринку.
Сучасні компанії-лідери в галузі консалтингової діяльності та маркетингових досліджень, серед яких
KPMG, Ernst & Young, McKinsey & company, GFK – пропонують спектр послуг орієнтований на особливості
поведінки споживачів. Наявність в арсеналі донного типу послуг у лідерів своєї сфери підтверджує
ефективність даних досліджень.
Останній рік світовий ринок переживає величезних масштабів зрушення. В особливості значних змін
зазнали поведінкові особливості споживачів. Страх та карантинні обмеження міняють купівельні
спроможності, звички, бажання. На даний момент лідери маркетингових досліджень ринку всі
погоджуються з тим, що активізація досліджень в цьому напрямі необхідна для будь-якого бізнесу, бо при
небажанні адаптуватися до нових поведінкових реалій – бізнес не має шансів на процвітання в кризових
умова.
Урахування особливостей поведінкових тенденцій в діджитал-середовищі дозволяє на їх базі
формувати пропозиції та рекомендації за для підвищення ефективності, майже, будь-якого типу діяльності
в мережі інтернет.
До сучасних поведінкові особливостей споживачів, що вимагають особливої уваги відносяться:
1) Так, на тлі пандемії основним та вирішальним фактором прийняття рішень для споживачів стає
співвідношення ціни та якості, майже 62 % респондентів піл час масового світового дослідження від
компанії KPMGвиділили даний фактор, як пріоритетний. Фінансові труднощі виникають майже у 40%
респондентів [1].
2) Споживачі в діджитал-середовищі стають кмітливішими. Через значний ріст активності
користувачів в інтернеті, так за даними Укртелеком активність користування інтернетом, лише за перший
тиждень карантину виросла на 25% [2], споживачі стають більш вимогливими. Надання переваг
інноваційності та зручності інтернет ресурсів, пошук альтернатив та відмова від традиційних ресурсів при
їх невідповідності новим потребам починає зустрічатися навіть серед старшого населення. Додатковим
фактором, росту вимогливості серед користувачів мережі інтернет визначають загальний ріст якості послуг
від інтернет ресурсів, що потребують підвищення рівня конкурентоспроможності на динамічній арені.
3) Підвищений рівень небезпеки для людей старшого покоління призвів до зміни вікових стандартів
в діджитал-середовищі. Так, аналітика поведінкових тенденцій на китайському ринку, проведена
консалтинговою компанією McKinsey & company [3] демонструє підвищення активності серед старшого
населення в діджитал середовищі. На після пандемічний період прогнозується, що від 3% до 6% онлайн
ринку буде належати старшим поколінням. Така, тенденція сформувалась, через вимушеність старого
покоління «діджиталітузуватися» в умовах обмежень. Під впливом сучасної кризи навіть найбільш
консервативні прошарки суспільства починають змінювати свої поведінкові звички.
4) Довіра в діджитал-середовищі стає одним з основних факторів прийняття рішень. Дослідження
демонструють, що майже 57% респондентів відчувають себе неспокійно через надання своїх особистих
даних компаніям. Серед інших статистичних даних фігурує значення в 62% респондентів бояться, що їх
данні будуть викрадені [4]. Через підвищення активності й збільшення оборотів особистих даних в мережі
інтернет, середньостатистичний користувач починає набагато серйозніше відноситися до своїх цифрової
безпеки. Підвищення особистої відповідальності на просторах мережі інтернет, корелює з вимогами
споживачів до компаній та їх систем, що забезпечують безпеку особистих даних. Негативний досвід зі
втратою особистих даних споживача, може мати серйозний негативний вплив на репутацію компанії.
5) Персоналізований підхід до споживача є новим стандартом введення успішного бізнесу в
діджитал-середовищі. Масові розсилки та неконтрольоване залучення якомога більшої аудиторії - більше
не є пріоритетом, статистично підтверджено, що споживачі потребують індивідуалізованого підходу з
унікальними пропозиціями. Так, серед 7000 учасників опитування, майже 72% споживачів та 89 % бізнеспокупців вважають, що компанії повинні враховувати їх унікальні потреби та брати до уваги минулий досвід
взаємодії. Також, 82% бізнес-покупців стверджують, що індивідуальна підтримка має сильний вплив на
лояльність до компанії [4].
Дослідження проведене автором на базі статистичних даних з відкритого доступу, наданих лідерами
сфери консалтингу та маркетингових досліджень ринку підтверджують необхідність, аналізувати та
впроваджувати зміни, враховуючи сучасні поведінкові особливості споживачів в діджитал-середовищі.
Отже, в рамках дослідження пропонуються практичні рекомендації з урахуванням поведінкових
тенденції споживачів, що мають потенціал підвищити ефективність ведення бізнесу в мережі інтернет та є
адаптивними для більшості суб’єктів бізнесу, що ведуть свою діяльність в діджитал-середовищі. До таких
пропозицій є можливість віднести введення адаптивної цінової політики й диверсифікація товарів за
ціновими групами, орієнтація на персоналізований та індивідуалізований підхід до споживача, додаткові
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інвестиції в забезпечення безпеки даних своїх споживачів, проведення таргетованих поведінкових
досліджень. Запропонований спектр дій має широке призначення й підходить для більшості суб’єктів
бізнесу в діджитал-середовищі.
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ІНСТРУМЕНТИ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНВЕСТОРІВ У ПРОЄКТНОМУ ФІНАНСУВАННІ
Захист від політичних ризиків в Україні набуває особливого значення для стимулювання іноземних
інвестицій та відновлення економічного зростання. Посилення економічної нестабільності та влив
глобальних системних ризиків актуалізує роль держави як ініціатора залучення та гаранта повернення
коштів для реалізації масштабних інвестиційних проєктів, у т. ч. таких, що реалізуються на засадах
державно-приватного партнерства. Пошук надійних інструментів мінімізації неочікуваних втрат у сфері
довгострокового інвестування набуло особливу актуальність в умовах негативних економічних наслідків,
пов’язаних з пандемією СOVID-19. Кризові явища у сфері проєктного фінансування зумовлюють потребу у
застосуванні додаткових інструментів захисту прав інвесторів і кредиторів, особливо в країнах з нестійкою
економікою, де поглиблення фінансової кризи зумовлює суттєве здороження вартості позикового капіталу,
ускладнює процедуру залучення довгострокових коштів, а також потребує посилення моніторингових дій
упродовж життєвого циклу проєкту.
Особливої уваги у сфері проєктного фінансування потребують політичні ризики. які негативно
впливають не лише на умови ведення бізнесу в цілому, але і на ефективність конкретного проекту через
можливе невиконання концедентом зобов'язань за проєктом, порушення контрактних умов, анулювання
ліцензій, експропріацію, державний дефолт, невідшкодування економічно обґрунтованих витрат
приватному партнеру та ін. Чи існують фінансові інструменти, використання яких дозволяє частково
убезпечитися від таких ризиків упродовж життєвого циклу проєкту та зменшити вартість залучення коштів
для його реалізації?
З огляду на це, в умовах української економіки актуалізуються питання вивчення та імплементації
зарубіжного досвіду убезпечення від політичних ризиків при фінансуванні проєктів, визначення фінансових
інструментів, прийнятних для застосування, залежно від типу позичальника та бенефіціара, базового
активу та інших характеристик проєкту.
Економічна ситуація в Україні в умовах пандемічних обмежень не лише поглиблює інвестиційну
кризу, але й створює певні перешкоди щодо реалізації масштабних інфраструктурних проєктів, у т. ч.
проєктів публічно-приватного партнерства. Враховуючи те, що проєктне фінансування є високо ризиковим
видом діяльності, актуальним є проблема захисту інтересів інвесторів в умовах посилення внутрішніх та
зовнішніх викликів. З огляду на це передінвестиційна експертиза проєктів публічно-приватного
партнерства в Україні набуває особливої актуальності та повинна здійснюватися відповідно до
законодавства, у т. ч. щодо розкриття інформації про ті види ризиків, які віднесено до категорії істотних,
розподілу ризиків між партнерами та особливості управління ризиками.
На наш погляд, окремі види ризиків залишаються поза увагою, проте наслідки їх впливу на
довгострокові проєкти в Україні можуть виявитися край небезпечними. До категорії істотних ризиків
публічно-приватного партнерства віднесено політичні ризики, управління якими покладається на
державного партнера.
Активізації діяльності потужних міжнародних банківських груп в Україні та посилення їх впливу на
економіку супроводжується наданням нових видів послуг, спрямованих на захист інтересів інвесторів та
формує підґрунтя для ефективної взаємодії держави і бізнесу на ринку проєктного фінансування. Потужні
банки з високим репутаційним капіталом та досвідом роботи на ринках проєктного фінансування можуть
надавати послуги щодо супроводження таких проєктів [1, c. 130].
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Найбільш прийнятними для убезпечення від політичних ризиків при реалізації проєктів публічноприватного партнерства в країнах з нестійкими економіками є інструменти Групи Світового банку (WBG),
зокрема, Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР), Міжнародної асоціації розвитку (МАР),
Міжнародної фінансової корпорації (МФК) та Багатосторонньої агенції з гарантування інвестицій (БАГІ).
Основними перевагами застосування цих інструментів в умовах української практики є їх диференціація
залежно від типу позичальника та базового активу.
До найбільш поширених інструментів часткового покриття ризиків проєктів використовують гарантії
МБРР та МАР, до переліку яких належать:
- гарантія МБРР з часткового покриття ризиків проєкту (IBRD Partial Risk Guarantee) – надається під
проєкти за участю приватного сектору, які реалізуються за схемою: «будівництво – експлуатація –
передача», концесійні, приватизаційні, проєкти державно-приватного партнерства);
- анклавна гарантія МБРР з часткового покриття ризиків проєкту (IBRD Enclave Partial Risk
Guarantee), яка застосовується переважно для експортно-орієнтованих, валюто генеруючих проектів за
участю приватного сектору;
- гарантія МАР з часткового покриття ризиків проєкту (IDA Partial Risk Guarantee);
- страхування політичних ризиків Багатосторонньою агенцією з гарантування інвестицій (MIGA
Political Risk Insurance) [2, с. 13-14].
Додатково при реалізації проєктів за участю інвесторів - нерезидентів, можуть надаватися послуги
Міжнародною фінансовою корпорацією, такі як: послуги з гарантованого переказу ліквідності (IFC
Guaranteed Offshore Liquidity Facility); послуги з розподілу ризиків та структурування угод (IFC Risk-Sharing
Facility). Новими для української практики є використання гібрідних інструментів у проєктному
фінансуванні [3, c. 264].
Слід зауважити, що бенефіціарами за гарантіями Світового банку є виключно приватні інвестори або
посередники при кредитуванні приватного сектора, а при страхуванні політичних ризиків БАГІ
бенефіціаром може бути державна компанія, яка працює на комерційній основі.
Для пом’якшення впливу політичних ризиків інвестори, поряд з фінансовими інструментами, широко
використовують додаткові методи для посилення взаємодії з урядовими та неурядовими організаціями,
місцевими громадами, політичними лідерами (табл.1).
Таблиця 1.
Додаткові методи пом’якшення впливу політичних ризиків, які використовують інвесторинерезиденти у країнах, що розвиваються
Додаткові методи пом’якшення впливу політичних ризиків
Налагодження стосунків на локальному рівні упродовж
періоду інвестування
Створення підприємств та утворення альянсів з місцевими
компаніями
Аналіз політичних ризиків
Взаємодія з урядовими організаціями у країні інвестування
Взаємодія з місцевими громадами
Сценарне планування
Підтримання прозорих зв’язків з політичними лідерами
Використання залучених консультантів
Взаємодія з неурядовими організаціями
Оперативне планування
Підтримка відомих політичних особистостей
Не застосовували жоден з методів

Частка інвесторів-респондентів, які
застосовували метод
54
46
44
44
40
37
26
25
25
16
6
4

Джерело: [2, c.15].
Дослідження особливості взаємодії інвесторів та концедентів на ринку проєктного фінансування
дозволяють уточнити визначення політичних та регуляторних ризиків. Так, політичні та регуляторні ризики
реалізації проектів публічно-приватного партнерства можна розглядати як ризики неочікуваного
зменшення проектного грошового потоку у приватного партнера внаслідок неочікуваного вилучення
концедентом частини доходу на основі застосування регуляторних механізмів.
Отже, частина майбутнього проектного доходу приватного партнера в процесі реалізації проєктів
державної, комунальної та соціальної інфраструктури може бути вилучена через зміни тарифної політики,
законодавчі обмеження, недотримання публічним партнером умов договору, скасування ліцензій,
експропріацію та ін. Все це ускладнює оцінку додаткових втрат та обрання відповідних інструментів
захисту.
Проте слід відзначити, що існують розбіжності у підходах щодо оцінювання ризиків інвестиційного
проєкту різними учасниками: фірмами, органами державної влади, фінансовими посередниками,
консалтинговими компаніями при формалізації тих чи інших процесів, що призводить до розбіжностей в
оцінках імовірності настання ризику та визначенні наслідків його впливу на проєкт [5, c. 75-76] Так,
зростання ризиків зумовлює підвищення очікуваної дохідності на вкладений капітал та супроводжується
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намаганнями приватних партнерів (операторів) переглянути тарифи на послуги при реалізації проєктів
ППП у сферах комунальної та державної інфраструктури, таких як електроенергетика, теплопостачання,
централізоване водопостачання та водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів та
ін. Але зростання тарифів може мати негативні соціальні наслідки через низьку платоспроможність
кінцевих споживачів, що зумовлює втручання державного регулятора та введення ним обмежень при
формуванні тарифної політики.
На наш погляд, особливої уваги заслуговують фінансові механізми взаємодії учасників концесійних
угод, особливо, якщо вони реалізуються за участі іноземних інвесторів. Проте концесійна діяльність
іноземних інвесторів не повинна супроводжуватися втратою конкурентних переваг приймаючою стороною
та завдавати прямих або непрямих втрат концесієдавцю [6, с.135].
Стримуючими факторами реалізації проектів на умовах концесії в Україні є високі ризики через
неврегульованість механізму укладання та реалізації концесійних угод, оцінювання економічних
результатів, недосконалість економіко-правового забезпечення захисту майнових прав інвесторів,
можливість порушення фінансових зобов’язань учасниками концесійної угоди, відсутність прозорого
моніторингу та контролю та ін. Вважаємо, що фінансове забезпечення виконання концесійних угод в
умовах фінансової децентралізації в Україні потребують нормативно-правового вдосконалення та
конкретизації з огляду на міжнародну практику.
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ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ "ПОТЕНЦІАЛ"
Поняття «потенціал» походить від латинського слова «potentia», яке в перекладі означає «сила»,
«потужність».
Економічний словник трактує термін «потенціал» як «сукупність наявних засобів, можливостей для
діяльності», економічна енциклопедія визначає термін як «наявні в економічного суб’єкта ресурси, їх
оптимальна структура та вміння раціонально використати їх для досягнення поставленої мети» [1].
К. Маркс першим почав досліджувати поняття «потенціал», під яким розумів фактори, що
визначають функціонування об’єкта [2].
Широке трактування смислового поняття «потенціал» полягає в його розгляді як «джерела
можливостей, засобів, запасу, які можуть бути приведені в дію, використані для вирішення якого-небудь
завдання або досягнення певної мети; можливості окремої особи, суспільства, держави в певній сфері» [2].
Уявлення про суть потенціалу зумовлює підхід до його оцінки, виміру і управління. Дійсно, коли
потенціал розглядається як сукупність ресурсів, його оцінка полягає у встановленні якісних і кількісних
характеристик значень окремих видів ресурсів, причому їх взаємний вплив не враховується і не
вимірюється. Коли йдеться про систему ресурсів, то характеристики її окремих складових повинні
доповнюватися показниками, що описують систему в цілому.
Розглядаючи потенціал як здатність ресурсів давати певні результати і забезпечувати
функціонування системи, слід враховувати і виражати в показниках усі чинники, які визначають таку
здатність. Для цього необхідно мати як характеристики ресурсів усіх видів, так і їх результуючі (системні)
характеристики, знати спосіб їх використання і управління ними.
Іншими словами, необхідно знати не лише ресурси, але й накопичені, проте ще не використовувані
резерви.

36

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

Потреба в резервах – ідея не нова. До неї постійно звернена увага економістів, які правомірно
вважають, що свідомо встановлювані суспільством пропорції лише в тому разі забезпечують дійсно
планомірний розвиток, якщо суспільство має в своєму розпорядженні достатні резерви.
Відмінність між поняттями «потенціал» і «резерви» полягає в тому, що «потенціал» містить як суще,
так і потенційне, а «резерви» – лише потенційне. Використовувані резерви, таким чином, є істотною
частиною потенціалу.
Важливою функцією резервів є запобігання порушенням ходу відтворення унаслідок прискорення
науково-технічного прогресу, впровадження інновацій. Аби добитися повного і раціонального використання
резервів, кожен колектив повинен добре знати свій потенціал, мати необхідне уявлення про його рівень. У
кожному певному періоді на підприємстві або в його підрозділах виникають відхилення між створеними
можливостями і їх дійсним використанням.
Набуваючи форми невикористаних можливостей, вони виступають у вигляді виробничих резервів,
які в кінцевому результаті відображають міру використання виробничого і трудового потенціалу.
Потенціал, виступаючи в єдності з просторовими і тимчасовими характеристиками, концентрує в собі
одночасно три рівні зв’язків і стосунків:
по-перше, відображає минуле, тобто є сукупністю властивостей, накопичених системою в процесі її
становлення, що обумовлюють її можливість до функціонуванню та розвитку.
У цьому значенні поняття «потенціал» фактично набуває значення поняття «ресурс»;
по-друге, характеризує сьогодення з точки зору практичного вживання і використання готівкових
здібностей. Це дозволяє віднайти відмінність між реалізованою і нереалізованою можливостями. У цій
своїй функції поняття «потенціал» частково збігається з поняттям «резерв».
Розглядаючи структуру потенціалу з цих позицій, слід враховувати, що в першому випадку структурні
елементи потенціалу, що залишилися в нереалізованому вигляді, ведуть до зниження ефективності його
функціонування (наприклад, невикористані в роботі трудові навички втрачаються, нереалізовані особові
здібності руйнуються), а в другому випадку «надлишковий» запас сил і здібностей працівника забезпечує
гнучкість і маневреність розвитку системи по відношенню до змінних умов праці; по-третє, орієнтований на
розвиток (майбутнє): в процесі трудової діяльності працівник не лише реалізує свої готівкові здібності, але і
набуває нових сил і здібностей. Будучи єдністю стійкого і мінливого станів, потенціал містить в собі як
«потенцію» елементи майбутнього розвитку.
Рівень потенціалу, характеризуючи готівковий стан системи, обумовлений тісною взаємодією всіх
трьох вище перелічених станів, що і відрізняє його від таких на перший погляд... близьких йому понять, як
«ресурс» і «резерв». Як відзначав Арістотель, потенція, як можливість появи нових визначеностей,
корениться в найреальнішій дійсності. Рух як невід’ємна властивість матерії виступає у вигляді переходу
від однієї її форми до іншої, від потенції до здійснення, від потенції буття до буття здійсненому. Потенціал
характеризує здатність руху переводити реальну матерію в новий стан, оскільки матерія – це єдність
актуального і потенційного буття. Сама дійсність з фактичного боку реалізується в конкурентних формах
реальної дійсності, які змістовно кореняться насправді як потенції. Саме як потенційність матерія
знаходить єство, яке з’являється як здібність до змін, закладена в самій матерії. Потенція розглядається
Аристотелем як початок зміни речі, як здатність руху і можливість осмислення цього руху. Кожна річ
містить наступні потенції – перехід в інший стан і збереження свого стану незмінним [3, с. 108].
На сьогодні у наукових дослідженнях не існує єдиного теоретичного підходу щодо дослідження
явища «потенціал підприємства». Тому для дослідників він виступає дещо абстрактною категорією. Його
межі розгалужені, фактори не достатньо визначені, вплив на поточні процеси посередній. Разом з тим ця ж
категорія дуже конкретна, оскільки практично кожне рішення може чинити на нього (та через нього)
позитивний чи негативний вплив [4].
В. Я. Чевганова і Ю. В. Карпенко виділяють три точки зору економістів щодо тлумачення цієї
категорії [5, с. 226]: потенціал – це соціально-економічна категорія; потенціал – це результат рівня
розвитку та використання продуктивних сил; потенціал – це узагальнююча категорія.
Ресурсна складова потенціалу – не вичерпна його характеристика, оскільки саме мета
функціонування підприємства визначає систему ресурсів, спрямованих на її досягнення, а тому
функціональний і ресурсний підходи мають бути визначальними. З одного боку, потенціал є потужністю та
здатністю підприємства до маневру в умовах мінливості ситуації на ринку, з іншого, він позитивно корелює
з ціною підприємства. Серед існуючих підходів до визначення сутності потенціалу можна виділити два
напрямки:
– потенціал як сукупність ресурсів;
– потенціал як можливість чи спроможність досягати поставлених цілей.
Підсумувавши вищесказане, потенціал підприємства [6] можна охарактеризувати як систему наявних
і потенційних можливостей, ефективно використовувати доступні ресурси (матеріальні, трудові, фінансові,
інформаційні та управлінські) для забезпечення його сталого функціонування і розвитку.
Що стосується поняття «стратегічний потенціал», то інформація відносно нього, зазвичай, носить
суперечливий характер. Підтвердженням цього є той факт, що саме поняття «стратегічний потенціал», яке,
починаючи з 80-х років, стало «концептуальним відображенням стратегічної діяльності», предметом
обговорення вітчизняних та зарубіжних авторів, не має однозначного трактування.
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Так, А. Дайан стратегічний потенціал тлумачить як «систему факторів та умов необхідних для
здійснення стратегічної діяльності», що спрощує дійсність, а також звужує сферу використання даної
категорії [7]. В. Н. Гавва [8, с. 7] розуміє під стратегічним потенціалом граничні можливості досягнення
глобальної та локальної стратегічних цілей у відповідних зовнішніх умовах. О. А. Сущенко [9, с. 5]. та
Ю. Іванов [10] під стратегічним потенціалом розуміють сукупність усіх ресурсів, необхідних для реалізації
бізнес-стратегії розвитку. У науковій праці Є. Лапіна [11] стверджується, що стратегічний потенціал
характеризує можливості при найбільш ефективному (раціональному) використанні ресурсів.
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СЕКЦІЯ: ІСТОРІЯ
Рамазан Ермекбай
(Тараз, Казахстан)
АЛЖИР-ЛАГЕРЬ СТРАДАНИЙ
(31 мая - День памяти жертв политических репрессий в Казахстане)
Да, очень сурова была судьба казахского народа? В период с «Актабан шұбырынды, Алкаколь
Сулама» до «репрессий» настигла угроза уничтожения нашего народа в этой обширной степи.
Первая репрессия в Казахстане началась в 1928 году. В 1925 году 1-й секретарь краевого комитета
партии Казахстана Ф.И. Голощекин познакомился с политико-экономическим и социальным положением
республики и заявил о том, что «Казахстану Великая Октябрьская революции никак неповлияла, поэтому
здесь надо совершить «Малую революцию». Он начал проводить репрессивные меры в республике.
В 1930-е годы в Казахстане было репрессировано 103 тыс. человек и приговорено к расстрелу 25
тысяч из них.Именно в эти годы были расстреляны представители интеллигенции казахстанской науки,
культуры и политики.
В целом за 1930-1953 годы более 40 миллионов советских граждан были репрессированы.Особенно
к этому нелегальному наказанию подверглись представители широкой интеграции всех народов и
национальностей, которые находились в составе Советского Союза.В этот период погибло 40% казахов. В
лагеря, расположенные на территории Казахстана, были переселены корейцы, поляки, крымские татары,
кавказские народы и другие национальности.В целом в страну было депортировано 1,5 миллиона
человек.
В результате жесткой политики по определению "врагов
народа" пострадали не только сами репрессированные, но и
их близкие. Для них в Казахстане были созданы специальные
лагеря: АЛЖИР (Акмолинский лагерь, где водятся жены
изменников
на
родину),
Карлаг
(Карагандинский
исправительно-трудовой лагерь Народного комиссариата
внутренних дел), Степлаг (лагерь для политических
заключенных).
Одним
из
них
является
женский
лагерь
«АЛЖИР»(Акмолинскийлагерь жен изменников родины),
названный
среди
населения,
был
расположен
в
непосредственной близости от современного города Астаны.
В этом лагере содержались матери, жены, дочери интеллигенции и лиц, состоящих на
государственной и партийной службе, преследованные в 1937-1938 годах под названием "Враг народа".
В годы советской власти люди даже не подозревали, что существуют женские лагеря. Поэтому в
официальной историографии никаких исследований не было. Только в трудах деятелей, ушедших на
эмиграцию, впервые появилась историческая реальность.
15 августа 1937 года издается оперативный приказ НКВД СССР, описанный подробным
объяснением предложений в отношении женщин - "предателей Родины". По данному документу в
обязательном порядке былиподвергнуты аресту женщины, которые в момент заключения под стражу
были законными женами осужденных, а также разведенные с осужденными, но имеющие
непосредственное отношение к его контрреволюционной деятельности, либо скрывали его, либо знали
его контрреволюционную деятельность, но не сообщали соответствующим органам.
В тюрьмах и лагерях сидели как беременные женщины, так и матери, имеющие грудных детей. В
Алжире находилось около 400 детей. Здесь их держали до четырех лет, после чего их отправляли в
детский дом. Из-за ужасных условий в лагере фиксировалась высокая детская смертность.
Об Алжире написал известный русский писатель А. Солженицын в своей книге "Архипелаг ГУЛАГ",
котораябыла издана в 1958-1967 годы и которая является вершиной документальных литературных
произведений постсталинского периода.
Жены «предателей» были заключены в лагеря на
срок от 5 до 8 лет, в зависимости от степени социальной
опасности осужденных Если ее муж был расстрелян, то
женуприговаривали к максимальному сроку - восьми лет
согласно статье. Если муж отбывал наказание в
лагерях, то жене давали минимальный срок - 3 года.
С 1938 по 1953 год в Алжире находилось около
20-ти тысяч заключенных.
В январе 1938 года первые заключенные были
доставлены в Акмолинское отделение из Москвы,
Оренбурга, Ростова, Иркутска и других городов. Здесь их ждали холодные бараки, усиленный караул и
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полная изоляция от всего.В этих лагерях находились и уроженцы Казахстана. Установилась строгая
дисциплина, запрещенная для свидания и переписки с родственниками заключенных. Внутренний
распорядок дня был особо строгим: постоянный караул, запрет на свободное передвижение внутри
лагеря, ежедневный досмотр, обыск, запрет на письмо, на введение дневника. Нарушителей этого
порядка отправляли в карцер.
Первоначально в лагере было 6 бараков и несколько служебных домов. В течение месяца бараки,
рассчитанные на 250-300 человек, были переполнены до 500-600 заключенных, некоторым из них
приходилось лежать на полу.
На протяжении всего срока содержания под стражей в Акмолинском отделении, условия жизни
заключенных были очень тяжелыми. Заключенные работали в условиях 40-градусных морозов в
полуобнаженном состоянии, в результате чего часто замерзали и умирали. Питание было очень
незначительное и равномерное: кусочек черного хлеба, ковш
жидкого чая. Из-за антисанитарного состояния от
инфекционных болезней умирали сотни людей. Женщины не
могли знатьо судьбе своих супругов и детей.
В июне 1941 года в Акмолинское отделение за
«контрреволюционные преступления» попадали и мужчины.
С этого времени Алжир перестает быть чистр женским
лагерем. В годы войны сюда были доставлены не только
осужденные по политическим причинам, но и чистые
преступники.
Здесь отбывали наказание жены и родные
высокопоставленных
военных,
общественных
и
политических деятелей СССР и Республики. Например, жена Бухарина; жена, дочь, две сестры
полководца М. Н. Тухачевского; две сестры Я. Гамарника; жена Блюхера; жена и дочь А.С. Янукидзе, мать
поэта Б. Окуджавы, жены видных государственных и общественных деятелей Казахстана И. Кабылова,
А. Калменова, А. Сыргабекова, А. Каспакбаева, У. Кулымбетова, С. Сейфуллина, Б. Майлина, Ж. Шанина,
Т. Рыскулова, Т. Жургенова, С. Асфендиярова, С. Мендешова, С. Кожанова, К. Таштитова, Н. Манаева
и др.
Ситуация с сестрой Алихана Ермекова, вышедшей замуж за Т. Жургенова, была очень тяжелая.
Она была осуждена на 18 лет за то, что была супругой«народного противника».Здесь же отбывала
наказание супруга первого казахского режиссера Ж. Шанина Жанбике.
Примерно в лагере погибло более 600 женщин 62 национальностей.Только во второй половине 50-х
годов ХХ века были оправданы почти все узницы-женщины, ставшие «членами семьи изменников
Родины". Их обвинительные дела были пересмотрены в военном трибунале и отменены постановления
общих сборов по обвинению. Таким образом, им были выданы справки о реабилитации.
13 августа 1990 года вышел Указ Президента СССР «о восстановлении прав всех жертв
политических репрессий 20-50-х годов». Именно такой закон О реабилитации жертв политических
репрессий был принят в Казахстане 14 апреля 1993 года.
1997 год объявлен Годом всенародного согласия и политических репрессий в нашей стране.
Опубликовано множество статей, монографических трудов, документальных фильмов об узниках Алжира
и других лагерей. Учитывая предложения граждан и общественных организаций, первого Президент
Казахстана Н. А. Назарбаевподписал указ о назначении 31 мая -Днем памяти жертв политических
репрессий.
До этого времени на месте Алжира находился поселок Малиновка. В 1975 году в нем было создано
Целиноградское объединение птицеводческой промышленности «Акмола–Феникс".В данный момент в
поселке работает мини-мемориальный музей.Въезд к поселку огорожен тополиной аллеей, посаженной
женщинами в 30-50-х годах XX века.
В 2007 году Малиновка была переименована в Акмол и стала центром Целиноградского района
Акмолинской области. 31 мая 2007 года при участииПервого Президента Н.А. Назарбаева на месте
Алжира был открыт крупный музейно-мемориальный комплекс. На это мероприятие были приглашены
бывшие узники лагеря, оставшиеся в живых.
Сюда приходят сотни тысяч людей, которым в глубине души очень тяжело и больно, которые
надеются, что в будущем такой жестокости, такой бесчеловечности никогда не увидят. И пусть
подростающее поколение не узнает тот ужас и будет жить мирно и счастливо!!!
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Валентина Загалевич, Андрій Руснак, Давид Житарюк
(Кам’янець-Подільський, Україна)
ГЕТЬМАН ПАВЛО СКОРОПАДСЬКИЙ БУДІВНИЧИЙ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Павло Петрович Скоропадський народився 15 травня 1873 р. у Вісбадені (Німеччина) у дворянській
сімї. Його батько, Петро Скоропадський, був великим поміщиком, полковником, прямим нащадком
українського гетьмана Івана Скоропадського. Мати, у дівоцтві, Міклашевська, походила зі стародавнього
козацького роду. У 1893 р. Павло закінчив кадетський корпус і вступив на військову службу в чині корнета.
Наприкінці 1905 р. він дослужився до полковника й був призначений фігель - адютатнтом імператора
Миколи ІІ. У 1916 р. під час Першої світової війни, став генерал - лейтенантом. «Він прекрасно служив,
відрізнявся великою ретельністю, рідкісним сумління й великою працьовитістю, згадував про нього Петро
Врангель – Начальники нам були дуже задоволені й охоче висували його по службі, але багато хто з
товаришів не любили. Йому ставили в провину сухість і замкнутістю Лютнева революція застала
Скоропадського в Україні, що вирішила боротися за незалежність. Коли Тимчасовий уряд визнав
легітимність української Центральної ради, Павло Петрович українізував свій корпус, дав йому назву «1-го
Українського» і став його отаманом [1, с. 677].
Потім, у проголошеній 20 листопада Українській народній республіці, був призначений командуючим
збройними силами. Узяття Києва більшовиками 8 лютого 1918 р. змусило Скоропадського перейти на
нелегальне становище. Після вступу в Київ німецьких військ і відновлення влади Центральної Ради він
очолив офіцерсько-козацьку організацію «Українська народна громада». А 29 квітня 1918 р., на зїзді
великих землевласників, проголошений «гетьманом всієї України». УНР перестала існувати, поступившись
місцем Українській державі на чолі з гетьманом, якого підтримувала німецька армія.
Одержавши владу, Скоропадський направив свої зусилля на державотворення з усіма необхідними
атрибутами: був прийнятий закон про громадянство, затверджений державний герб, введена власна
грошова система, сформовано кілька національних дивізій, проголошено автокефалію Української церкви,
організовано Українську академію наук, відкрито два університети [1, с. 678].
У березні Рада Міністрів УНР затвердила план Міністерства освіти, за яким передбачалась, між
іншим, поступова українізація вищої школи, відкриття українського класичного університету у Кам’янціПодільському, низки народних університетів у губернських містах [1, с. 677].
Відомо, що у серпні гетьман підписав, розпорядження про виділення Кам’янецькому університету з
місцевих демобілізаційних складів потрібного майна. 17 серпня 1918 р. гетьман України затвердив «Закон
про перетворення Українського Народного Університету в Київський Державний Український Університет».
Заклад складався з чотирьох факультетів – історико-філологічного, фізико-математичного, правничого й
медичного. Цікавий факти, того ж дня керівник держави надав сили «Закону про заснування Кам’янецьПодільського Державного Українського Університету» [3, с. 26]. Новостворений ВНЗ мав чотири
факультети: історико-філологічний, фізико-математичний з двома відділами – математичним та
природничо-історичним, правничий та богословський. Хоча на початку першого навчального року відкрили
свої двері лише математичний та історико – правничий. Створювалися кафедри польської та єврейської
літератури та історії. В обох університетах мовою викладання, крім деяких випадків, санкціонованих
міністром освіти, вперше в університетській практиці світу ставала українська [2, с. 19].
Гетьман сприяв розвитку вищої освіти в повній мірі, адже, дозвопилив пропускати до себе в кабінет
ректорів Сушицького та Огієнка позачергово. П.П. Скоропадський високо цінував творців національної
університетської системи, зокрема І.І. Огієнка, який, на його переконання, «зміг зовсім тихо цілий
університет створити, являючись завжди з готовими обґрунтованими доповідями, і я ні разу ні в чім йому
не відмовив, чому Кам’янецький Університет став такий міцний і багатий» [3, с. 27]. Кам’янецький ректор
вузу змушений був звертатися до гетьмана неодноразово. Так, відомо, що незадовго до святкування
відкриття університету він відвідав П. Скоропадського. Підтвердженням цього слугує лист І.Огієнка в якому
зазначено: «Я був у п. Гетьмана по справах Університету аж двічі – 1 і 2 жовтня, – писав І.І. Огієнко у листі
до секретаря університетської комісії О.М. Пащенко. – Прийом був «високоповажний», – перший раз
Гетьман держав мене у себе 1,5 години. На проханні до пана Молова (головноуповноважений з ліквідації
майна зі складів російської армії. – Авт.) про відпуск Університетові потрібного майна пан Гетьман
власноручно написав: «Пану Г. Молову. Прошу Вас всім, чим можна, допомогти Кам’янець-Подільському
Державному Українському Університету і видати йому по змозі всього, чого він просить. Коли тільки на це
єсть яка перешкода, прошу зайти до мене і докласти про це мені для остаточного мого розрішення справи.
Цьому Університетові я надаю величезне політичне і культурне значіння. Павло Скоропадський. 2.Х.1918
р. Київ» [3, с. 27].
Недивлячись на запрошення гетьмана до Кам’янця - Подільського на урочисті події пов’язані з
відкриттяим університету, приїд очільника держави не відбувся. Історики вважають, що було дві
обставини, які знівелювали прагнення гетьмана потрапити на свято.
По-перше у жовтні 1918 р. почались поширюватись чутки про замах на життя гетьмана. По – друге в
середині жовтня виникла урядова криза. На підтвердження першої обставини виступають свідчення із
мемуарів В.К. Приходька, відомого земського діяча,в яких зазначено, що у серпні-вересні 1918 р. навпроти
університету, в колишньому будинку «Просвіти», несподівано виникла крамничка, в якій здійснювали
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продаж содової води. Відомо, що торгували два члени російської партії лівих есерів. «Коли стало відомо,
що на свято відкриття Університету має прибути Гетьман Скоропадський, то рішено, що це буде відповідна
нагода вчинити на нього замах. Виконати це завдання доручили тим молодим людям, що мали крамничку
з содовою водою. Коли Гетьман не приїхав, то минула потреба і в крамниці з содовою водою, а її власники
зникли з Кам’янця невідомо коли» [2, с. 23].
Можливо, неприїзд П.П. Скоропадського пов’язаний і з урядовою кризою. Так, 16 жовтня 1918 р., за 5
днів до святкувань у Кам’янці-Подільському, на засіданні Ради міністрів обговорювали нові пріоритети
зовнішньої політики країни, зокрема, делегування українських дипломатичних місій до Англії, Франції і
США. Частина міністрів рішуче виступили проти зближення із зазначеними країнами, тому
гетьманрозпочав переговори з представниками опозиційного Національного союзу про створення
коаліційного кабінету.
Дійсно поява двох національних університетів була подією великогго історичного значення.
Національно свідома інтелігенція, наукова еліта прекрасно це розуміли. Як зазначили, зокрема, працівники
Подільської губернської управи, «втрачена сотні літ тому назад Українська вища школа нині могутньою
волею народу покликана до життя, і вже ніякі хвилі бурхливої майбутності не зметуть її з того міцного
ґрунту, на якому вона буде стояти, спираючись на свідоме українське громадянство» [3, с. 105]. Відомо, що
23 серпня був підписаний закон про розмір платні працівникам вищих шкіл в України. Наприклад, основний
оклад ординарного професора становив 8 тис. карб. (надбавка за перших і других п’ять років – по 2 тис.
карб.), екстраординарного професора – 7200 (надбавка – по 1800), штатного доцента – 5400 (по 1350),
старшого асистента – 4800 карб. (по 1200 карб.) і т.д [3, с. 26].
22 жовтня 1918 р. відбулося урочисте відкриття університету в Кам’янці-Подільському. Будинок, що
був непридатний до навчання чотими місяці змінився до невпізнаванності. В.К. Приходько зазначав:
«уквітчаний, обмайований зеленю та жовто-блакитними прапорами, новенький і чистенький, укритий
килимами, радісно зустрічав своїх гостей. На імпозантному будинкові, у височині, заблищали золоті
кирилівські літери
на темносиньому
тлі:
«Кам’янець-Подільський
Державний
Український
Університет» [4, с. 108]. Генерал-хорунжий Лібов, особистий представник гетьмана офійно зачитав грамоту
Гетьмана Скоропадського про відкриття Кам’янецького Державного Українського Університету. Під спів
національного гімну, він урочисто вручив грамоту І. Огієнку. Далі ректор виступив із доповіддю про історічні
аспекти та перспективи новонародженої школи. А потім представників різних організацій почали урочисто
вітати з відкриттям університету.
Надалі П.П. Скоропадський, незважаючи на кризу державної влади і антигетьманське повстання,
продовжував дбати про національну вищу освіту. Так, 20 листопада був затверджений закон про
заснування в складі Кам’янець-Подільського університету богословського факультету, де передбачалось
26 штатних викладацьких посад – 20 професорських і 6 доцентських [3, с. 33].
Павло Скоропадський підтримав прагнення передової подільської національно свідомої,
інтелектуальної еліти, відкрити на межі трьох Поділля, Північної Буковини та Східної Галичини
національний заклад вищої освіти, затвердивши відповідний закон Української держави, надаючи
допомогу ректору університету при вирішенні складних матеріально-технічних проблем, сприяв
структурному розвитку КПДУУ, переймався його долею, перебуваючи в еміграції.
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ВИЩА ОСВІТА НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ ІМПЕРСЬКОГО ЧАСУ
В ОЦІНКАХ СТЕПАНА СІРОПОЛКА
Степан Онисимович Сірополко (1872-1959) залишив по собі величезну інтелектуальну спадщину
стосовно історії освіти в Україні, зокрема щодо шкільництва, позашкілля, вищої освіти (включаючи
професійну та технічну). Головна праця дослідника “Історія освіти в Україні” була завершена і надрукована
у 1937 р. у Львові, після чого її декілька разів перевидавали дещо видозмінену, зокрема і в часи
незалежної України [1]. Проте головна вартість книги С. Сірополка полягає в тому, що вона була
побудована на ліпших досягненнях історії (історіографії) освіти та педагогіки кінця ХІХ – першої третини
ХХ ст. Іншими словами, його праця є вінцем та яскравим прикладом пам’яток інтелектуальної думки своєї
епохи. Відтак вона виступає водночас і літературою, але ж і джерелом наших знань про рівень педагогічної
думки тих часів, про предмети та нюанси освітянських дискусій на рубежі ХІХ-ХХ століть, про оцінки
російської освітньої політики та спроб української інтелігенції відродити потужну систему вищої освіти на
своїх землях.
У цій статті спробуємо подати основні думки Степана Онисимовича стосовно функціонування
закладів вищої освіти в Україні, що опинилася під імперією Романових унаслідок ліквідації Української
Козацької Держави та поділів Речі Посполитої наприкінці ХVІІІ століття.
Привертає увагу його глибока обізнаність з освітньою реформою, що задумали були царська родина
та наближені представники дворянства на початку ХІХ століття. С. Сірополко погоджується з відомим
державним діячем того часу Михайлом Спєранським, який уважав, що освітня система в Росії від самого
початку йшла супроти здорового глузду, “бо здоровий розум вимагає починати речі з основи і вести
поступово до досконалості”, отже і починати потрібно було, на його думку, з народних шкіл і кінчати
академією [1, с. 229]. При цьому Сірополко наводить думки декількох російських вчених, в яких усе ж
наголошує, що суспільство губерній Наддніпрянської України було більш готовим до такої розбудови
освітньої системи “згори-додолу”, ніж напевно це було очевидно для внутрішніх губерній Російської імперії.
І хоча університети в Україні теж з’являлися в експериментальному порядку (з метою “виявити попит
у населення”), потрібно зауважити, що історія української школи попередніх століть (братські та козацькі
школи, Острозька академія, Києво-Могилянська академія, колегіуми) давала російським реформаторам на
цих землях більше шансів вибудувати освітню вертикаль від початкових шкіл до закладів вищої освіти. До
слова, сьогодні мало хто пам’ятає (а С. Сірополко про це зазначає), що заснувати перший імператорський
університет в Україні різноманітні діячі пропонували спочатку не тільки у Харкові: відомі ініціативи
заснувати його від дворянства Золотоніського повіту (у Лубнах), від повітових маршалків Чернігівщини (у
Чернігові), від інтелігенції Новгород-Сіверського тощо [1, с. 229].
У будь-якому разі, потрібно зауважити, що останню третину ХІХ ст. 9 українських губерній Російської
імперії зустрічали з більш-менш розгалуженою освітньою системою, вищу ланку в якій посідали
Харківський, Київський та Новоросійський університети. Однак тоді ж реформа міністра Дмитра Толстова
приступила обмежувати вступ до них випускників класичних шкіл. Їх було розділено на класичні гімназії та
реальні школи, з яких тільки випускники перших могли вступити до вищої школи, а представники других –
“до високих технічних шкіл” [1, с. 306], і тільки після проходження ще одного додаткового (7-го) курсу
навчання у реальній школі.
Лише в 1883 році до складу Ученого комітету при Міністерстві освіти Росії було введено спеціальний
відділ із питань технічної та професійної освіти [1, с. 361]. Вочевидь тільки це дало можливість
впорядкувати і Статут про промислові школи (1888), й оформитися декільком закладам вищої технічної
освіти, зокрема й в Україні. С. Сірополко наводить перелік цих “вищих професійних шкіл” станом на кінець
ХІХ ст.: Ветеринарний інститут у Харкові (із 1851 року), Технологічний інститут у Харкові з механічним та
хімічним відділеннями (із 1885 року), Політехнічний інститут у Києві із механічним, хімічним, будівельним та
агрономічним відділеннями (із 1898 року), Гірничий інститут у Катеринославі із заводським та гірничим
відділеннями 4-курсного навчання (із 1899 року). Посутньо найбільше вступників до закладів вищої
технічної освіти тоді готували у школах, що були підвідомчі міністерству земельних справ
(сільськогосподарські школи) та міністерству торгівлі і промисловості (технічні та ремісничі школи). Останні
т.зв. “промислові школи” згідно Статуту 1888 р. були розподілені на три види:
– середні технічні школи із 4-річним курсом навчання, до яких можна було вступити лише по
закінченню 5 класів реальної школи. Випускники середніх технічних шкіл отримували звання техніка;
– нижчі технічні школи із 3-рчним курсом навчання, до яких можна було вступити після закінчення
міської школи, що функціонувала за Статутом 1872 р.;
– ремісничі школи з 3-річним курсом навчання, до яких вступали діти після закінчення початкової
школи [1, с. 365].
До слова, С. Сірополко вказує і на досить запізнілий І-ший Всеросійський з’їзд діячів професійної і
технічної освіти, який відбувся у Петербурзі на Різдвяні свята рубежу 1889-1890 років. А до 1915 р. вища
технічна освіта Наддніпрянщини збагатилася лише декількома закладами: Ветеринарним інститутом у
Катеринославі (сучасне місто Дніпро; 1899 р.), Сільськогосподарським інститутом у Харкові (1915 р.),
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Жіночим політехнічним інститутом у Харкові (приватним) [1, с. 440]. Досить вузькою перед революцією
1917 року була й база середніх та нижчих шкіл, які готували абітурієнтів для вступу до здобуття вищої
технічної освіти. Сірополко зокрема налічує 10 середніх технічних шкіл та 6 сільськогосподарських такого ж
рангу. Нижчих технічних та ремісничих шкіл на Наддніпрянщині було тоді значно більше (219 та 225
відповідно) [1, с. 442], але й випускники їхні значно рідше вступали до закладів вищої освіти.
Оцінки Степана Сірополка, які стосуються вищої освіти українців у часи Російської імперії (зокрема,
його рідкісні оцінки й вищої технічної освіти) знаходять своє продовження і в радянській історіографії, і в
сучасній українській. Економічний розвиток імперії потребував великої кількості інженерів, техніків,
агрономів. А за відомостями 1892 р. із 27132 керівників фабрик і заводів усієї Росії технічну освіту мали
тільки 2076 осіб, що становило лише 7,5% від усіх. До того ж, серед них вищу спеціальну освіту мало
менше відсотка людей. Тому був великий відсоток іноземних спеціалістів на промислових
об’єктах [2, с. 13].
Сучасні українські дослідники І. Мусієнко і С. Ткаченко слушно зазначають, що “при створенні
технічних інститутів правлячі кола виявляли повне нерозуміння мети і задач вищої технічної освіти”.
Державна рада постійно скорочувала фінансування підготовки викладачів спеціальних предметів для
закладів вищої технічної освіти. Зокрема, у 1890-х роках замість потрібних 20 тис. руб. щорічних
надходжень на цю справу державний бюджет асигнував від 6 до 10 тис. руб., а з викладання виключали
теоретичні дисципліни [3, с. 111].
Тож, до оцінок Степана Сірополка, які стосуються дискримінаційної політики російського
абсолютизму стосовно початкової, середньої та вищої освіти в Україні (як-то, шкода становості освіти,
шкода від її заідеологізованості, безпідставність заборон навчання рідною мовою тощо) сміливо можна
доєднати і його ставлення до дій російської влади у справі елементарного будівництва освітньої системи.
Вища освіта Наддніпрянської України не встигала за “потребами часу”, а її технічна ланка була
найзанедбанішою серед усієї системи вищої освіти, ланкою, яку Російська імперія забюрократизувала,
недофінансовувала й неправильно організовувала.
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КАЗАХСКИЕ ХАНЫ В ТРУДЕ М.Х.ДУЛАТИ «ТАРИХ-И РАШИДИ»
(К 470-летию со дня смерти Мухаммеда Хайдара Дулати)
Казахский народ хоть и не прошел никакой специальной философской школы, но издревле
считается мудрым народом. Наш народ пропагандировал особое воспитание, передавая
философские мысли из поколения в поколение. Анализируя философские выводы М. Х. Дулати,
мы можем узнать культурно-исторические ценности нашего народа того времени, характер
национальной идентичности. Произведения М. Х. Дулати проникнуты патриотизмом, эстетическим
воспитанием, непосредственно соприкасаясь с историей.Его философия имеет большой вклад в
цивилизацию нашего народа.
В трудах историка излагаются взгляды на сущность казахских ханов, интеллект и мудрость
руководителей, возглавляющих страну, пропагандируются истинные качества, присущие человечеству.
Проанализировав историю народов Средней Азии с XV по XVIII вв., Хайдар Дулати сделал свои
выводы, дав нравственную оценку жизнедеятельности, образа жизни и поступков общественных деятелей
общества той эпохи.
Все рассуждения о создании Казахского ханства опираются только на одну информацию. Есть
письменные свидетельства того, что племена во главе с ханами Керей и Жанибек (рисунок 1) отделились
от ханства Абулхаир и основали отдельное ханство, поселившись в западной части государства
Могоистан между Шу и Козыбасы. До этого исторического факта ни в одном средневековом труде о нем
не говорится. А затем сведения, повествующие об образовании Казахского ханства, вносятся в
историческое произведение Махмуда ибн Вали, автора XVII века.
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Рисунок 1
После смерти Абулхаира узбеки разделились и нашли защиту у Керея и Жанибек-хана, которые,
таким образом, укрепили свою власть. Изначально беженцев называли «казахами», потому что они
сбежали из страны, оторвались от них. Это прозвище так распространилось на казахов». [3]
Вообще, отделение Керея и Жанибека от Абулхаир хана принято считать в 50-60-х годах XV века.
Мирза Хайдар указал, что восхождение казахского народа на историческую сцену приходится на 1465 год.
Он продолжил: «До 940 г. (хиджры) (1533-34 гг.) Казахи полностью управляли большей частью
Узбекистана.
После Керей-хана правил Бурундык-хан. После правил сын Жанибек-хана Касым-хан. Дешты
полностью управлял кипчакской степью... После Джучи-хана не было величайшего хана, чем он. После
Касым-хана правил его сын Мамаш-хан, затем - его внук Тахир Хан. В период правления Тахир-хана
количество казахов уменьшилось. Затем к власти пришел его брат Буйдаш-хан.
Словом, со времен Есенбуга-хана до Рашид-хана были дружба и мир между монголами и казахами,
но Рашид Султан сломал их. [3] Это было правдой. Ведь султан Абдрашид подчинялся шайбанам
больше, чем казахам, и стремился к союзу с ними.
Начало формирования своей власти султанами Керей и Жанибек, прибыв в Моголистан, начинается
с того, что Есенбуга-хан отделил им земли, оказывая честь и уважение к ним.
Таким образом, перед ханами Керей и Жанибек была поставлена историческая задача по созданию
и управлению государством на основе нового этнического союза под названием «Казахское ханство». У
них были для этого все основания. Предки этих двух казахских ханов произошли от Чингисхана.Поэтому
до ханов Керей и Жанибек унаследовали политическую власть на территории Восточного Дешт-и-Кипчака
и передовали от поколения к поколению.Таким образом, те, кто владел этой династией, были из рода
хана, который веками не покидал бразды правления. Происхождение хана Керея и Жанибека восходит к
старшему сыну хана Жучи - Орде Ежену. По родству Керей и Жанибек-хан приходились двоюродными
братьями. То есть их предки от ордынского Ежена до русского хана имеют общее родство. Другими
словами: Орда Ежен, его сын- Сасы Бука, его сын- Эрзен, его сын -Шымтай, его сын - Орисхан, его сын Токтакия, его сын -Анике Болат, его сын - Керей хан.
Таким образом, Керей и Жанибек-хан повели казахские племена Восточного Дашты-Кипчака в
Семиречье и основали Казахское ханство на западе Моголистана. Известно, что в исторических трудах
народ Монголии именовался «Моголами». По сути, основной состав накопительной этнополитической
группы «моголы» был: дулаты, уйсуны, керей-керейты, канлы, аргын, жалаиры и т.д., то есть племена,
входящие в состав великих и средних жузов казахов. Образование Казахского ханства в Жетысу сыграло
важную роль в процессе объединения казахского народа как нации. Это связано с тем, что племена
Восточных Дашты-Кипчаков и Жетысу во главе с Кереем и Жанибеком имели общий язык, культурные
традиции и образ жизни.После ожесточенной войны в абулхаирском ханстве здесь казахский народ
пришел в себя и начал налаживать быт народа.Увидев это, кочевники Дешт-и-Кипчака бежали от власти
Абулхаира и толпами прибывали на территорию Казахского ханства. С середины 50-х до начала 70-х
годов XV века около 15 лет из-под власти Абулхаир-хана переселилось около 200 тысяч человек. [3]
Именно в 1462 году, после смерти могольского хана Есенбуга, в этом государстве усилилась внутренняя
борьба, и ситуация осложнилась тем, что джунгары во главе с Ойратом Амасанджи Тайши напали на
государства Моголистан, в стране произошла дестабилизация. В результате усилилось присоединение
семиреченских казахских племен к Казахскому ханству.Такой приток казахских племен на территорию
новообразованного Казахского ханства, которое ранее было разделено на отдельные ханства, стал
значительным событием, увеличившим население Казахского ханства и повысившим авторитет и военнополитическую мощь ханства.
Однако государственные основы новообразованного Казахского ханства все еще были слабыми.
Ряд казахских племен находились под контролем Абулхаирского ханства, Моголистана, Ногайского союза
и Западно-Сибирского ханства. Более того, Абулхаир-хан, правивший Восточным Дешт-и-Кипчаком,
заточил свой меч, чтобы разгромить новообразованное Казахское ханство.Зимой 1468 года Абулхаир-хан
отправился в поход в Семиречье, чтобы уничтожить Казахское ханство, но его поход не удался, и он сам
погиб в этом бою. Гибель Абулхаира способствовала укреплению Казахского ханства.Самое интересное,
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что после смерти Абулхаир-хана в его стране началась жестокая борьба, ханство распалось. Большая
часть населения присоединилась к Казахскому ханству, основанному Керей-ханом и Жанибек-ханом.
Воспользовавшись этой ситуацией, казахские ханы Керей и Жанибек вернулись на свою исконную родину
Дешт-и-Кипчак, которую они потеряли двенадцать лет назад. Казахское ханство вступило в новый этап
развития.
Как упоминалось выше, в исторических трудах Керей-хан упоминается как первый казахский хан. В
письменных источниках имя хана в форме «Гирей», «Герей», «Керей» в отечественной исторической
науке записываются как «Керей». Исторические источники утверждают, что Керей взошел на престол
Казахского ханства «на 10 лет». Однако этот «около десяти лет» все же требует тщательного изучения
того, какому году он соответствует.
После смерти Керей-хана к власти в Казахском ханстве пришел Жанибек-хан. Согласно
историческим источникам, таким как «Тауарих-и гузида-йи нусрат-нама», настояшее имя Жанибек-хана
было Абу Саид, и ему было дано дополнительное имя Жанибек-хан. [1] Это подтверждается
информацией в произведении Кадыргали Жалайыра, который написал, что "сын Барака - «младший
Жанибек-хан". Абилгазы также написал, что его зовут Абу Саид. [2] Тем не менее, исторические источники
говорят, что после Керея Жанибек был коронован ханом, но нет точных данных о том, в каком году он был
избран ханом. Также неизвестны факты о том, как Жанибек Хан усилил власть хана после возвращения в
Дешт-и-Кипчак, о последних годах его жизни и смерти.
После смерти Жанибека на престол вступил сын Керея Бурундык. После этого ханская власть
перешла к Касым-хану (1445-1521), одному из девяти сыновей Жанибек-хана. А эпоха Касым-хана была
началом эпохи усиления и консолидации Казахского ханства.
Касым-хану и жизни казахов в те времена М. Х. Дулати посвятил несколько страниц. Говоря о
казахских ханах и народах, об их обычаях, мы видим, что М. Х. Дулати уважительно относится к своим
дедам.
В начале ХVІ века Шайбани Шахибек Хан (1451-1510), третий сын Могулистанского Хана Султана
Ахмета хана, напал на Саида хана (1487-1533), врага Шайбани Хана (1487-1533), который напал на
Среднюю Азию и лишил власти брата знаменитого Мухаммеда Захира ад-Дина Бабыра (1483-1530),
Суюниш в Ташкенте (?-1525). Дошли слухи до Саид хана, что казахский хан Касым напал на Суюниш.
Саид-хан поспешил в Ташкент, но по дороге он услышал, что Касым-хан вернулся в Чу. Он хочет пойти к
Касым-хану и снова поднять казахов на Ташкент. Касым-Хан в то время был старше шестидесяти лет и
близок к семидесятилетию. А Саид был молодым, ему не было и тридцати лет.
Кто такой султан Саид хан? Он - потомок Чагатая. Третий сын хана Могулистана Ахмета хана.
(Сестра Мухаммеда Хайдара, Хабиба, является мужем султана Ханиша, то есть зять великого ученого) В
1514 г. Амир дулат захватил Кашгар у Абу Бакира и правил в Восточном Туркестане до 9 июля 1533 г.». [3]
«Касым-хан был настолько радушным и почтительным, когда пришел к Саид хану, что хан не
забывал о его смирении до последнего момента своей жизни», - отмечает М.Х. Дулати. Всякий раз, когда
хан вспоминал его, говорил, что Касым хан был очень щедрым и мудрым человеком.
«Тарих-и Рашиди» - уникальное и ценное произведение, которое оставляет четкую, точную и
интересную информацию о ханстве. В.В. Вельяминов-Зернов (1830-1904) уделяя большое внимание его
данным о казахах, отмечал: «Почти все, что написано Мухаммедом Хайдаром, является новым и очень
интересным. Рассказы гармоничны и ответственны во всех отношениях».
1.
2.
3.
4.
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СЕКЦІЯ: МАТЕМАТИКА
Віолета Поліхронова, Ірина Писаренко
(Нова Каховка, Україна)
ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ПРИ ВИВЧЕННІ
ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ
Екологічні проблеми займають одне з найголовніших місць в сучасному світі. Глобальне потепління,
забруднення світового океану, руйнування озонового шару, забруднення повітря і ґрунту - головні
екологічні проблеми людства. Сучасна освіта вимагає від випускників – майбутніх фахівців знань та вмінь,
необхідних при вирішенні різних професійних завдань, у тому числі і екологічних. Вища математика як
загальнонаукова дисципліна посідає одне з головних місць серед інших природничих і технічних
дисциплін. [1, c. 363] Викладання вищої математики, зазвичай, здійснюється не завжди з урахуванням
напряму підготовки фахівців та обмежується вивченням теоретичного матеріалу, розв’язуванням
прикладів і задач, які мають також теоретичне значення. Реальні приклади застосування математики в
екології не розглядаються. Аналогічна проблемі виникають і в процесі вивчення спеціальних дисциплін.
Оскільки викладання вищої математики передує спеціальним дисциплінам, розпочати формування
екологічної компетентності майбутніх фахівців шляхом застосування математики при розв’язуванні
екологічних задач повинні саме викладачі математики. [2, 173]
Метою роботи є постановка та розв’язування прикладних екологічних задач, які потребують
застосування математичних знань, для формування екологічної компетентності здобувачів освіти.
Навчальна дисципліна «Вища математика» включає вивчення таких розділів: «Лінійна алгебра»,
«Аналітична геометрія», «Диференціальне числення функції однієї та багатьох змінних», «Інтегральне
числення», «Комплексні числа», «Диференціальні рівняння», «Ряди».
Під час вивчення розділу «Лінійна алгебра» основна увага здобувачів освіти приділяється вивченню
алгебри матриць, обчисленню визначників матриць, розв’язуванню систем лінійних алгебраїчних рівнянь.
Формування екологічної компетентності досягається розв’язанням прикладів застосування матриць для
опису екологічних процесів. Зокрема, алгебра матриць широко застосовується в моделях міжгалузевого
балансу. Ці моделі застосовуються при моделюванні еколого-економічних систем. Рівняння міжгалузевого
балансу має вигляд:
𝑥 = 𝐴𝑥 + 𝑦
(1)
де 𝐴 – матриця міжгалузевого балансу, 𝑥 – вектор валових випусків галузей; 𝑦 – вектор кінцевого
споживання.
В останній час шкода, яку завдають навколишньому середовищу, звичайно компенсується
екологічним податком і штрафами, що призводить до подорожчання продукції. Скористаємося вартісною
моделлю рівно вісних цін, яка в матричному виді має вигляд:
𝑝 = 𝐴𝑇 𝑝 + 𝑤
(2)
де 𝑝 – вектор цін на продукцію галузей, 𝑤 – вектор доданої вартості. Кошти, які направляються на
усунення забруднень, збільшать компоненти вектора доданої вартості 𝑤. Вектор 𝑤 > 0 – екологічне
«навантаження» у вигляді податків, штрафних санкцій, витрат інженерно-профілактичні міри і т.ін. Тоді
вектор цін на продукцію галузей при витратах на екологію визначається з рівняння
∗
𝑝 = (𝐸 − 𝐴𝑇 )−1 (𝑤 + 𝑤𝑒𝑐 ).
(3)
Таким чином, змінення цін на продукцію галузей з врахуванням (3) складає
∗
∆𝑝 = 𝑝 − 𝑝 = (𝐸 − 𝐴𝑇 )−1 𝑤𝑒𝑐
(4)
Оскільки компоненти матриці (𝐸 − 𝐴𝑇 )−1 в силу продуктивності матриці витрат 𝐴 невід’ємні, то ∆𝑝 >
0. [4, c. 277]
Задача 1. Для трьох галузевої економіки (видобуток і переробка вуглеводневої сировини,
виробництво електроенергії та машинобудування) визначити, як впливає на зростання цін продукції
галузей необхідність відрахування на екологічні заходи 20% від доданої вартості в першій галузі, 10% – в
другій галузі, 15% – в третій галузі. Відома матриця коефіцієнтів прямих матеріальних витрат
0,05 0,35 0,40
𝐴 = (0,10 0,10 0,40)
0,20 0,10 0,20
Розв’язування. Вектор цін має вид 𝑝 = (20 20 40)𝑇 , тоді за формулою (2) обчислюємо спочатку
вектор доданої вартості по галузям:
0,85 −0,1 −0,2 20
7
𝑤 = (𝐸 − 𝐴𝑇 )𝑝 = (−0,3 0,90 −0,1) (20) = ( 8 ).
−0,4 −0,35 0,80 40
17
Потім визначаємо, згідно з умовою задачі, вектор екологічної доданої вартості:
𝑤𝑒𝑐 = (1,4 0,08 2,55)𝑇
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Далі обчислюємо обернену матрицю (𝐸 − 𝐴𝑇 )−1 , і потім за формулою (4) визначаємо приріст цінового
вектора, який компенсує витрати на усунення забруднень (часткове або повне):
1,4
3,16
1,485 0,325 0,412
∆𝑝 = (0,607 1,301 0,314) (0,08) = (1,76).
5,53
1,008 0,732 1,593 2,55
Таким чином, в результаті екологічних відрахувань ціни на продукцію зростуть на 15,8%, 8,8% і
13,8% відповідно по галузям. Подорожчання екологічно чистої продукції є майже нормою в економіці.
Особливо це спостерігається у виробництві сільськогосподарської продукції, оскільки мінімізація
техногенного впливу на біосферу потребує значних витрат.
Застосування розділу «Диференціальне числення функції однієї змінної» до вирішення
різноманітних прикладних задач достатньо розповсюджене. Під час вивчення цього розділу можна
розглянути задачу, яка зводиться до знаходження похідної та її екстремуму.
Задача 2. Частина нафтопроводу довжину 𝑙, яка закріплена між двома опорами, деформується під
дією рівномірно поточної по ньому нафти. Навантаження, з якою нафта тисне на нафтопровід, дорівнює 𝑄.
Величина деформації (прогину) в точці, що знаходиться на відстані 𝑥 від його лівої опори, виражається
𝑄𝑥 2 (𝑙−𝑥)2

формулою 𝑓(𝑥) =
, де 𝐸 та 𝐼 залежать від матеріалу, з якого виготовлений нафтопровід та форми
24𝐸𝐼𝑙
його поперечного перерізу. При якому значенні 𝑥 деформація нафтопроводу (прогину) буде
максимальною?
Розв’язування. Нехай 𝑥 – координата точки, нафтопроводу, тоді величина прогину буде дорівнювати
𝑓(𝑥) =

𝑄𝑥 2 (𝑙−𝑥)2
24𝐸𝐼𝑙

, 𝑥 ∈ (0; 𝑙). Дослідимо 𝑓(𝑥) на найбільше значення на відрізку [0; 𝑙]. Маємо
𝑙

𝑓

′ (𝑥)

=

𝑄𝑥 (𝑥 − 𝑙) (𝑥 − 2)

.
6𝐸𝐼𝑙
Отже, 𝑓 ′ (𝑥) = 0 при 𝑥1 = 0, 𝑥2 = 𝑙, 𝑥3 = 2. Два значення співпали з кінцями відрізку. Обчислимо
𝑙

𝑄𝑙3

𝑙

значення на кінцях відрізку і в точці 𝑥3, а потім порівняємо їх. Отримаємо 𝑓(𝑥) = 0, 𝑓(𝑙) = 0, 𝑓 (2) = 384𝐸𝐼.
𝑙

Отже, при 𝑥 = 2 прогин буде найбільшим, що може призвести до екологічної катастрофи.
Розділ «Інтегральне числення» також ефективно ілюструється різноманітними прикладами,
пов’язаними з екологічними проблемами. Більшість завдань цього розділу стосується знаходження площ
криволінійних фігур, довжин кривих, об’ємів та площ поверхонь тіл обертання. Сформулюємо задачу, яка
визначає розмір наслідків екологічної катастрофи.
Задача 3. Для зберігання радіоактивних відходів при перевезенні розробили спеціальний контейнер.
Відходи розміщують в резервуар, який має форму правильної трикутної призми заданого об’єму 𝑉. Призму
розміщують в циліндр. Призма та циліндр зроблені з сполук свинцю і спеціальних біодобавок, а між
стінками циліндру та призми знаходиться вакуум. Знайти найменшу площу поверхні такого
циліндра. [5, c. 90]
Розв’язування. Висоту призми позначимо 𝐻, довжину сторони основи 𝑎, радіус описаного циліндру 𝑅
(рис.1). Цей радіус дорівнює радіусу кола, описаного навколо основи призми, а оскільки основа –
правильний трикутник, то 𝑅 = 𝑎/√3. За умовою маємо
𝑉. Отже, 𝐻 =

4𝑉

√3
4

𝑎2 𝐻 =

. Площа поверхні циліндра дорівнює
2𝜋 2 4𝑉
(𝑎 + ) , де 𝑎 > 0.
𝑆(𝑎) = 2𝜋𝑅 2 + 2𝜋𝑅𝐻 =
3
𝑎
Знаходимо критичну точку цієї функції:
2𝜋
4𝑉
(2𝑎 − 2 ).
𝑆 ′ (𝑎) =
3
𝑎
3
Отже, 𝑆 ′ (𝑎) = 0 при 𝑎 = √2𝑉. Оскільки
2𝜋
8𝑉
2𝜋
8𝑉
3
(2 + 3 ) і 𝑆 " ( √2𝑉) =
(2 + ) > 0,
𝑆 " (𝑎) =
3
𝑎
3
2𝑉
3
то функція 𝑆(𝑥) має найменше значення при 𝑎 = √2𝑉:
3
3
𝑆( √2𝑉) = 2𝜋 √4𝑉 2.
Рис.1
Задача
4.
Планується
будівництво
ядерної
електростанції на околиці міста. Як і очікувалося, громадська думка з цього приводу розділилася. Одна
група, яка виступає проти будівництва станції, зібрала дані, що стосуються обставин катастрофи на
ядерних електростанціях. Вона оцінює рівень смертей, які можуть трапитися від радіоактивних викидів,
функцією
𝑟(𝑡) = 200 ∙ 𝑒 −0,4𝑡 ,
де 𝑟(𝑡) – рівень смертей (тис.людей за 1 год), а 𝑡 – час від початку аварії (в годинах). [3, c. 291]
Населення столиці становить 1,5 млн. осіб.
Визначити очікувану кількість смертей за 1 год після аварії на станції.
Розв’язування. Побудуємо графік функції 𝑟(𝑡).
√3𝑎 2
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Рис.2
Графік показує, що площа під ним між будь-якими двома точками 𝑡1 і 𝑡2 мірою очікуваного рівня
смертей протягом певного часу. Таким чином, протягом першої години очікується загиблих
1

∫ 200𝑒 −0,1𝑡 𝑑𝑡 =
0

1

200𝑒 −0,1𝑡
| = 2000(1 − 0,90) = 200 тис. осіб.
−0,1 0

Висновки
Проблема формування екологічної компетентності здобувачів освіти вирішується в тому числі і при
вивченні дисципліни «Вища математика» шляхом наведення різноманітних прикладів з екології та
розв’язуванням прикладних математичних задач.
Література:
1. Кузик А.Д. Особливості викладання вищої математики для майбутніх екологів. Науковий вісник НЛТУ
України. – 2014. – Вип.24.9. с. 363-368.
2. Гребьонкіна О.С. Професійна спрямованість навчання вищої математики студентів екологічних
спеціальностей // Педагогічна освіта: теорія і практика. – 2013. – Вип.15. – с. 171-176.
3. Бугір М.К. Математика для економістів. Посібник. Київ: видавничий центр «Академія», 2003. – 520 с.
(Альма-матер).
4. Красс М.С., Чупрынов Б.П. Математические методы и модели для магистрантов экономики: Учебное
пособие. – СПб.: Питер, 2006. – 496 с.: ил.
5. Эрентраут Е.Н. Прикладные задачи математического анализа. – Челябинск: Изд-во ЧГПУ, 2004. –
119 с.
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СЕКЦІЯ: МЕДИЧНІ НАУКИ
Олена Єлисєєва
(Маріуполь, Україна)
ДИФЕРЕНЦІАЛЬНА ДІАГНОСТИКА ТРУПНИХ ПЛЯМ І ГЕМАТОМ ПРИ ГНИЛІСНОМУ
ТРАНСФОРМУВАННІ ТРУПУ БІОФІЗИЧНИМ МЕТОДОМ
В судово-медичній експертизі дуже важливим питанням є установлення наявності і термін
отримання тілесних ушкоджень. Від цього буде залежати хід слідства та вирішуватись низка питань: чи
потрібно відкривати кримінальну справу, за якою статтею відкривати кримінальне провадження,
визначення коло підозрюваних. Тому дуже важливо при виконанні судово-медичної експертизи встановити
давність події, нанесення травми було причинено живій людині чи вже трупу, яким чином були нанесені ці
травми і яким предметом. Завдяки комплексу методів дослідження, так як: біохімічні, біофізичні,
гістологічні, гістохімічні, візуальні, тощо, можна визначити час пошкодження м'яких тканин. Але це
стосується тих випадків, коли час смерті людини є відносно не великий, тобто стан трупу дозволяє оцінити
вищезазначене. [1]
Коли м'які тканини знаходяться у стані виражених гнилісних змін, це ускладнює не тільки термін
пошкодження тканин, а й взагалі факту їх наявності. Також завадити дослідженню пошкоджень у гнилісних
трупів є наявність гематоми у місці локалізації трупних плям. Бо ми розуміємо, що трупна пляма на стадії
імбібіції – це просочування тканин кров'ю, яка вже після смерті методом дифузії вийшла з судин. Гематома
утворюється аналогічно, різниця у тому що гематома отримується людиною при житті через розрив
судинної стінки у результаті впливу травматичного чинника. Звичайно, при умові що труп не має яскраво
виражених гнилісних змін, можна диференціювати трупну пляму і гематому гістологічним методом. [2]
Гістологічне дослідження є не тільки дуже інформаційним, але й достатньо складним у його
проведенні. Потрібне спеціальне обладнання, спеціалісти з відповідною кваліфікацією і навичками, час на
виготовлення препарату та саме проведення дослідження. Варіантом вирішення такої складної ситуації
може бути використання біофізичних методів дослідження, а саме електричних параметрів біологічної
тканини, що встигло підтвердити свою ефективність при дослідженнях.
Мета дослідження:
Вивчення електричної опори і електричної ємності гнилісно змінених тканин трупа з наявністю
гематоми і тканин розташованих у ділянці трупної плями. Для диференціювання факту прижиттєвої
механічної дії на тканину і посмертних змін у м'яких тканинах. [3]
Матеріали і методи:
Для вивчення використовувалися 128 трупів різної статі, різних причин смерті, різної давнини смерті
та віку. В усіх випадках на шкірі були знайдені гематоми різної локалізації та часу їх появи, яка була
підтверджена у ході судово-медичної експертизи. За орієнтовним часом отримання гематом були
сформовані наступні групи, так як давність виникнення ушкоджень стовідсотково встановити було
неможливо.
1 група – ушкодження за 24 години до смерті
2 група – ушкодження від 25 до 48 годин до смерті
3 група – ушкодження від 49 до 72 годин до смерті
4 група – ушкодження від 73 до 96 годин до смерті
5 група – ушкодження від 97 до 120 годин до смерті
6 група – ушкодження від 121 до 144 годин до смерті.
Також додатково відмічались наступні характеристики: зона локалізація гематоми(чи знаходилась
вона біла трупної плями), наявність алкоголю у крові, вік, локалізація травми та стать.З допомогою
вимірювального пристрою АКІП-09 вимірювались наступні параметри: електрична ємність, електричний
опір. АКІП-09 проводить дослідження завдяки змінному току на різних частотах (100 Гц, 1кГц,10 кГц),
результати яких відображаються на екрані з розшифровуванням отриманих значень (ел.опір – мегом, ом,
кілоом; ємність – нанофард та пікофард) Реєструвалися данні завдяки спеціальному датчику(гольчатому),
який занурювався почергово у ділянки обрані попередньо для дослідження. В якості методів дослідження
також були використані:
1. Медичні документи (протоколи оглядів трупу, медичні картки хворого, опиту свідків, висновок
експертів, тощо)
2. Вимірювання біофізичних параметрів
3. Статистичні методи
Результати досліджень:
При дослідженні були порівняні данні отриманні з м'яких тканин гнилісно трансформованих трупів,
ділянки з гематомою та неушкодженою шкірою. Як ми бачимо на діаграмі є певні відмінності, які добре
відображені на графіку(данні представлені у співвідношенні з середньо арифметичною помилкою) (рис1)
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Рис.1

Рис.2
В ході дослідження було помічено, що у диференціюванні групи дослідження важливим є не різниця
між абсолютними значеннями, а певне співвідношення між характери. (рис2) Для перевірки цього
припущення провели регресійний аналіз з використанням програми SPSS for Windows. Було вирішено
провести розробку математичного виразу, в який підставимо отриманні данні з трупу. В математиці
рішення подібних задач проводиться за допомогою логістичної регресії, що дозволяє обчислити
ймовірність походження якої-небудь події. З виразом цієї ймовірності в частках цілого (у відсотках) в
інтервалі від 0 до 1. (рівняння логаристичної регресії було отримано у ході по кроковому алгоритму)
Змінні у рівнянні логістичної регресії
B

Середньоквадратична
помилка

Критерій
Вальда

Значимість, %

C100

-0,003

0,003

1,429

77

00

-0,602

0,597

1,016

68

R1k

-1,019

1,328

0,588

44

Константа

4,749

2,956

2,581

90

Таблиця 1
Важливо: С100 – електрична ємність току на частоті тока дослідження 100 Гц,Нф. R100 и R1k –
електричний опір при частоті току 100 Гц і 1кГц (кОм) Для рішення задачі нам потрібні дані лише трьох
параметрів: електрична ємність тканини трупу на частоті дослідження 100 Гц та її електричного опіру на
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частотах 100 Гц і 1кГц. Це дозволило припустити вірогідність диференціювання ділянки шкіра трупа у зоні
трупної плями, гематоми з наступним розрахунком за формулою:

, (1)
де Р – вірогідність належності досліджуємої ділянки гематоми %
С100 – величина електричної ємності біологічної тканини на частоті 100 Гц, нФ;
R100 – електричний опір біологічної тканини на частоті 100 Гц, кОм;
R1k – електричний опір біологічної тканини на частоті 1 кГц, кОм.
Ці дослідження можна використати на прикладі судово-медичної експертизи
Приклад 1. При проведенні первинного огляду трупу з вираженими гнилісними змінами було
виявлено у міжлопатковій зоні ділянку більш темного кольору ніж прилеглі тканини, первинно було
припущення що це трупна плями. При проведенні судово-медичної експертизи були виміряні електрична
ємність і електрична опора цієї ділянки, і були отримані наступні данні: С100 = 169,0 нФ, R100 = 4,6 кОм,
R1k = 2,9 кОм. Розрахунок вірогідності належності цієї ділянки до гематоми був проведений за формулою:

За результатом формули ми маємо результат 19 %, тобто вірогідність належності цієї ділянки до
гематоми складає 19%. Відповідно, шляхом наступної не складної дії:
100%-19%=81%
Тобто з вірогідністю у 81% можна припустити що досліджувальна ділянка належить до ділянки
трупної плями. Пізніше висновок отриманий шляхом вирішення формули був підтверджений
патологоанатомом при гістологічному дослідженні.
Приклад 2. При проведенні первинного огляду трупу з вираженими гнилісними змінами було
виявлено у ділянці грудної клітини праворуч ділянку більш темного кольору ніж прилеглі тканини, первинно
було припущення що це гематома. При проведенні судово-медичної експертизи були виміряні електрична
ємність і електрична опора цієї ділянки, і були отримані наступні данні С100 = 388,0 нФ, R100 = 0,13 кОм,
R1k = 0,78 кОм. Розрахунок вірогідності належності цієї ділянки до гематоми був проведений за
формулою::
.
За результатом формули ми маємо результат 94 %, тобто вірогідність належності цієї ділянки до
гематоми складає 94%. Відповідно, шляхом наступної не складної дії
100%-94%=6%
Тобто з вірогідністю у 6% можна припустити що досліджувальна ділянка належить до ділянки трупної
плями, а отже ця ділянка є гематомою, а не трупною плямою. Пізніше висновок отриманий шляхом
вирішення формули був підтверджений патологоанатомом при гістологічному дослідженні.
Висновок:
Цей метод дослідження суттєво зможе полегшити працю судово-медичних експертів, особливо якщо
це стосується трупів з значними гнилісними змінами у постмортальному періоді, а саме використовуючи
біофізичні параметри м'яких тканин які візуально мають морфологічні ознаки і які потрібно
диференціювати між собою. Розрахунок по наведеному виразу логістичної регресії допоміг з точністю
диференціювати гематому і трупну пляму.
Лiтература:
1. Аминева Г.М., Халиков А.А., Вавилов А.Ю., Найденова Т.В. «Дифференциальная диагностика трупного
пятна и кровоподтека на гнилостно трансформированном трупе биофизическим методом» //
Современные проблемы науки и образования. – 2017. – № 2. с.24;
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Науковий керівник:
старший викладач Вотякова Марина Олександрівна.
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СЕКЦІЯ: МИСТЕЦТВО
Софія Грабовенко, Каріна Івашина
(Київ, Україна)
ОСОБЛИВОСТІ ДИЗАЙНУ ІНТЕР’ЄРУ ІНКЛЮЗИВНОГО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Дошкільні навчальні заклади, в яких повинен здійснюватися догляд, оздоровлення, виховання та
навчання дітей, призначені для перебування дітей від двох місяців до шести років. Одним з сучасних типів
таких закладів є інклюзивні дошкільні навчальні заклади, або дошкільні навчальні заклади з інклюзивними
групами. Інклюзивна освіта – це система освітніх послуг, що ґрунтується на принципі забезпечення
основного права дітей на освіту та права навчатися за місцем проживання і передбачає навчання дитини з
особливими освітніми потребами, зокрема дитини з особливостями психофізичного розвитку в умовах
загальноосвітнього закладу. Це право реалізується за допомогою особливих методів навчання, які
враховують індивідуальні особливості дітей з особливими освітніми потребами. Основою інклюзивної
освіти є ідеологія, яка виключає будь-яку дискримінацію дітей, передбачає рівноцінне ставлення та
розподіл уваги на всіх дітей однаково, незалежно від їхніх особливих потреб. Вважається, що завдяки
цілеспрямованому спілкуванню з однолітками поліпшується когнітивний, моторний, мовний, соціальний та
емоційний розвиток дітей з особливими потребами. Відтак дошкільна інклюзивна освіта спрямована на
соціалізацію таких дітей і їх підготовку до наступного етапу освіти [1, 2].
Аналіз досвіду навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку у країнах Європи свідчить,
що у переважній більшості з них інклюзивне навчання є основною формою здобуття освіти людьми з
обмеженими можливостями. В той же час діти з особливими освітніми потребами мають змогу здобувати
освіту і в спеціальних навчальних закладах, і в закладах масового типу. При цьому «кордони» між
спеціальною та загальною освітою прозорі, оскільки країни з демократичним устроєм пропагують цінності
громадянського суспільства, яке базується на ідеях рівноправності, толерантності та інклюзі [3].
Згідно закон України «Про освіту» всі діти мають право здобувати освіту у всіх навчальних закладах
незалежно від форми власності, окрім цього діти з особливими освітніми потребами мають право на
індивідуальний план навчання, або дистанційну форму навчання, також мають право отримувати
психологічну, педагогічну та корекційно-розвиваючу допомогу, перебувати в інклюзивних та спеціальних
групах, у загальноосвітніх навчальних закладах, які пристосовані для їхні потреб. Отже заклади
інклюзивної освіти потребують нових підходів до функціонального зонування, об’ємно-просторового і
декоративно-художнього рішення їх інтер’єрів у зв’язку з необхідністю включення додаткових функцій.
Враховуючи, що більшість інклюзивних закладів передбачають поєднання дітей в загальні групи, важливо
створити середовище, яке буде зручним для звичайних дітей та дітей з особливими освітніми потребами.
Завданням дослідження є визначення особливостей дизайну інтер’єру навчальних закладів
дошкільної освіти інклюзивного типу. Зазначимо, що якщо підходам до дизайну простору закладів
компенсуючого типу в науковій літературі приділено достатньо уваги, вимоги до дизайну інклюзивних
закладів такого типу тільки формуються.
Першим кроком до створення інклюзивної освіти в Україні став проєкт підготовлений МОН
“Соціальна адаптація та інтеграція в суспільство дітей з особливостями психофізичного розвитку шляхом
організації їх навчання у загальноосвітніх навчальних закладах”. У серпні 2012 році в Україні була
створена мережа на підтримку інклюзії в Україні "Школа – для всіх" в межах діяльності українськоканадського проекту «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні». Наведені події
стали підґрунтям для створення “Індексу інклюзії” – добірки практичних матеріалів на допомогу в
плануванні дій зі створення та розвитку навчальних закладів інклюзивного навчального середовища для
всіх учасників навчального процесу. Наразі створені норми які передбачають кількість дітей з особливими
освітніми потребами у групах. Зазвичай – це троє дітей з особливими освітніми потребами на 15 чоловік в
групі, але це не завжди можна реалізувати, адже діти з певними проблемами потребують більше уваги,
тому чисельність таких дітей у групах може змінюватись [4].
Для створення зручного середовища у закладах такого типу доцільно звернутися до універсального
дизайну, адже він направлений на забезпечення доступності простору як для дітей з особливими освітніми
потребами, так і для звичайних дітей. Основним принципом універсального дизайну є однаково доступні та
зрозумілі всім компоненти середовища, які відповідають вимогам спільного користування, якщо бути
точніше: принцип рівності та доступності середовища для кожного [5].
Особливу увагу в такому дизайні потрібно приділити колірній гамі, яка об'єднає потреби звичайних
дітей (яскраві кольори в середовищі рекомендовані для дітей від трьох до шести років) та психологічні
особливості дітей з особливими освітніми потребами (максимально нейтральні кольори та природні
відтінки). Компромісним рішенням може стати використання яскравих акцентів в середовищі, наприклад,
деякі меблі можуть мати насичене забарвлення і в такий спосіб поєднувати вимоги до колірного рішення
простору для дітей з особливими освітніми потребами і звичайних дітей.
У закладах з інклюзивними групами передбачена [4] ресурсна кімната. Ресурсна кімната – це кімната
із спеціально організованим простором для надання психологічних та педагогічних послуг, проведення
корекційно-розвиваючих занять. Зазвичай вона поділяється на зони: пізнавально-навчальну та побутово-
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практичну, передбачається також ігрова зона, яка слугує місцем для розвитку творчості та виявлення
здібностей дітей. Облаштування такої кімнати також має свої особливості окрім колірних та ергономічних
показників. Облаштування простору інклюзивних груп та ресурсних кімнат має бути привабливим для
дітей, викликати відчуття спокою та гармонії завдяки вдалому поєднанню прийомів створення дизайну для
груп зі звичайними дітьми та з дітьми з особливими потребами.
У законах та наказах України чітко прописані норми для освітлювальних систем, розмірів меблів, та
перелік спеціальних засобів, що використовуються для корекції фізичного розвитку дітей з особливими
освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних групах закладів дошкільної освіти.
При розробці дизайну таких закладів доцільно також використовувати досвід проектування
Європейських країн, де ідея інклюзивної освіти впроваджується вже на протязі кількох десятиріч.
Наприклад, першою, з країн Європи, що впровадила ідею інклюзивного навчання була Італія. Після
усунення тотального режиму, в країні було проведено ряд реформ, які визначили, що діти з особливим
розвитком мають ходити до школи поблизу домівки і навчатися в класах разом зі своїми однолітками за
умов, що наповненість класу не має перевищувати 20 учнів, з них не більше 2-х дітей з порушеннями.
Відомий італійський дослідник Б. Банаті наводить дані, що зараз в країні понад 90% дітей з особливостями
психологічного розвитку здобувають освіту в закладах загального типу. В облаштуванні таких закладів
використовується універсальний дизайн: кольорова гамма теплих відтінків, збільшення розміру літер на
інформаційно-навчальному матеріалі, якісна акустика у приміщенні, усунення порогів у класах,
розширення простору та зручність пересування в ньому, гнучкість у використанні предметів інтер’єру.
Вдалим прикладом є дизайн інтер’єру дитячого садку Susi Weigel / Bernardo Bader Architekten (рис. 1).
Спокійні кольори та натуральні матеріали, а саме дерево, добре впливають на психіку дітей як звичайних,
так і дітей з особливими освітніми потребами. Просторе приміщення без зайвого меблювання надає
відчуття спокою. Цей ефект доповнює натуральне денне освітлення завдяки великим вікнам. Такий же
прийом застосовано в інтер’єрі дитячого садочка Schukowitzgasse / KIRSCH Architecture (рис.2.).
Мінімальна кількість меблювання у приміщеннях дає змогу вільно пересуватись на інвалідному кріслі і
забезпечує місце для активних ігор.

Рис. 1. Інтер’єр вхідної групи дитячого садку Susi Weigel / Bernardo Bader Architekten
(https://www.bernardobader.com/en/projekt/kindergarten-susi-weigel-3)

Рис. 2. Інтер’єр ресурсної кімнати дитячого садочка Schukowitzgasse / KIRSCH Architecture
(https://www.archdaily.com/781414/kindergarden-schukowitzgasse-kirsch-architecture)
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Отже, для коректної інтеграції дітей з особливими освітніми потребами у середовище з дітьми без
особливих потреб, потрібно враховувати потреби дітей з будь-якими вадами та ергономічні показники для
їх зручного пересування та користування предметним середовищем. Варто враховувати психологічні
особливості дітей з особливими освітніми потребами та звичайних дітей для розробки найбільш
обґрунтованого рішення щодо питань кольору, фактури та текстури матеріалів. Особливу увагу потрібно
приділити вирішенню дизайну ресурсної кімнати, яка є поліфункціональним простором навчання,
спілкування, всебічного розвитку дитини. Щодо вимог до освітлення інклюзивних закладів, то вони в
основному збігаються з вимогами до освітлення звичайних. При цьому принципи універсального дизайну
поєднують всі поставлені задачі у вирішенні дизайну інтер'єру закладу дошкільної освіти інклюзивного
типу.
.
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СЕКЦІЯ: ПЕДАГОГІКА
Р.Ш. Абитаева
(Алматы, Казахстан)
КУРАТОР В ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА
Воспитательная работа носит многоаспектный, комплексный, интегративный характер и может
рассматриваться с различных сторон. В рамках данной статьи планируется выделить основные роли
преподавателя вуза в отношении к студентам и проблемы воспитательного процесса.
В изменившихся условиях развития высшей школы в Казахстане деятельность преподавателя в
современном вузе наполняется новым содержанием, появляются новые роли, такие как академический
консультант (лицо из числа наиболее квалифицированных преподавателей, организующее учебный
процесс конкретного студента, содействующее студенту в выборе и реализации индивидуальной
образовательной траектории и обеспечивающее оптимальную результативность процесса обучения),
тьютор (преподаватель-консультант, наставник, куратор ученика, помогающий ему в организации своего
образования), куратор образовательной программы.
Функции академического консультанта связаны с консультированием студентов по вопросам
использования образовательной среды университета в плане профессионального развития и
деятельности по образованию и нормативно-регламентирующему обеспечению образовательного
процесса, а также с выбором индивидуального образовательного маршрута.
Тьютор должен помочь сориентироваться студентам в содержании предметной области,
включенной в сферу их интересов, проконтролировать выполнение ими учебных заданий, провести при
необходимости консультации со студентами. Также тьютор помогает студентам организовать работу в
группах, дает рекомендации по использованию в обучении информационно- коммуникационных
технологий и др.
Куратор образовательной программы обеспечивает преемственность учебных курсов и ориентирует
преподавателей и студентов, чтобы освоение учебных предметов и практической деятельности
«работало» на подготовку курсовой или выпускной квалификационной работы студента [1].
Таким образом, работа академического консультанта, тьютора, куратора образовательной
программы в большей степени направлена на обеспечение повышения качества образования.
Появление новых ролей преподавателей в современных условиях требует переосмысления целей,
содержания и форм деятельности кураторов студенческих сообществ. В связи с изменениями, которые
происходят в образовании, институт кураторства становится другим. Необходимо отойти от довольно
распространенного понимания куратора как классного руководителя студентов 1-2 курса, так как
проблемы возникают у студентов не только младших курсов, но и старших. Если у первокурсников
возникают трудности, связанные с адаптацией в вузе, выбором индивидуального образовательного
маршрута, то у студентов старших курсов появляются проблемы, связанные с прохождением практики,
трудоустройством. Поэтому педагогическое содействие студентам в решении проблем необходимо не
только студентам младших курсов.
Позиция куратора по отношению к студентам разных курсов будет меняться. По мере развития и
активизации деятельности органов студенческого самоуправления и других студенческих сообществ роль
куратора будет заключаться, прежде всего, в поддержке инициатив студентов. Также в связи с тем, что
содержание проблем студентов разное, меняется форма работы куратора с сообществом. Встает вопрос
о целесообразности введения многовариантного института кураторства. Меняются и требования к тем,
кто непосредственно взаимодействуют со студенчеством, формирует атмосферу вузовской жизни,
создает социокультурное образовательное пространство, в условиях которого решаются современные
задачи воспитания.
Современные проблемы воспитательного процесса в вузе можно, на наш взгляд, подразделить на
несколько групп, беря за основу классификации основные причины, их порождающие. Это трудности
социально-педагогического, научно-педагогического, организационно-педагогического и психологопедагогического характера [2].
Трудности социально-педагогического характера обусловлены многочисленными проблемами как
финансово-экономического, так и социально-педагогического свойства, с которыми сталкиваются
субъекты воспитательного процесса в конкретных условиях жизнедеятельности.
Студенческая молодежь – это особая социальная группа, обладающая отличительными
характеристиками, а современные студенты очень существенно отличаются от тех, с которыми мы имели
дело еще десяток лет назад. Недооценка данного фактора часто порождает проблемы воспитательного
процесса.
О современном студенчестве мы часто судим по отрывочным, внешним фактам. Между тем мы
имеем дело с поколением постсоветской молодежи, которое формировалось в первое десятилетие XXI в.,
и наши сегодняшние представления об этом поколении являются очень приблизительными. Очевидно,
что на сознание и поведение современного студента влияют многие факторы, в том числе: возникновение
новой системы требований общества к личности, обусловленной новыми социальными реалиями;
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недостаточная состоятельность идеологических ориентиров в обществе и государстве; социальное
расслоение общества, порождающее чувство ущербности, неверия в социальную справедливость или,
наоборот, чувство превосходства, безнаказанности; усиление информационных потоков и др. Все это
вызывает у некоторой части студентов неуверенность в завтрашнем дне, в своей перспективе, духовную
пустоту.
Таким образом, изменения в обществе, связанные с переходом к новым социально-экономическим
отношениям, привели к возникновению сложного узла противоречий, которые необходимо учитывать в
воспитательном процессе вуза. Но, к сожалению, не всегда педагоги высшей школы готовы к разрешению
этих противоречий и в научно-методическом плане, и морально.
Надо признаться, мы часто жалуемся, что студенты «не такие, как раньше», что «работать со
студентами стало сложнее», сетуем, что выбор определенной частью студентов будущей специальности
обусловлен не профессиональными интересами, а мотивами материального благополучия или другими
мотивами, а «вот раньше…». Но при этом мы не хотим признавать, что такова реальность, что других
студентов, таких, как нам хотелось бы, или таких, каких мы помним, уже нет и не будет в обозримом
времени, что сегодняшних молодых людей надо принимать такими, какие они есть, и признавать, что
студенты являются субъектами воспитательного процесса, а не объектами, если, конечно, мы действуем
в рамках гуманистической педагогической парадигмы.
В Казахстане общенациональная идея определена в Программе «Мәнгілік Ел» как
систематизированное обобщение национального самосознания, «Казахстан – наш общий дом»,
«Казахстан – моя Родина», где даны ориентиры по воспитанию у молодежи казахстанского патриотизма и
гражданской ответственности, уважения, а также сотрудничество, открытость, образование в течение
всей жизни. Трудности научно-педагогического характера обусловлены, прежде всего тем, что
идеологические ориентиры прекрасны, это позволяет кураторам планировать тематические планы
воспитательной работы вместе со студентами. Но именно при обозначении целей и приоритетных
направлений воспитания оказывается, что молодежь дискутирует и вступает в полемику по поводу
расхождения слов и дел в высших эшелонах власти и приводит многочисленные примерами с социума:
как можно выстраивать стратегию жизни, если наверху нет агашек (тот, кто помогает устроиться на
престижную работу) и т.д.
Что воспитательный процесс представляет собой процесс взаимодействия педагогов и студентов
знают все, но не всегда каждый куратор понимает, что его роль состоит в создании психологопедагогических условий для самореализации студентов. И соответственно целью воспитательного
процесса в вузе является ориентация студентов на самовоспитание, саморазвитие, самореализацию.
Кураторская деятельность отличается от кураторской работы тем, что деятельность предполагает
не только постановку цели и ее достижение, но и управление действиями через систему контроля
(операционного, итогового, прогнозирующего) и систему обратной связи.
Куратор академической группы проводит организационно-воспитательную работу, которая
направлена на помощь в управлении студенческой жизнью, вверенной ему группы; формирование
позитивного отношения к учебе, привлечение студентов к научной и общественной работе; содействие
созданию в группе атмосферы психологического комфорта.
Для достижения качества результатов необходимо в высшей школе наличие кураторов
студенческого сообщества, кураторов академической группы, кураторов образовательной программы.
Куратор может назначаться из числа наиболее авторитетных и опытных преподавателей, имеющих
стаж педагогической работы не менее одного года.
В таких требованиях нет необходимости, так как следует проводить для вновь назначенных
кураторов курсы повышения квалификации, а со всеми кураторами – школу кураторов.
Приоритетным в деятельности куратора должно стать решение личностных и общественно
значимых проблем, возникающих в ходе учебно-воспитательного процесса в вузе.
Критериями оценки деятельности куратора могут быть: динамика формирования и развития
коллектива студенческой группы, сообщества, место академической группы в рейтинге факультета,
университета, динамика участия студентов в общественной жизни, мнения студентов о воспитательной
деятельности куратора через анкетирование.
При оценке работы куратора может учитываться:
1. Место группы в рейтинге академических групп (успеваемость и посещаемость);
2. Участие куратора в реализации концепции воспитательной работы вуза (программ факультета);
3. Помощь в организации студенческого актива группы (староста, профорг и др.);
4. Организация участия студентов группы в научных, культурно- массовых и спортивных
мероприятиях;
5. Участие студентов группы в общественно полезном труде;
6. Внутригрупповые мероприятия;
7. Информационная работа со студентами;
8. Работа с родителями студентов;
9. Помощь в решении жилищно-бытовых вопросов студентов, проживающих в общежитии;
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10. Проведение мероприятий по профилактике негативных явлений в студенческой среде (участие
группы в плановых тематических мероприятиях, организация тематических лекций, встреч, тренингов с
участием специалистов),
11. Регулярное ведение журнала куратора, наличие планов и отчетов;
12. Внедрение новых форм или использование новых методов в кураторской работе.
13. Организация культурно-досуговых мероприятий по основным направлениям воспитательной
работы (интеллектуально-познавательных, рекреативных и др.);
14. Помощь в организации студенческого самоуправления студентов;
15. Работа со студентами первых курсов;
16. Работа в студенческих общежитиях.
Изучение деятельности кураторов показывает, что для успешного взаимодействия со студентами,
им необходимы нормативно-правовые, информационно-методические материалы по организации
воспитательной работы в вузе и социальной поддержке студентов, обобщение опыта работы лучших
кураторов университетов.
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Манара Баяндина
(Казахстан, Жезказган)
ПУТИ РАЗВИТИЯ ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ
Вопросы совершенствования языковой личности школьников, повышения уровня их речевой
компетенции в целом относятся к числу основных, стоящих перед методической наукой и школьной
практикой, так как хорошее знание языка, умение пользоваться его стилистическим многообразием
являются самой надёжной и лучшей рекомендацией для каждого человека в его общественной жизни и
творческой деятельности.
Каким должен быть выпускник школы, владеющий функциональной грамотностью? По мнению
многих учёных, модель выпускника должна быть такой: «Языковая личность – компетентный носитель
языка (языков), способный в силу лингвистического мышления и соответствующего ему сознания,
развитого чувства языка и способности к использованию языка во всём многообразии его функций,
оперативно и эффективно ориентироваться в многоязычном информационном пространстве, продуктивно
участвовать в разножанровом диалоге, гибко и системно использовать потенциал лингвистического
образования для саморазвития и самореализации в речевом творчестве, продуктом которого
выступает текст высокой культурологической маркированности» [1]. Получается, что функционально
грамотный выпускник школы должен успешно самореализоваться как в социальном, интеллектуальном,
личностном, так и профессиональном развитии.
Есть несколько путей развития языковой компетенции учащихся. Один из них – широкое
использование на уроках русского языка и литературы художественных текстов.
Хочу вспомнить слова Н.В. Гоголя: «Перед вами громада – русский язык! Наслажденье глубокое
зовёт вас, наслажденье погрузиться во всю неизмеримость его и изловить чудные законы его». В этих
словах великого писателя особо подчеркну четыре слова -наслаждение, погрузиться, чудные законы,
потому что, только научившись «погружаться» в язык, ученики придут к пониманию законов, правил,
системы его. Когда ученики научатся чувствовать язык, понимать, почему так, а не иначе говорят и пишут,
тогда придёт и желание «изловить» законы языка, т.е. через постижение красоты языка, его богатства,
неисчерпаемых возможностей ученики придут к грамотной устной и письменной речи.
Итак, «погрузиться» в язык, как в океан. Таким неиссякаемым океаном для речевого,
интеллектуального, нравственного развития учеников становится язык произведений русской классики, в
большом объёме изучаемой на уроках литературы. Пусть ученики усваивают те обороты речи, которые
принадлежат Крылову, Пушкину, Чехову. Не стоит заставлять учеников передавать «своими словами»
незаменимые точные и художественные выражения великих мастеров русского слова [2].
Я убеждена, что на уроке русского языка и литературы должна быть работа с текстами больших
художников слова. «Исследование» языкового материала, частичный или всесторонний анализ
образцового предложения, текста – то главное на уроке.
Так с 5 -го класса я начинаю работу по составлению словарных диктантов самими учениками,
используя примеры из стихов и прозы известных писателей. Например, принакрытая, гореть, сонный,
медвяный, серебряный, стелется т.д. Сами эти слова должны вызвать в памяти учащихся стихотворные
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строчки: Принакрылась снегом, точно серебром; бежит, струится маленький серебряный ручей –
Есенин т.д.
Так постепенно накапливается материал, который даёт мне возможность активизировать работу в
классе, когда каждый становится участником общего дела, когда каждый может принять посильное
участие в «исследованиях». К «исследованиям» приступаю в 5-ом классе при изучении лексики. С этих
уроков начинается систематическая работа с разного рода словарями.Записываем известный учащимся
текст А.С. Пушкина:
Зима! Крестьянин торжествуя,
На дровнях обновляет путь;
Его лошадка, снег почуя,
Плетётся рысью как – нибудь;
Бразды пушистые взрывая,
Летит кибитка удалая;
Ямщик сидит на облучке
В тулупе, в красном кушаке.
Прежде всего дети говорят, о чём этот текст, что видят они, что слышат они, читая эти строки
Пушкина. Дальше идут вопросы:
- Почему сразу: крестьянин?
- Почему торжествуя?
- Почему лошадка, а не лошадь?
- Почему плетётся, а кибитка летит?
- Почему пушистые бразды? Т.д.
Затем идёт работа над словами, обозначающими средства передвижения: в этом маленьком
отрывке и дровни, и кибитка, и салазки. Почему Пушкин берёт эти слова, что они значат? Чем дровни
отличаются от кибитки? Когда по толковому словарю будет дано значение слова кибитка, тогда станет
ясно, почему она летит: ямские лошади возили почту, грузы, пассажиров: чем больше перевезёт ямщик,
тем больше получит денег, так что ему плестись нельзя.
По существу, пушкинские строки – неиссякаемый источник, ещё не раз, но уже с другими задачами
мы будем возвращаться к нему, всё больше обогащаясь и в речевом, и в интеллектуальном, и в
нравственном отношении. Можно записать одно предложение
Жеманный кот, на печке сидя,
Мурлыча, лапкой рыльце мыл:
То несомненный знак ей был:
Что едут гости,- и оно даёт возможность поговорить и о содержании, смысле (наверное, холодно, раз на печке
сидит), и звукописи (мурлыча лапкой рыльце мыл), и о значении слов жеманный, рыльце (почему не
рыло?), и об орфограммах и пунктограммах – но о них после того, как почувствуем «наслаждение»от
«погружения» в язык, его возможности.
Такая работа с художественными текстами ведётся на уроках русского языка и литературы во всех
классах.
Важное значение в повышении речевой культуры учащихся, в комплексном овладении всеми
видами речевой деятельности (слушании, говорении, чтении, письме) имеет изучение стилистики [3].
Экспериментальная работа по изучению стилистики в школе велась с 2016 по 2021 годы. Я обучала
нынешних выпускников основам стилистики 5лет, с 5-го по 9-ый класс.
Результаты проведённых письменных работ (эссе), темы которых были взяты из прочитанных
произведений.
Таблица 1. Динамика результатов письменных работ за 5 лет
Содержание работы
Речевое оформление
Грамотность

2016-2017
5 класс
65%
62%
67%

2017 – 2018
6 класс
72%
74%
76%

2018-2019
7 класс
67%
58%
71%

2019-2020
8 класс
69%
72%
75%

2020-2021
9 класс
68%
73%
78%

Результаты письменных работ (эссе) за 5 лет показывают, что грамотность улучшалась постепенно.
Если по двум параметрам содержание работы и речевое оформление результаты постоянно повышались
достаточно быстро, то над повышением орфографической грамотности приходилось работать упорно.
Для этого постоянно использовались такие виды заданий: контрольное списывание, редактирование
предложений и текстов, тесты по стилистике, осознанное чтение др.
После завершения экспериментальной работы по стилистике следующим этапом в моей работе по
развитию языковой компетенции стало использование интерактивного метода обучения - дебаты.
Дебаты развивают умения компетентно и плодотворно обсуждать жизненно важные проблемы,
доказывать и убеждать, аргументированно отстаивать свою точку зрения и опровергать мнение
оппонента, т.е.владеть полемическим мастерством, что должно стать обязательным для каждого
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образованного человека. Богатая, информативно – выразительная спонтанная монологическая речь есть
высший пилотаж развития языковой личности. В школе были проведены дебаты на разные темы:
«Бесприданница – это порок», «Плюсы и минусы интернета» и др.
Формирование функционально грамотной языковой личности можно проследить по результатам
тестов, проводимых в 11-ом классе в течение всего учебного года. Содержание предлагаемых тестов даёт
возможность проверить уровень знаний по предмету: языковым нормам – орфографическим,
орфоэпическим, лексическим, грамматическим, пунктуационным; усвоение основных лексических понятий
– фонетических, лексикологических, грамматических; владение научными способами действия при
анализе языковых явлений.
Таблица 2. Качество знаний и успеваемость по русскому языку и литературе в 11«А»классев 2020 –
2021 учебном году
Качество знаний
Успеваемость

1 четверть
58%
100%

2 четверть
64%
100%

3 четверть
70%
100%

4 четверть
76%
100%

годовая
82%
100%

Сравнительный анализ этих тестирований показывает, что в целом по русскому языку выпускники
дают стабильные результаты. Успеваемость - 100%. Качество знаний -79%.
Таким образом, для развития языковой компетенции учащихся можно использовать такие средства:
использование на уроках русского языка и литературы художественных текстов, изучение стилистики как
теоретической основы культуры речи и дебаты, способствующие развитию языковой личности.
Я стараюсь, чтобы каждый урок русского языка был творческим напряжением, приносящим радость
открытия, сопричастности к нужному, важному делу. Работа мысли вызывает интерес, познавательную
активность учащихся. С каждым уроком, с каждым годом усложняются задачи речевого развития ученика.
Развивать речевые способности, интеллектуальные, нравственные стороны личности – задача очень
трудная. Но так хочется, чтобы ученик сам мог убедиться в том, что «погрузиться во всю неизмеримость»
языка есть «наслаждение», что с «русским языком можно творить чудеса».
Литература:
1. Леонтьев А.А. Язык, речь, речевая деятельность М. 1989.
2. Мурзалинова А.Ж. Методические основы формирования функциональной грамотности учащихся –
казахов при обучении русскому языку в 10-11 классах школы нового типа. Алматы, 2002.
3. Русский язык в казахской школе, 2004 №6, стр.6-11
Оксана Березняк
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СУЧАСНОГО ВИКЛАДАЧА НІМЕЦЬКОЇ
МОВИ В УКРАЇНСЬКИХ ВНЗ
Одним із наріжних завдань системи сучасної вищої освіти є її перехід до творчих, проблемних
методів навчання і виховання, які забезпечують формування компетентного фахівця. Метою професійної
підготовки будь-якого спеціаліста має бути формування фахово-компетентної, творчої особистості.
З’ясовано, що оскільки професійна компетентність сучасного фахівця виходить за рамки, окреслені
особливостями його фаху, то виявляється потреба у формуванні спеціаліста взагалі, що характеризується
уніфікованим набором загально-професійних та життєвих якостей, на базі яких отримують становлення
інші більш специфічні та вузькопрофесійні аспекти людини. Тому процес формування компетентного
спеціаліста входить у контекст формування особистості. Відповідно, цей процес у своїх суттєвих рисах має
бути особистісно центрованим та орієнтуватися на три сфери реалізації цієї особистості: сфера суб’єкта;
сфера взаємодії людини з іншими людьми; сфера діяльності людини.
Професійну компетентність сучасного спеціаліста (як готовність на високому професійному рівні
виконувати свої посадові та фахові обов’язки відповідно до сучасних теоретичних та практичних надбань і
досвіду, наближених до світових вимог та стандартів) доцільно розглядати у єдності трьох її компонентів:
мотиваційно-ціннісного, предметно-практичного та саморегулятивно-вольового, які є одночасно і
аспектами особистості.
На основі узагальнення літературних джерел з проблеми дослідження нами визначено структуру ПК
майбутніх фахівців, що має такі компоненти: компетенції у сфері професійної діяльності; компетенції в
інших сферах професійної діяльності; інформаційно-комп’ютерна компетенція; комунікативна компетенція;
іншомовна комунікативна компетенція; компетенція у сфері самовизначення і саморегуляції); виробничодіяльнісна компетенція.
Інтернаціоналізація освіти в усьому світі, просування України до Європи, реформи освіти вищої
школи, концепція Нової української школи зробили актуальною потребою оволодіння іноземною мовою як
засобом комунікації. Володіння багатьма мовами в Європі є важливою освітньою метою та важливим
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чинником успішного працевлаштування. Розуміння важливості багатомовності зафіксовано в
Загальноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти, в яких опубліковано визнані міжнародною
спільнотою стандарти володіння іноземними мовами.
В сучасних умовах неймовірно зростає важливість професійної компетентності саме вчителів та
викладачів іноземної мови, а в нашому випадку – німецької мови. Не можна переоцінити роль та
можливості, які відкриваються перед сучасною молоддю, яка володіє німецькою мовою. Німецька мова є
однією з найпоширеніших мов у світі. У порівнянні з 1983 роком, коли німецька мова вивчалась у
державних школах 88-ти країн, сьогоднішня кількість країн, де вивчається німецька мова у школах, зросла
до 117. Німецьку мову вивчає приблизно 15 мільйонів людей, що не викликає жодного подиву, адже
німецька мова – це мова технічного прогресу та нових технологій. Німецька мова як державна мова чи
мова меншості є розповсюдженою в багатьох країнах Західної, Центральної і Східної Європи. Німецька
мова є рідною для 90–95 мільйонів людей в Європі, які становлять 13,3 % від усього європейського
населення.
Розуміючі актуальність питання МОН України, Німецький культурний центр Goethe-Institut в Україні
та ВНЗ, які готують майбутніх вчителів іноземних мов, розробили та втілюють у життя програму якісно
нової підготовки майбутніх фахівців. Німецький культурний центр Goethe-Institut в Україні пропонує
викладачам та вчителям німецької мови усього світу нову Міжнародну програму «Вчимося навчати
німецької» / DLL – Deutsch Lehren Lernen. Ця програма базується на останніх досягненнях методики та
дидактики німецької мови і спрямована на підготовку вчителів нової формації та підвищення кваліфікації
вчителів та викладачів німецької мови як іноземної та відображає сучасний стан розвитку фаху «Німецька
мова як іноземна».
Програма «Вчимося навчати німецької» / DLL – Deutsch Lehren Lernen базується на сучасних
досягненнях у галузі німецької мови як іноземної та інтегрує інноваційний підхід до підготовки та
підвищення кваліфікації – дослідження через діяльність. DLL враховує вимоги до програм з підвищення
квалификації вчителів та відповідає міжнародним стандартам якості у зазначеній галузі. Вона складається
з 2 блоків курсу (Німецька мова як іноземна: Модулі 1 - 10; німецька мова як друга іноземна мова: Модулі
15 - 16). Програма DLL дозволяє поєднати он-лайн навчання, традиційне та самостійне навчання,
аудиторну та поза аудиторну роботу. Такий формат в українському навчальному просторі має назву
змішаного навчання (blended learning), яке уможливлює використання сучасних інтерактивних технологій
та їх комбінування з традиційними [1].
Більшість педагогічних вишів України вже успішно перебудували свої навчальні плани і освітні
програми, враховуючи не тільки вимоги до сучасного вчителя, а і окремі DLL - модулі програми GoetheInstitut. На приклад, 15 вересня 2017 року відбулося підписання Угоди про співпрацю між НДУ імені Миколи
Гоголя та Німецьким культурним центром Goethe-Institut в Україні, а 23 жовтня розпочалася підготовка
студентів до навчання за програмою DLL – студенти-бакалаври 3-го курсу мають можливість працювати
онлайн на навчальній платформі Німецького культурного центру Goethe-Institut. Співпраця з Goethe-Institut
в Україні відкриває великі можливості та сприяє інтеграції української освіти в загальноєвропейську. Вона
дає такі переваги, а саме: участь у створенні єдиного (відкритого) освітнього простору, підвищення
конкурентоздатності ВУЗів на ринку освітніх послуг через пропозицію інноваційного освітнього продукту,
можливість застосування базових блоків DLL у різноманітних моделях навчання: очна форма навчання,
навчання з веб-підтримкою, з комбінованим очним та он-лайн-навчанням і власне онлайн-навчання,
підвищення якості навчання через застосування кадрового, наукового, методично-дидактичного і
технічного потенціалу Goethe-Institut в Україні. Програма DLL сприяє академічній мобільності учасників
освітнього процесу. Створення умов для зростання професійного рівня кваліфікації викладачів завдяки їх
підготовці на курсах Goethe-Institut в Україні. На сьогоднішній день 14 державних закладів України
імплементують обрані модулі DLL в освітній процес. З метою підвищення мотивації щодо до викладання
німецької мови, Німецький культурний центр Goethe-Institut реалізує цілу низку заходів, наприклад,
організує та підтримує конкурс для майбутніх вчителів німецької мови «Ти станеш найкращим». Переможці
конкурсу мають можливість не тільки позмагатись і обмінятись досвідом, але і отримати стипендію для
навчання на двотижневому мовному курсі в Німеччині.
Для вчителів та викладачів, які вже працюють, але хочуть підвищити свою професійну кваліфікацію,
є можливість пройти курс ії підвищення. Курс з підвищення кваліфікації розрахований на 12 тижнів –
спочатку очне навчання протягом 2-3 днів, потім – дистанційний курс і на завершення – ще один очний
методико-дидактичний семінар. Загалом навчання триватиме 80 академічних годин. У межах
дистанційного модуля вчителі в групах працюватимуть над практичним дослідженням – проектом (PEP).
Потім кожен учасник має провести цей проект на власному занятті наприкінці курсу та оцінити його
успішність з групою і мультиплікатором (тренером з підготовки вчителів та викладачів) [2].
Звичайно, для кожного, хто зв’язав своє фахове життя з іноземною мовою, цікаво не тільки
удосконалювати свої знання в медотично-дидактичному прошарку, але і підвищувати власні мовні
компетенції та поповнювати свій досвіт з краєзнавства в країні мови, яку викладає. За допомогою курсів з
підвищення кваліфікації, які пропонує Goethe-Institut, можна реалізувати професійні плани та мрії. Кожного
року Goethe-Institut пропонує вчителям та викладачам німецької мови стипендії для підвищення
кваліфікації у Німеччині. Стипендії охоплюють семінари з методики та дидактики викладання німецької
мови, семінари з країнознавста, а також покращення знання мови у Німеччині. Семінари проходять у
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цікавих і мальовничих містах та включають в себе і культурну програму, надають багато можливостей для
мовної практики, знайомства з німецькою культурою, налагодження контактів з учасниками з інших
країн [3].
На сьогоднішній момент українські ВНЗ, які готують майбутніх вчителів, мають розроблену та втілену
систему підготовки, яка відповідає вимогам сучасності та інтеграції в світовий освітній процес. Тільки
постійна співпраця з міжнародними центрами та організаціями, які займаються поширенням своїх мов, на
кшталт Німецького культурного центру Goethe-Institut в Україні, забезпечить подальший розвиток і
покращення інтересу до праці вчителя.
Література:
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2. Савватєєва Д.Р. Аналітичний огляд освітнього сайту «Deutsch für dich» //Іноземні мови. – 2017. – №1 –
с. 58 – 63.
3. Україна і Німеччина проведуть взаємні Роки мови. – Режим доступу: https: //www. Ukrinform.uа
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ТЬЮТОРСТВО ЯК ОСОБЛИВИЙ ВИД ПЕДАГОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ В ІНКЛЮЗИВНОМУ НАВЧАННІ
В останні роки освітній процес зазнав дуже важливих змін. Останнє з них було – введення
інклюзивної освіти в заклади загальної середньої освіти. Роль фахівців, які б надавали індивідуальну
допомогу та підтримку учневі із ООП, дуже зросла. На перший план під час підготовки та перепідготовки
фахівців за обраними педагогічними спеціальностями вийшли нові та сучасні професії. Одна з них – це
тьютор або асистент учителя в класі з інклюзивним навчанням [1, с. 123]. Міжнародна практика більше
послуговується поняттям «тьютор». Розглянемо з цієї точки зору. За останніми даними, поняття тьютор
трактується як фахівець, який супроводжує учня або студента у процесі індивідуального навчання. Однак
місія тьютора набагато вища та масштабніша, аніж проста допомога у навчанні [4, с. 25].
Саме тьюторський супровід є тією педагогічною діяльністю з питань індивідуалізації освіти, яка
спрямована на виявлення та розвиток освітніх мотивів та інтересів учня, пошук освітніх ресурсів для
створення індивідуальної освітньої програми, а також формування навчальної та освітньої рефлексії учня.
Тьютор забезпечує розробку індивідуальних освітніх програм здобувачів освіти та супроводжує процес
індивідуального навчання у школі, закладі вищої освіти та у системах додаткової освіти [4, с. 45].
З історії педагогіки можна зрозуміти, що ця професія існувала у світі вже досить тривалий час. Адже
тьюторство – це запозичений досвід із британської системи освіти, який бере свій початок у XVIII ст. з
Кембриджського університету. Проте практика тьюторства у нашій країні спостерігається лише останні 5
років. Такої професії ще немає, навіть у національному класифікаторі. Є різні інтерпретації, функції та ролі
в такій роботі, але завжди це – про індивідуальний супровід дитини, підтримку та менторство, видиму та
невидиму допомогу, співпрацю з батьками [2, с. 135].
У силу величезної кількості інформації та ризику некомпетентності в тих чи інших питаннях, виникає
потреба у педагога, який буде супроводжувати учня на шляху до кінцевої мети, підвищувати його
мотивацію та вчасно застерігати від критичних помилок. Тьютор визначає кожному підопічному
індивідуальні завдання, які допоможуть ефективно розвинути свій творчий хист. Професія тьютора
відрізняється від вчителя або психолога, так як це є особливий тип педагогічної професії. Якщо базовим
завданням вчителя є навчання чому-небудь, а психолога – це надання психологічної допомоги, то
головним завданням тьютора виступає супровід дитини, підлітка, або ж молодої людини в освітньому русі,
визначення та розкриття його особистих ресурсів [3, с. 133].
Тьютор-професіонал повинен знати: основи педагогіки, дитячої, вікової та соціальної психології;
психологію відносин; індивідуальні та вікові особливості дітей та підлітків; вікову фізіологію; шкільну гігієну;
методи і форми моніторингу діяльності учнів; педагогічну етику; теорію і методику виховної роботи,
організації вільного часу учнів; технології відкритої освіти і тьюторські технології; сучасні педагогічні
технології продуктивного та диференційованого навчання, реалізації індивідуального підходу[4, с. 34].
А також має проектувати, планувати і здійснювати цілісний педагогічний процес на основі аналізу та
оцінки досягнутого рівня розвитку і навченості дітей; організовувати методично обґрунтований освітній
процес з навчальних предметів школи;вивчати на основі спостережень особистості дітей, виявляти їх
труднощі та надавати їм можливості для сприяння;вести педагогічну роботу з батьками; користуватися
технічними засобами навчання та комп’ютерною технікою; володіти навичками самоосвіти і
самовиховання [2, с. 67].
Нині професія тьютора стає все більш затребуваною в дитячих садках, школах, закладах середньої
та вищої професійної освіти, організаціях інклюзивної та дистанційної освіти, сімейних центрах. За
матеріалами останніх статистичних даних 2017 року, загальна кількість вакансій для тьютерів по всій
Україні становила 83 вакансії. Найбільш перспективні умови пропонуються приватними дитячими садками,
школами та освітніми центрами [4, с. 95].
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Наприкінці 2017 року педагоги ліцензованої приватної школи повного дня з поглибленим вивченням
англійської мови разом із колегами з Києва, Львова, Ужгорода та Дніпра практично знайомилися з
сучасним досвідом польських шкіл – у рамках освітньої мандрівки до Варшави. Фахівці гостювали у школах
різної форми власності, величини та спеціалізації, відвідували заняття, спілкувалися з дітьми, тьюторами
та адміністрацією закладів.
Основні висновки, зроблені українськими фахівцями, є такими [4, с. 102]:
– директори шкіл мають власний досвід тьюторства і глибоке переконання в необхідності цієї
професії;
– тьютори – це команда високомотивованих працівників, які постійно навчаються;
– тьюторство – це чітка система дій і функції, співпраця з учителями та батьками, з прописаними
контрольними точками в роботі і відповідальністю за динаміку розвитку дитини;
– постійна рефлексія та обмін досвідом між тьюторами та вчителями в межах закладу, спільний
пошук рішень щодо конкретної дитини;
– детально прописані авторські стандарти тьюторства у кожній школі;
– усі школи мають власні навчальні центри для підготовки тьюторів або користуються послугами
зовнішніх експертів, коучів чи освітніх організацій для навчання персоналу.
Серед питань, які є спільним викликом до вирішення і в Україні, є [4, с. 88]:
– перевантаження тьюторів;
– емоційне вигорання;
– перекладання батьками на тьютора відповідальності у вирішенні багатьох питань, які не є
«шкільними»;
– невміння і неготовність окремими родинами сприймати свою дитину такою, якою вона є, з усіма її
сильними та слабкими сторонами;
– розмитість меж поведінки у вихованні вдома перетворюється на небажання дітьми приймати будьякі правила у школі.
Українські педагоги навели приклади, які яскраво демонструють ефективні результати впровадження
тьюторства у загальноосвітню систему. До прикладу, у державній школі Gimnazjumnr 54 i LXIV Liceum
Ogólnokształcące вони спостерігали на практиці поєднання групового та індивідуального тьюторингу, а
також моделі підтримки обдарованих учнів. Спілкування з підлітками, які мали досвід тьюторського
супроводу, надихало глибоким розумінням і щирими рефлексіями про те, що саме тьютор зміг стати тим
дорослим, який допоміг дитині пізнати і прийняти себе, а також правильно обрати подальшу траєкторію
розвитку поза школою [4, с. 101].
Початкові школи у Варшаві, зокрема 14 Społeczna Szkoła Podstawowa, експериментують із моделями
індивідуального супроводу для учнів молодшої школи. Кожна дитина має власного тьютора, який
допомагає планувати діяльність учня, пізнавати його особистість і сильні сторони, разом із ним та
батьками формувати мапу розвитку. Роль індивідуального тьютора поєднують у собі вчителі-предметники,
які спочатку ґрунтовно навчаються новій для них професії [4, с. 103].
У громадській школі Społeczne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Międzynarodowymi тьюторська
модель має три різновиди: розвитковий, науковий та аплікаційний тьюторинг. Останній – це допомога
дитині у випускних класах вибрати міжнародний заклад вищої освіти для вступу, заповнити всі документи,
сформувати портфоліо, підготувати мотиваційні листи, есе тощо [4, с. 101].
Груповий тьюторинг і постійну проектну діяльність практикує громадська школа Startowa: Liceum /
Gimnazjum. Там модель тьюторства здивувала тим, що групи для супроводу є різновіковими,
сформованими чітко за інтересами і бажаннями дітей. Кожного року змінюються групи дітей та змінюється
тьютор, який допомагає дітям краще адаптуватися до мінливого світу[4, с. 102].
Усі ці приклади говорять нам про те, що для здійснення діяльності в якості тьютора, для початку,
необхідно отримати вищу освіту в галузі педагогіки, психології або тьюторського супроводу. Також серед
можливих шляхів отримання тьюторської кваліфікації існує і професійна перепідготовка в галузі педагогіки,
психології та тьюторськго супроводу [2, с. 175].
Якщо ви плануєте пов’язати своє життя з професією тьютора, то рекомендовано здобуття вищої
педагогічної освіти та мати педагогічний стаж 2 роки або отримання вищої освіти за профілем «Тьютор».
Також тьютором можна стати, навчаючись на вчителя-предметника та пройшовши в подальшому курси
професійної перепідготовки або додаткові курси. Курсами підвищення кваліфікації можуть скористатися
тільки ті, хто вже має вищу освіту. В основному, курси тьюторів реалізуються дистанційно [3, с. 105].
Програми бакалаврату, які готують викладачів різних дисциплін, є у Дніпровському національному
університеті імена Олеся Гончара, Київському національному педагогічному університеті імені
М. П. Драгоманова, Бердянському державному педагогічному університеті, Вінницькому державному
педагогічному університеті імені М. М. Коцюбинського, Дрогобицькому державному педагогічному
університеті імені Івана Франка та інших університетах України.
Міжнародна школа практичної педагогіки дистанційно проводить курси за напрямами «Тьюторські
компетенції педагога і батьків в інклюзивній освіті», «Основні напрями тьюторського супроводу в закладах
загальної середньої освіти», «Індивідуалізація і тьюторський супровід в загальній середній освіті».
Матеріали курсу надаються в запису, тому можна освоювати курс індивідуально [4, с. 76].
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Серед яскравих освітніх подій для тьюторів можна виділити Російський Літній Університет
тьюторства. Щороку ця подія збирає фахівців в галузі освіти. Саме у цьому місці відбувається обмін
досвідом, майстер-класи та поглиблене обговорення певної теми. Щороку ця подія відбувається в різних
місцях країни та обговорюються різні напрями в галузі тьюторства. Ця освітня подія підходить для
тьюторів, педагогів, батьків, а також здобувачів вищої освіти педагогічних спеціальностей, адміністраторів
освітніх закладів тощо [3, с. 134].
Ще одним важливим заходом просвітницької роботи є тьюторські конференції. Це велика подія для
тьюторської спільноти. У конференції беруть участь професіонали в галузі освіти, які репрезентують свої
доповіді та обговорюють з певної теми викладені матеріали. Не менш важливими ресурсами для тьютора
є вебінари, які проводять фахівці в галузі педагогіки індивідуалізації й тьюторства [4, с. 65].
Аналізуючи теоретичний матеріал з цієї проблематики, нами було зібрано основні критерії, які
повинні бути основоположними при виборі програми навчання для тьюторів [3, с. 176]:
1. Освітня програма повинна відображати принцип індивідуалізації та варіативності. Це означає, що
здобувачі освіти на різних рівнях навчання, у програмі повинні мати можливість вибирати, вибудовувати
свій маршрут для освоєння програми. Для цього в курсі повинні бути різні модулі, можливо, варіанти
атестації та оцінки, вибір яких здійснюється на основі особистих запитів.
2. Програма повинна мати, так звані, продуктивні форми. Тобто учасникам має пропонуватися
можливість розробити проект (наприклад, тьюторський або проект професійного розвитку).
3. Переважання практичних та інтерактивних форм навчання. Оскільки безпосереднє швидке
перенесення теоретичних принципів і схем на власну практичну діяльність неможливе. Важливо, щоб у
навчальній програмі були практичні завдання, лабораторії, аналіз кейсів тощо.
Отже, тьюторство є важливою та вже невід’ємною частиною сучасного освітнього процесу для дітей
із ООП. Бази для підготовки та перепідготовки фахівців цієї діяльності є найрізноманітнішими та
міжнародними. Головне у цьому питанні – це бажання та готовність до отримання нових знань й умінь.
Важливо розуміти, що складниками тьюторської діяльності нині виступають дистанційні та інноваційні
форми навчання. А це означає, що з будь-якої точки світу можна ефективно навчатись та успішно
вдосконалювати власний рівень професійних знань.
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РОЛЬ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ У ФОРМУВАННІ ІНШОМОВНИХ КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК
Вимоги до вищої освіти підвищуються з року в рік, рівень комп’ютерної грамотності студентів
прогресує, тому перед викладачем іноземної мови постає проблема давати знання таким чином, щоб
мотивація до вивчення мови не зникла. Якщо раніше методика навчання іноземної мови не передбачала
емоційного контенту навчання, то зараз все більше наукових досліджень присвячується емоційній
складовій. Факт, що емоційна діяльність впливає на успішність життєдіяльності людини підтверджений
багатьма науковими розробками, тож розгляд заняття з іноземної мови з цієї точки зору нам видається
доречним. Таке поняття, як емоційний інтелект, варто розглянути з дидактичної точки зору. Необхідно
зазначити, що це поняття в науковому сенсі цього слова вперше з’явилось ще у 1893 році в наукових
розробках видатного вченого Г. Гарднера, який класифікував підвиди інтелекту, серед яких був і емоційний
інтелект. Він визначає його як здатність особистості оцінювати і розуміти свої власні почуття [1]. В 1990
році вченими Дж. Майер, П. Саловей, Д. Карузо була представлена чотирикомпонентна модель емоційного
інтелекту. Згідно цієї «моделі здібностей», емоційний інтелект складається з наступних здібностей:
сприйняття емоцій інших людей та власні;
- використання емоцій для активації мислення;
- розуміння емоцій
- керування емоціями [3, с. 83].
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Свої теорії висунули також Р. Бар-Она, К. Штайнер, С. Хейн, Р. Купер, яким вітчизняні психологи
Л.Л. Гільова та Н.А. Кулик присвятили статтю [3]. Вітчизняна наука також активно працює в сфері
дослідження емоційного інтелекту, про що свідчать роботи Г. Цвєткової, Є. Карпенка, В. Зарицької,
С. Дерев’янко та інших.
Оскільки нашою темою є все ж дослідження можливостей емоційного інтелекту в сфері освіти,
розглянемо деякі наукові розвідки.
Як визначає Л.М. Ракітянська, дослідженнями емоційного інтелекту в освітянській сфері займаються,
в основному, російські вчені: І. Андреєва, М. Голубєва, А. Ларіна та інші [2, с. 142]. Дійсно, не так багато
досліджень даної тематики у вітчизняній науці, але вони є і активно розвиваються. Ці факти лише
підтверджують актуальність нашої статті.
Мета статті – проаналізувати наукові дослідження емоційного інтелекту та висвітлити можливість
його розвитку в рамках заняття з іноземної мови у вищому навчальному закладі.
Уявімо, що вам чотири роки і вам пропонують цукерки: дві, якщо будете гарно себе поводити під час
заняття, і одну, якщо не погоджуєтесь, і зразу. Цей тест, який назвав тестом цукерок, дозволяє визначити
психологічну сутність дитини, адже тут проявляється конфлікт між імпульсивним бажанням та терпінням,
бажанням і самооцінкою. Вибір дитини дозволяє зрозуміти на лише її характер, але й визначити її
персональну траєкторію життя [4, с. 109]. У шістдесятих роках минулого століття психолог Вальтер
Мітчелл провів експеримент з дітьми, скориставшись цим тестом: він оголосив настанову, залишив
цукерки та вийшов, але потім споглядав за дітьми. Деякі накинулись на свої цукерки зразу, а інші чекали
визначеного часу, обхопивши голову руками або граючись пальцями тощо, і з’їли цукерки, лише коли
вчитель повернувся через визначений час. Експеримент на цьому не закінчився, дослідник спостерігав за
тими ж дітьми у підлітковому віці. Він зробив висновок, що діти, які виявили терпіння, досягли успіхів у
навчанні, вигравали різноманітні гранти та призи, а ті, які схопили цукерки зразу, мали неприємності з
законом або конфлікти у школі чи з батьками [4, с. 110].
Якщо уявити сучасних студентів, завжди можна помітити, хто брав цукерки зразу у дитинстві. Постає
питання, чи можливо виховувати емоційний інтелект у дорослих, і чи можна змінити людину? Звичайно, це
видається неможливим, але є методики розвитку емоційного інтелекту, зазвичай вони написані іноземною
мовою. Отож, саме на занятті з іноземної мови варто приділяти час тренінгу. Що дає політика формування
емоційного інтелекту засобами іноземної мови в університеті? Чи можливо це зробити? Чи не завадить
таке втручання навчальному процесу? Звичайно, це питання потребує довготривалих досліджень, але те,
що позитивно скажеться на знаннях студентами іноземної мови та викличе у них цікавість – це очевидно.
Ще одна думка, яку висловив … на основі спостережень за 200 випускниками художнього училища.
Проаналізувавши їх подальше життя, він дійшов висновку, що гарну роботу та славу здобули ті, хто любив
процес малювання, а не ті, хто вступив туди заради слави та грошей, хоч і мали талант [4, с. 125]. Це ж
стосується навчання взагалі, а іноземної мови зокрема: не можна добитися успіху, не люблячи сам процес
навчання. Емоційна складова заняття допомагає студентові будь якого факультету захопитись не лише
іноземною мовою, а й своєю майбутньою професією у цій мові.
Як же можливо розвинути емоційний інтелект у рамках університетської програми? Дійсно, програми
перевантажені, і єдиний вихід – інтегрувати емоційне виховання в уже існуючі дисципліни. В зарубіжних
навчальних закладах включають емоційне виховання у курси гігієни, літератури і навіть математики – це
стосується формування вміння зосередитись, умотивувати себе до навчання та управляти своїми
почуттями [4, с. 337].
І.М. Матійків розробив тренінг емоційної компетентності, головною ідеєю якого є факт, що лише 50%
розвитку людини визначається від народження, 10% - від зовнішніх обставин, і 40 % - від самої людини.
Активізація правої півкулі мозку, що, як відомо, відповідає за емоційний стан людини, сприяє розвитку
емоційного інтелекту. Усі необхідні ресурси для розвитку емоцій людина вже має, потрібно лише дати
поштовх, «певні способи, щоб їх розбудити» [5, с. 4]. Ідеальний склад для тренінгу – 15-18 чоловік. Саме
такою за кількістю є група з вивчення іноземної мови в університеті. Норми, прийняті у групі, також
підходять до університетської: «цінувати час, бути уважними і присутніми «тут і тепер», позитивно мислити
(без часток «не»), персоніфікувати висловлювання «А я думаю так…», акцентувати мову почуттів,
надавати конструктивний зворотній зв'язок, правило «Стоп» (можливість «пропустити хід» без пояснень
причин), конфіденційність [5, с. 6-7]. І.М. Матійків застосовує у своїй методиці наступні методи: інтерактивні
міні-лекції, «криголами», мозковий штурм, фасилітація, рольова гра, модерація, гронування, «акваріум»,
мотивувальний контроль тощо. Якщо деякі зрозумілі і часто використовуються на заняттях з іноземної
мови, як, наприклад, рольова гра чи мозковий штурм. Деякі всім викладачам іноземної мови варто взяти
до уваги. Гронування – це коли посередині фліпчата (у нашому випадку дошки) пишеться слово або вираз.
Учасники записують ідея або асоціації, пов’язані з цим словом, довкола центрального слова. Коли всі ідеї
вичерпані,
встановлюються
зв’язки
між
поняттями.
Отримані
грона
озвучуються
та
обґрунтовуються [5, с. 9].
«Акваріум» представляє собою рольову гру, коли учасники розміщуються в два кола, внутрішнє –
«рибки», які спілкуються і виконують завдання, зовнішнє – стінки акваріуму, вони залишаються у ролі
спостерігачів, аналізують, співпереживають. Потім групи міняються місцями [5, с. 10].
Варта уваги гра «Словник емоцій і почуттів», коли дві команди згадують якнайбільше слів,
пов’язаних з емотивними станами. Коли з’ясовується, що це важко, групі пропонують питання типу: Що
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відчуває людина, яка ухвалює важливе рішення [5, с. 24]? В умовах занять іноземною мовою це можуть
бути найрізноманітніші питання з тем, які вивчаються за програмою.
Формування емоційного інтелекту засобами іноземної мови в університеті може починатись з
автентичних анкет, яких безліч в Інтернеті, в книзі типу «Меnsa. The Genius Test» (2000) або більш
сучасних виданнях. Тут, крім IQ тестів, можна дізнатись свій рівень харизми, залежності, толерантності
тощо. Обговорення не лише сприяють покращенню рівню знань з іноземної мови, але й розкривають
емоційні сторони учасників та сприяють подальшому формуванню емоційного інтелекту. Щодо
перспективи, важко не погодитись з Л.М. Ракітянською, яка бачить майбутнє університетів у доповненні
змісту нормативних фахових дисциплін (змістових модулів) темами емоційно-інтелектуального
змісту [2, с. 145].
Підсумовуючи сказане, хотілось би підкреслити, що можливості викладача закладу вищої освіти
можуть і, певною мірою, мусять формувати не лише висококваліфікованих спеціалістів, але й особистості з
високим рівнем емоційного інтелекту.
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Гулдерайым Мубаракова
(Казахстан, Жезказган)
МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
Обязательным элементом оснащения образовательного являются средства обучения, которые
вместе с содержанием образования составляют его информационно-предметную среду и одну из главных
компонентов дидактической системы.
Средства обучения - это орудия деятельности учителя и учеников, применяемые ими в совместном
общении на уроке. Орудия познавательной деятельности увеличивают ее эффективность, поскольку
служат средством достижения целей уроков и других форм образовательной деятельности. Изготовление
учениками и учителем средств обучения (моделей, плакатов, приборов, а также теоретических
идеализации, мысленных экспериментов и т. п.) ведет к освоению тех предметных знаний, которым эти
средства соответствуют. Развивающий и обучающий эффект урока в данном случае оказывается
значительно большим, чем при простой передаче ученикам информации.
Средства обучения -материальные и идеальные объекты, которые вовлекаются в образовательный
процесс в качестве носителей информации и инструмента деятельности педагога и учащихся.
Классификация средств обучения может быть различной в зависимости от положенного в ее основу
признака. Эти признаки таковы: по составу объектов – материальные (помещения, оборудование,
мебель, компьютеры, расписание занятий) и идеальные (образные представления, знаковые модели,
мысленные эксперименты, модели Вселенной);по отношению к источникам появления – искусственные
(приборы, картины, учебники) и естественные (натуральные объекты, препараты, гербарии); по
сложности – простые (образцы, модели, карты) и сложные (видеомагнитофоны, компьютерные сети); по
характеру воздействия – визуальные (диаграммы, демонстрационные приборы), аудиальные
(магнитофоны, радио) и аудиовизуальные (телевидение, видеофильмы);по носителю информации –
бумажные (учебники, картотеки), магнитооптические (фильмы), электронные (компьютерные программы),
лазерные (CD-Rom, DVD); по уровням содержания образования – средства обучения на уровне урока
(текстовый материал и др.), на уровне предмета (учебники), на уровне всего процесса обучения (учебные
кабинеты); по отношению к технологическому прогрессу – традиционные (наглядные пособия, музеи,
библиотеки); современные (средства массовой информации, мультимедийные средства обучения,
компьютеры), перспективные (веб-сайты, локальные и глобальные компьютерные сети, системы
распределенного образования).
В процессе преподавания русского языка в казахской школе мы часто используем изображения и
отображения, в которую входят модели, муляжи, таблицы, иллюстративные материалы (рисунки,
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фотоматериалы, картины, портреты), экранно-звуковые средства (диафильмы, серии диапозитивов,
кинофильмы, транспаранты, видео- и звукозаписи, радио и телепередачи).
С 2016 года в Казахстане система школьного образования перешла на ее обновленное содержание,
в результате была пересмотрена модель среднего образования, его структура, содержание, подходы к
методам обучения и воспитания, внедрена принципиально новая система оценивания достижения
учащихся. В своем диссертационном исследовании (2019 г.) Умирбекова А.К. новые подходы к
преподаванию и обучению учащихся, понимает «как механизмы, поддерживающие и выравнивающие
возможности каждого ученика на основе персонализации обучения на уроке, итогом которого является
оптимальное развитие их индивидуальных способностей и учебно-познавательной мотивации [1].
Овладение учителями на высоком уровне средствами обучения, является одним из условий
подготовленности будущего учителя к реализации новых подходов к преподаванию и обучению,
трактуемая нами как профессиональное новообразование, включающее в себя совокупность
педагогических приемов, способов деятельности, направленных на развитие ключевых компетенций
ученика в системе внешних и внутренних связей «учитель-учащийся».
Современные социальные, образовательные и технологические изменения требуют не только
систематического обновления фонда средств обучения, но и их влияния на корректировку целей и
содержания образования, разработку новых форм и методов обучения. Особенно ярко данная тенденция
наблюдается в процессе развития ресурсов сети Интернет и электронных средств коммуникаций,
обуславливающих развитие Интернет-образования и особого направления в педагогике-дистанционной
педагогики, особенно актуальной в условиях пандемии.
Дидактическая роль и функции каждого средства обучения закладываются в них на этапе
проектирования и изготовления. Основные дидактические функции средств обучения: компенсаторность –
то есть облегчение процесса обучения, уменьшение затрат времени, сил и здоровья учителя и учеников;
информативность -передача необходимой для обучения информации; интегративность -рассмотрение
изучаемого объекта или явления по частям и в целом; инструментальность – безопасное и рациональное
обеспечение определенных видов деятельности учащихся и педагога.
В каждой школе существует система средств обучения - совокупность предметов учебного
оборудования, обладающая целостностью, автономностью и предназначенная для решения
образовательных задач.
По каждому учебному курсу имеется и постоянно обновляется перечень рекомендуемых средств
обучения, имеющих предметную специфику.
Независимо от вида средства обучения существуют общие дидактические требования для учителя
по подготовке урока с их использованием:
а) проанализировать цели урока, его содержание и логику изучения материала;
б) выделить главные элементы, которые должны быть усвоены учащимися (факты, гипотезы,
законы, правила), выделить те из них, которые нуждаются в демонстрации предмета, явления или их
изображения;
в) установить, на каком этапе и для какой цели необходимо использование средств обучения;
г) отобрать оптимальные средства обучения, установить их соответствие целям урока;
д) определить методы и приемы, с помощью которых будет обеспечена познавательная
деятельность учащихся, сформулировать задания [2].
Использование компьютерных технологий позволяют сделать уроки русского языка более
мобильными, продуманными, интересными. Учитель использует учебный и занимательный материал,
отсутствует необходимость готовить к уроку массу дополнительных пособий – иллюстраций, репродукций,
схем, таблиц. Учитель, применяя информационные компьютерные технологии, может перейти от
объяснительно-иллюстрированного способа обучения к деятельностному, при котором школьник
становится активным участником учебной деятельности. Это формирует более качественное, осознанное
усвоение знаний.
Сочетание различных средств обучения на уроках русского языка способствует тому, что учитель
лучше доносит до учащихся сущность изучаемых явлений, помогает выделить основные понятия и
показать взаимосвязь между ними. Обладая высокой степенью наглядности, средства обучения дают
возможность организовывать передачу информации на таком уровне, который был бы доступен для
данной категории учащихся, а постоянный оперативный контроль в процессе изложения позволяет более
объективно судить о ее доступности.
Таким образом, применение средств обучения на уроке позволяет решить следующие задачи:
- более полно и глубоко раскрыть сущность изучаемых объектов, явлений и процессов;
- лучше организовать учебно-познавательную деятельность учащихся на всех этапах урока;
- установить внешнюю и внутреннюю обратные связи, на основании которых можно осуществлять
корректировку процесса обучения.
Современный учитель понимает: невозможно интересно, результативно провести урок с опорой
лишь на мел и доску. Сегодня педагог просто обязан овладеть интерактивными средствами обучения,
чтобы обеспечить одно из главнейших прав обучающегося - право на качественное образование.
Необходимость и эффективность применения информационных технологий на уроках русского
языка обосновывается не только целью повышения уровня мотивации ученья, совершенствованием
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навыков грамотного письма учащихся, но и психологической подготовкой подростка к полноценному
существованию в современном «информационном» обществе.
Электронная техника на уроке русского языка ориентирована на поддержку традиционного курса
обучения, и в этом случае она не только не отвлекает детей от школьного предмета, а скорее, служит
развитию у ребёнка повышенного интереса к нему.
При тщательном продумывании плана урока учитель сталкивается с объективными трудностями:
как построить урок, чтобы интерактивные средства ни в коем случае не выступали механической заменой
классической доски. Преимущества новых технических средств очевидны, и рано или поздно любой
учитель встанет перед проблемой внедрения в учебный процесс компьютерной системы обучения.
Применение электронной техники на уроке русского языка – это не только ответная реакция на
сдвиги, происходящие в мире, но и существенное изменение в содержании обучения, новое средство
самовыражения. Совместное творчество учителей школы, межпредметных связи выступают не как
дежурный «показушный» приём для открытого урока, а как совершенно естественный элемент интеграции
знаний предмета.
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ПРОБЛЕМИ ТА ЗАВДАННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
Постановка проблеми. Однією з основних ознак розвитку сучасного суспільства є стрімкий
розвиток комп’ютерних інформаційних технологій. Сьогодні Інтернет став невід’ємною частиною нашого
життя. У той же час у кіберпросторі існує ряд онлайн-загроз: дезінформація та маніпуляція; пропаганда
насильства, терористичної та екстремістської діяльності; розповсюдження через Інтернет заборонених та
обмежених до продажу товарів і послуг; шахрайство; жорстоке поводження з дітьми, сексуальна
експлуатація та розбещення дітей у кіберпросторі; надмірне використання екранного часу;
кіберпереслідування та кіберцькування; пропаганда суїциду та самокалічення. Загрози у кіберпросторі
постійно змінюються. Людство все більше усвідомлює необхідність забезпечення передових технологій
кібербезпеки. Але щоб реагувати на інциденти тільки усвідомлення недостатньо. Питання кібербезпеки
повинні бути предметом постійної уваги. На сьогоднішній день люди недостатньо медіаграмотні, не
сприймають повною мірою загрози, не виконують необхідних дій з реалізації заходів кібербезпеки.
Проблема протидії кіберзлочинності є одним із пріоритетів у системних заходах забезпечення
кібербезпеки на національному та міжнародному рівні, має правовий, технічний і організаційний аспект у
запобіганні, виявленні (розслідуванні), припиненні та розкритті кіберзлочинів [2]. Актуальність цієї
проблеми обумовлена наявними і прогнозованими тенденціями збільшення кількості кримінальних
правопорушень у кіберпросторі у зв’язку зі значним поширенням технологій електронної економіки,
масштабами комунікації у кіберпросторі.
Результати аналізу наукових публікацій. Стрімкий розвиток інформаційних технологій в Україні,
який ми спостерігаємо останнє десятиріччя, невблаганно супроводжується динамічним розвитком злочинів
у цій сфері. З уроків історії ми добре знаємо, що будь-який розвиток і прогрес, який приносив людству
цивілізаційні блага й нові можливості, завжди супроводжувався негативними явищами. У цьому разі
масова комп’ютеризація та стрімкий розвиток цифрових технологій, які значно спростили життя людині, не
стали винятком. Так, з абсолютною впевненістю можна сказати, що саме так звані кіберзлочини є
найдинамічнішою групою суспільно небезпечних діянь, адже з кожним роком кіберзлочини стають дедалі
масовішими й небезпечнішими. В 2017 році було зафіксовано 1795 справ проти кіберзлочинців, в 2018 –
1023, у жовтні 2019 – 1500. І надалі кількість кіберзлочинів зростає [4].
Програмними документами ООН визначалося, що потрібна глобальна культура кібербезпеки, яка
буде вимагати від усіх учасників врахування наступних дев’яти взаємодоповнюючих елементів [3]:
1) поінформованість;
2) відповідальність;
3) реагування;
4) етика;
5) демократія;
6) оцінка ризику;
7) проектування і впровадження засобів забезпечення безпеки;
8) управління забезпеченням безпеки;
9) переоцінка.
Відповідно, головними напрямами розробки питань з кібербезпеки вважаються інформаційна
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безпека, безпека мережі, безпека Інтернету та захист критичних інфраструктур, а також захист даних різної
природи, що відбилося в Законі України від 05.10.2017 р. № 2163-VІІІ «Про основні засади забезпечення
кібербезпеки України» [5].
Проведений аналіз публікацій В. Брижка, В. Бутузова, В. Гавловського, О. Довганя, М. Карчевського,
М. Кравцової, В. Пилипчука, К. Тітуніної, В. Хахановського, В. Шеломенцева, та інших авторів свідчать про
достатню розробленість проблеми протидії кіберзлочинності, однак залишається малодослідженим
соціальний аспект заходів запобігання кіберзлочинів, що стосується формування глобальної культури
кібербезпеки особливо у сфері освіти.
Мета статті полягає у науковому обґрунтуванні сутності поняття “культура кібербезпеки”, оцінка
ключових проблем та завдань кібербезпеки учасників освітнього процесу та можливих загроз у цифровому
навчальному середовищі.
Виклад основного матеріалу. Комп’ютерна безпека – це сукупність проблем у галузі
телекомунікацій та інформатики, пов’язаних з оцінкою і контролюванням ризиків, що виникають при
користуванні комп’ютерами та комп’ютерними мережами і розглядуваних з точки зору конфіденційності,
цілісності і доступності.
Закон України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» дає таке визначення:
«Кібербезпека – захищеність життєво важливих інтересів людини і громадянина, суспільства та держави
під час використання кіберпростору, за якої забезпечуються сталий розвиток інформаційного суспільства
та цифрового комунікативного середовища, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних і
потенційних загроз національній безпеці України у кіберпросторі».
У сучасному розумінні культура – це складний суспільний феномен життєдіяльності людини, що
стосується побуту, дозвілля, способу життя як окремої особи, так й усього суспільства. У філософії
культура (матеріальна і духовна категорія) розглядається у всесторонньому історичному розумінні як:
процес розвитку людських сил і здібностей; показник міри людського в людині; характеристика розвитку
людини як людської істоти; процес освоєння природи, який одержує своє зовнішнє вираження у всьому
багатстві і різноманітті створюваної людьми дійсності, у всій сукупності результатів людської праці і думки.
При цьому, на думку більшості сучасних філософів, в структурі феномена культури можна виділити два
класи елементів. Перший характеризує культуру як систему еталонів суспільної поведінки людей, другий –
як систему, що здійснює соціальний контроль над цінностями та ідеями. Вочевидь, у контексті запобігання
кіберзлочинності доцільно розглядати матеріальну культуру в розумінні системи еталонів суспільної
поведінки людей.
Отже, виходячи із завдань запобігання кіберзлочинності варто звернути увагу на психологічний,
правовий та соціологічний аспекти культури суспільства, особистості соціальної взаємодії з формування
досвіду, розвитку форм та способів інформаційної діяльності у кіберпросторі.
Культура кібербезпеки – це система переконань, уявлень та етичних норм щодо ведення
інформаційної діяльності у кіберпросторі, знань, вмінь та навичок із забезпечення кібербезпеки, а також
вимоги до професійно-психологічних якостей осіб, що необхідні для безпечної інформаційної діяльності у
кіберпросторі. Історично, термін «культура кібербезпеки» був використаний у глобальному розумінні в
Резолюції Генеральної Асамблеї «Створення глобальної культури кібербезпеки» (Creation of a global
culture of cybersecurity) у 2002, 2003 та 2009 роках, хоча у цих документах не запропоновано його
визначення. Зазначені документи були запропоновані як рекомендації для розроблення національних
стратегій кібербезпеки, що визначають сутність національних систем кібербезпеки та заходи з поширення
передових практик кіберзахисту [2].
Ще десять років тому небезпеки для учасників освітнього процесу можна було звести до відносно
невеликої кількості груп – вірусні атаки, кіберзлочинність, небезпеки інтернет-серфінгу. На часі розмаїття
небезпек і загроз зростає постійно. Найбільшу загрозу для здобувачів освіти мають приховані активні
небезпеки [1]. Серед них мережні загрози. Активне використання мереж, особливо підлітками,
супроводжується збільшенням різних видів загроз, що надходять з мережі. Найбільш активні приховані
загрози, що походять з комп’ютерної мережі, можуть бути представлені наступною класифікацією [1]:
˗ вірусні атаки;
˗ кіберзлочинність (спамерство, кардінг, фішинг, ботнети тощо);
˗ загрози від мережевого серфінгу (кібербулінг, «дорослий» контент, незаконний вміст, насильство в
режимі онлайн, розголошення приватної інформації, платні послуги тощо).
Загрози, що надходять з мереж, можна розділити на наступні типи: активні та пасивні, відкриті та
приховані, поточні та відкладені.
Як свідчать останні дослідження щодо кібербезпеки, інформаційно-технічні засоби в цій сфері
постійно вдосконалюються і хакерські атаки переорієнтовуються більше не на техніку, а на людину. Це
особливо важливо враховувати через гостроту питання особистої безпеки та результатів діяльності
людей. «Відкриваючись» під час роботи в інформаційному середовищі, людина стає не тільки предметом,
а й об’єктом діяльності інших учасників інформаційного простору.
Зміщення цілей кіберзлочинності з технічних (інформаційних) об’єктів на людину спричинило появу
соціальної інженерії як методів і технологій отримання необхідного доступу до інформації, заснованих на
особливостях психології людей, зокрема – маніпуляція людськими страхами, зацікавленістю або
довірою [2]. Основними типами соціальної інженерії на часі можна вважати наступні:
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˗ Претекстінг – це набір дій, відпрацьованих за певним, заздалегідь складеним сценарієм, у
результаті якого жертва може видати будь-яку інформацію або вчинити певну дію. Для використання цієї
техніки зловмисник спочатку збирає певні дані про жертву (ім’я, місце навчання та проживання; дату
народження; дані про батьків), використовуючі реальні запити з іменами щодо оточення жертви, а після
того, як увійде в довіру, отримує необхідну йому інформацію або дії.
˗ Фішинг – техніка інтернет-шахрайства, спрямована на отримання конфіденційної інформації
користувачів авторизаційних даних різних систем. Основним видом фішингових атак є підроблений лист,
відправлений жертві електронною поштою, який виглядає як офіційний. У листі міститься форма для
введення персональних даних (пінкодів, логіна і пароля тощо) або посилання на web-сторінку, де
розташовується така форма.
˗ Троянський кінь – це техніка ґрунтується на цікавості, страху або інших емоціях користувачів.
Зловмисник відправляє лист жертві за допомогою електронної пошти, як додаток, до якого знаходиться
«оновлення» антивірусу, ключ до грошового виграшу або компромат на співробітника. Насправді ж у
вкладенні знаходиться шкідлива програма, яка після того, як користувач запустить її на своєму комп’ютері,
буде використовуватися для збору або зміни інформації зловмисником.
˗ Quiproquo (послуга за послугу) – ця техніка передбачає звернення зловмисника до користувача по
електронній пошті або корпоративному телефону. Зловмисник може представитися, наприклад,
співробітником технічної підтримки та інформувати про виникнення технічних проблем на робочому місці
та необхідність їх усунення. У процесі «вирішення» такої проблеми, зловмисник підштовхує жертву на
вчинення дій, що дозволяють атакуючому виконати певні команди або встановити необхідне програмне
забезпечення на комп’ютері жертви.
˗ Дорожнє яблуко – цей метод є адаптацію троянського коня і полягає у використанні фізичних носіїв
(CD, флеш-накопичувачів). Зловмисник зазвичай підкидає такий носій у загальнодоступних місцях. Для
того, щоб виник інтерес до даного носія, зловмисник може нанести на носій логотип відомої популярної
компанії.
˗ Байтинг – метод, схожий на попередній, а також фішинг і троянський кінь, проте відрізняється тим,
що байтер може запропонувати користувачеві реальну безкоштовну послугу (музику, фільм тощо) в обмін
на конфіденційну (приватну) інформацію.
˗ Зворотня соціальна інженерія – даний вид атаки спрямований на створення такої ситуації, при якій
жертва змушена буде сама звернутися до зловмисника за «допомогою». Наприклад, створити оборотні
неполадки в ґаджеті жертви з попереднім інформуванням щодо служби «підтримки». Користувач у такому
випадку зателефонує або зв’яжеться по електронній пошті зі зловмисником сам, і в процесі «виправлення»
проблеми зловмисник зможе отримати необхідні йому дані.
˗ Дружні листи – надсилання електронних листів, у яких особу повідомляють про отримання
спадщини, призів, бонусів чи дружнього переказу грошей.
˗ Вішинг – голосова версія фішінгу. Як правило, дії пов’язані з телефонним шахрайством, метою
якого є отримання реквізитів банківських карток або будь-якої іншої конфіденційної інформації або
змушення жертви перевести гроші на банківський рахунок зловмисника.
˗ Контакти – розсилання спаму від імені знайомих. Тобто, заволодівши чиїмось акаунтом, чи то в
соціальній мережі, чи в електронній пошті, зловмисники можуть спробувати надсилати від його імені
посилання. Психологічна дія, що побудована на схильності людини довіряти своїм знайомим і не дуже
вагатися, коли отримують від них пропозицію відкрити посилання.
Перераховані засоби широко застосовуються в останні роки для впливу на осіб, що приймають
рішення, в політиці та бізнесі. Розроблені та вдосконалюються рекомендації, методи та засоби протидії їм.
Проте практично відсутній розгляд дії та протидії методам соціальної інженерії стосовно освітньої сфери,
незважаючи на те, що діти та підлітки стають все частіше об’єктами атак через Інтернет. Використання
засобів протидії для дорослих може бути поширене і на підлітків, але з урахуванням вікових особливостей
та сфери діяльності.
Основним способом захисту від методів соціальної інженерії є навчання учасників освітнього
процесу. Усі вони (учні, педагоги, батьки) мають бути попереджені про небезпеку розкриття персональної
інформації та конфіденційної інформації, а також про способи запобігання витоку даних. Крім того, у
кожного учасника, в залежності від місця та функції в освітньому процесі, повинні бути інструкції про те, як і
на які теми можна спілкуватися із сторонніми особами стосовно персональних особливостей, яку
інформацію можна надавати для служби технічної підтримки, як і яку інформацію може повідомити учасник
освітнього процесу стороннім особам і працівникам масмедіа.
Представники Міністерства освіти і науки навряд чи будуть телефонувати до школи, щоб дізнатися
дані щодо конкретного учня або студента. Якщо людину просять ввести особисті дані – краще окремо
зайти на сайт компанії, наприклад, банку. Ще краще – зателефонувати на офіційний номер установи для
уточнення інформації. Ніколи не слід відкривати вміст додатків або переходити за посиланням, не
вивчивши всіх деталей. Часто адреса відправника містить помилки в назвах, а посилання мають
неправдоподібний вигляд. Варто також критично ставитися до отриманих повідомлень. Рекомендується
сповіщати про такі небезпеки інших членів сімей, насамперед, літніх людей, які не мають досвіду
користування електронними засобами та не обізнані з питань соціальної інженерії. Останнім часом в
Україні запроваджуються спеціальні навчальні програми і курси для учнів та вчителів, які займаються
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питаннями безпечного Інтернету.
Висновки. Проблеми кібербезпеки не зводяться лише до технічних аспектів захисту інформаційних
ресурсів, у повному обсязі вони мають включати такі види захисту: правові, технічні, інформаційні,
організаційні та психологічні. На часі доцільно виокремити роль психологічних засобів забезпечення
кібербезпеки, оскільки населення в цілому та особливо діти і підлітки все частіше стають об’єктами
кібератак. Загрози учасникам освітнього процесу з боку кіберпростору доцільно розглядати як пасивні та
активні, розробляючи адекватні засоби захисту та життєстійкості системи «суб’єкт освітнього процесу –
засоби навчання – середовище». Найбільш значущими серед кіберзагроз для учасників освітьного процесу
є методи соціальної інженерії, знання яких та протидія яким можуть бути найбільш ефективними для
забезпечення кібербезпеки.
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(Суми, Україна)
ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ
Стрімкий розвиток інформаційних технологій в усьому світі і, зокрема в Україні, веде до
усвідомлення зручностей і переваг їх використання. Сучасний перехід України до інформаційного
суспільства, коли сьогодні до Інтернету може підключись практично будь-яка людина і безліч пристроїв
обумовлює можливість переходу до так званих «Хмарних послуг». Останнім часом впровадження хмарних
технологій стрімко зростає, завдяки хмарним технологіям освіта стає ще доступніше, адже, вчитися можна
скрізь: у приміщенні та на відкритій місцевості.
Багато хто цікавиться, чому сервіси віддалених обчислень і обробки даних називаються саме
«хмарними». На це запитання є кілька відповідей. По-перше, традиційне зображення Інтернету на
діаграмах комп’ютерних мереж виконується саме у вигляді хмари. По-друге, хмари – це символ
віддаленості від конкретного користувача. По-третє – образ складної інфраструктури, за якою ховаються
всі технічні деталі. Так що «хмарні» – це, грубо кажучи, метафора, яка прижилася в ІТ-світі як один з
найбільш вдалих термінів (за винятком нудного слова «віддалені»), що передають суть самого явища.
Основні переваги:
 не потрібні великі обчислювальні потужності ПК - по суті будь-який смартфон, планшет і т.д., при
відкритті вікна браузера отримує величезний потенціал.
 відмовостійкість;
 певний рівень безпеки;
 висока швидкість обробки даних;
 економія на покупці софта - всі необхідні програми вже є в сервісі, де будуть працювати додатки;
 Ваш власний вінчестер не наповнюється - всі дані зберігаються в мережі..
Є й ряд недоліків:
 хмарна послуга надається завжди якоюсь компанією, відповідно, збереження даних користувача
залежить від цієї компанії;
 поява хмарних монополістів;
 необхідність завжди бути в мережі для роботи;
 небезпека хакерських атак на сервер (при зберіганні даних на комп'ютері ви в будь-який час
можете відключитися від мережі і очистити систему за допомогою антивірусу);
 можлива подальша монетизація ресурсу - цілком можливо, що компанії надалі вирішить брати за
послуги плату з користувачів.
З точки зору постачальника, завдяки об'єднанню ресурсів і непостійному характеру споживання з
боку споживачів, хмарні обчислення дозволяють економити на масштабах, використовуючи менші апаратні
ресурси, ніж потрібні були б при виділених апаратних потужностях для кожного споживача, а за рахунок
автоматизації процедур модифікації виділення ресурсів істотно знижуються витрати на абонентське
обслуговування.
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З точки зору споживача, ці характеристики дозволяють отримати послуги з високим рівнем
доступності (англ. High availability) і низькими ризиками непрацездатності, забезпечити швидке
масштабування обчислювальної системи завдяки еластичності без необхідності створення,
обслуговування і модернізації власної апаратної інфраструктури.
Зручність і універсальність доступу забезпечується широкою доступністю послуг і підтримкою різного
класу термінальних пристроїв (персональних комп'ютерів, мобільних телефонів, інтернет-планшетів).
Національним інститутом стандартів і технологій США (ANSI) зафіксовані такі обов'язкові
характеристики хмарних обчислень:
 Самообслуговування по вимозі (self service on demand), споживач самостійно визначає і змінює
обчислювальні потреби, такі як серверний час, швидкість доступу та обробки даних, обсяг збережених
даних без взаємодії з представником постачальника послуг;
 Універсальний доступ по мережі, послуги доступні споживачам по мережі передачі даних
незалежно від використовуваного термінального пристрою;
 Об'єднання ресурсів (resource pooling), постачальник послуг об'єднує ресурси для обслуговування
великої кількості споживачів в єдиний пул для динамічного перерозподілу потужностей між споживачами в
умовах постійної зміни попиту на потужності; при цьому споживачі контролюють тільки основні параметри
послуги (наприклад, обсяг даних, швидкість доступу), але фактичний розподіл ресурсів, що надаються
споживачеві, здійснює постачальник (в деяких випадках споживачі все-таки можуть управляти деякими
фізичними параметрами перерозподілу, наприклад, вказувати бажаний центр обробки даних з міркувань
географічної близькості);
 Еластичність, послуги можуть бути надані, розширені, звужені в будь-який момент часу, без
додаткових витрат на взаємодію з постачальником, як правило, в автоматичному режимі;
 Облік споживання, постачальник послуг автоматично обчислює спожиті ресурси на певному рівні
абстракції (наприклад, обсяг збережених даних, пропускна спроможність, кількість користувачів, кількість
транзакцій), і на основі цих даних оцінює обсяг наданих споживачам послуг.
Приватна хмара (private cloud) —інфраструктура, призначена для використання однією
організацією, що включає кілька споживачів (наприклад, підрозділів однієї організації), можливо також
клієнтами і підрядниками даної організації. Приватна хмара може перебувати у власності, управлінні та
експлуатації як самої організації, так і третьої сторони (або будь-якої їх комбінації), і воно може фізично
існувати як всередині, так і поза юрисдикцією власника.
Публічна хмара (public cloud) — інфраструктура, призначена для вільного використання широкою
публікою. Публічна хмара може перебувати у власності, управлінні та експлуатації комерційних, наукових
та урядових організацій (або будь-якої їх комбінації). Публічна хмара фізично існує в юрисдикції
власника — постачальника послуг.
Гібридна хмара (hybrid cloud) — це комбінація з двох або більше різних хмарних інфраструктур
(приватних, публічних або суспільних), що залишаються унікальними об'єктами, але пов'язаних між собою
стандартизованими або приватними технологіями передачі даних і додатків (наприклад, короткочасне
використання ресурсів публічних хмар для балансування навантаження між хмарами).
Суспільна хмара (англ. community cloud) — вид інфраструктури, призначений для використання
конкретною спільнотою споживачів з організацій, що мають спільні завдання (наприклад, місії, вимоги
безпеки, політики, та відповідності різним вимогам). Громадська хмара може перебувати в кооперативній
(спільній) власності, управлінні та експлуатації однієї або більше з організацій співтовариства або третьої
сторони (або будь-якої їх комбінації), і вона може фізично існувати як всередині, так і поза юрисдикцією
власника.
Хмарні сервіси в роботі вчителя
Хмарні сервіси є динамічно масштабованим способом доступу до зовнішніх ресурсів для обчислення
у вигляді сервісу, що надається за допомогою Інтернету, при цьому користувачеві не потрібні особливі
знання про інфраструктуру «хмари» або навички щодо управління цією «хмарною технологією». В своїй
роботі активно використовую різноманітні хмарні сервіси:
1. Використання сервісів Тhinglink та LearningApps.org.
Для узагальнення та систематизації знань учнів на уроці використовую інтерактивні завдання, які
створені за допомогою таких сервісів як Тhinglink, LearningApps.org. Такі завдання дають змогу в ігровій
формі засвоїти та перевірити рівень навчальних досягнень учнів. Важливо, що даний сервіс дозволяє
публікувати свої вправи та користуватися вже створеними вправами інших учителів.
2. Сервіс Umaigra дозволяє створювати дидактичні онлайн-ігри з різних навчальних предметів для
дітей. UI може бути легко інтегрований в основний навчальний процес в якості додаткового навчального
інструменту – ігрового, і в той же час ефективного, який можна використовувати як в школі, так і вдома, як
індивідуально, так і для групи учнів. UI пропонує широкі можливості в створенні і використанні ігор на
різних мовах, в різних предметних областях, для різних вікових категорій. Він має простий і інтуїтивно
зрозумілий інтерфейс. Дозволяє публікацію і вільний обмін іграми між викладачами та учнями.
3. Завдання
у вигляді
інтерактивних
малюнків створюються
за допомогою сервісу
Тhinglink. Малюнок містить теги, натиснувши на які, учень отримує певну інформацію може переглянути
відео фрагмент або посилання на веб-ресурс. Малюнок можна використовувати для вивчення нового
матеріалу, узагальнення та систематизації знань учнів.
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4. Для створення різноманітних дидактичних матеріалів для учнів використовую також мережеві
сервіси такі як: документи Goоgle, його таблиці, презентації та малюнки. Дидактичні матеріали створені за
допомогою сервісу GoogleDocs, використовую як для різноманітних дистанційних заходів (олімпіад,
проектів, веб-квестів, конкурсів), так і під час уроків як короткостроковий чи довгостроковий проект
(заповнення спільної Google презентації), форма контролю(заповнення Google таблиці, Google форми), в
залежності від завдання та мети навчання.
5. Для організації освітнього процесу використовую сервіси Google для створення блогів, за
допомогою яких відбувається підтримка взаємозв'язку з учнями. Адже учні по-різному сприймають новий
матеріал. Одному потрібно більше часу, іншому – менше. Матеріал, який міститься на блозі, діти можуть
переглядати в зручний для них час та стільки разів, скільки їм потрібно. На блозі є можливість розмістити
інформацію в будь-якій формі: презентації, відеофрагменту, відеоуроку, посилання на ресурс і тощо.
Кожен учень опрацювує інформацію в зручній для нього формі.
Висновок. Сьогодні уявити життя без комп'ютера, Інтернету та IT технологій практично неможливо.
Сучасні діти не уявляють своє життя без Інтернету з його соціальним спілкуванням та інформаційними
ресурсами. Ми спостерігаємо, як росте покоління візуалів, для яких головним джерелом інформації є
зоровий ряд. Все це пояснює необхідність використання нових світових інформаційних розробок в освітній
діяльності. Однією з інновацій восвітньому процесі, використовуваному в сучасному світі, є хмарні сервіси.
Спрямування діяльності педагога до віртуалізації, використання хмарних сервісів та створення умов
для формування мобільного учня дає підстави стверджувати, що учасники освітнього процесу отримають
вільний доступ до різноманітних даних незалежно від матеріального становища, національності, місця
проживання і стану здоров'я.
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ФОРМУВАННЯ УЯВЛЕННЯ ВЧИТЕЛІВ ЩОДО НОВОГО ПЕДАГОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ
Формування нової освіти – стратегія багатьох країн світу. На підставі розроблених інструментарію
вимірювання професійної компетентності слухачів курсів підвищення кваліфікації [4], алгоритму організації
роботи вчителя хімії за методом співробітництва [5],адаптації методу брейнстормінга для організації
занять за схемою «зміст у формі» [3], впровадження синект-методу у навчальний процес [1], визначалися
аспекти оновлення педагогічної теорії та практики [2], вимальовувалися кроки до нової освіти дорослих,
з’ясовувалися можливості методики навчати вчителів природничих дисциплін на курсах підвищення
кваліфікації.
Ми вважаємо, що найважливішою умовою формування нового педагогічного мислення є не повна
відмова від положень філософії традиційної педагогіки і перехід до чогось «модного», а критичне
аналітичне зіставлення різних моделей виховання, творча переробка традиційних методик, технологій,
створення біполярного контексту, сприяючого формуванню ініціативної і відповідальної цілісної особи,
здібної до самостійного засвоєння старих і вироблення нових культурних цінностей.
Аналіз досліджень учених показав у деяких вчителів спостерігається однобічність мислення: в оцінці
особи учня; у виборі напрямків подолання неуспішності школяра; у баченні лише явний рівень розвитку
психіки дитини; у неправомірності, «глобальності» узагальнення деяких негативних рис, що стосуються
засвоєння учнями знань (повільність, імпульсивність, неуважність), і в упереджені оцінки всієї особи як
негативною; в абсолютизації учня лише як об'єкту виховання; у вживанні обмежених прийомів педагогічної
дії на учня.
Ми вважаємо, що в педагогіці існує ряд шаблонів, імперативів, які стримують прогрес самої науки,
сковують діяльність вчителів, а саме: невикористання сутнісного прояву природних чинників особи;
абсолютизація пріоритету колективу над особою; затвердження повної переваги педагогічного керівництва
над спонтанним розвитком дитячої особи, недооцінка процесу співпраці; оголошення уроку основною, а на
практиці – і єдиною формою навчання; поверхневе розуміння суті всебічного розвитку особи, розвитку
цілісної особи і повний розвиток особи; формування «на папері», в програмах, стандартах ключових
компетенцій і не зіставлення на практиці, з тим, що компетенція – це педагогічне явище.
Сьогодні ми спостерігаємо нову концепцію освіти, яка передбачає індивідуалізований характер
освіти, який дозволяє враховувати можливості кожної конкретної особистості і сприяти її самореалізації і
розвитку.
Відомо, що найважливішим принципом дидактики, є принцип самостійного творення знань.
Самостійне відкриття найменшої крупиці знання учнем доставляє йому величезне задоволення, дозволяє
відчути свої можливості, підносить його у власних очах. Учень самостверджується як особистість. Цю
позитивну гаму емоцій особистість зберігає в пам'яті, прагне пережити ще і ще раз. Так виникає інтерес не
просто до предмета, а що цінніше – до самого процесу пізнання, що є пізнавальним інтересом.
Характеристики, які мають вирізняти сучасну особистість, а водночас і забезпечувати відповідні
складові її життєдіяльності (громадянську, професій-ну, особистісну), можна охарактеризувати як
постнекласичний стиль знання й мислення. Вчені визначають три основних принципи постнекласичної
методології: холізм, міжрівневу подібність й неелімінування суб’єкта. Тим самим вчені визначають сучасну
синергетичну парадигму для розгляду розвитку особистості.
З точки зору синергетики розвиток особистості постає як постійний рух, в якому хаос,
випадковість, створення (руйнування), проходження точок біфуркації тощо є природними станами системи,
що, послідовно змінюючи один одного, вибудовують безперервний ланцюг перетворень. Основоположною
складовою синергетичної парадигми в педагогіці є принцип самоорганізації складної фізико-біологічної
гіперсистеми «особистість». Відкритість системи розуміється як здатність кожної з її підсистем до
обміну інформацією із зовнішніми по відношенню до системи середовищами. У кожний наступний момент
часу система «особистість» не залишається незмінною. Нерівноважність у координатах синергетичної
системи має цілеспрямовано використовуватись в системі суб’єкт-суб’єктних відносин учителя й учня для
організації бажаних змін. Нелінійність розвитку системи як особистості має сенсу доводити, бо лінійно
вона не може розвиватися. В освіті дуже багато фактів і факторів, які змінюють траєкторію розвитку
особистості. Когерентність як синхронізація елементів у масштабах усієї системи «особистість» означає,
що зміна в одному з елементів її структури неодмінно зумовлює зміни в інших елементах (або рівнях
структури). Застосовування методики «м’якого управління», коли мала флуктуація (відхилення, коливання)
може змінити стан всієї системи – це принципова позиція синергетичної парадигми освітньо-педагогічної
діяльності [2].
Синергетичний підхід дозволяє по-новому ставити і вирішувати проблему співвідношення досвіду,
мислення і теорії. Вивчити об'єкт в якості системи, що розвиває, міняється простіше, оскільки в розвитку
існують і зупинки і сплески творчості, і повсякденна робота. Але є закономірність: будь-який об'єкт у сфері
освіти розвивається не лише під педагогічною дією із зовні, але і за рахунок внутрішніх процесів
самоорганізації.
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Ми вважаємо, що сучасний освітній процес є процесом системної інтеграції і самоорганізації різних
систем. Неможливо в процесі навчання, наприклад, розділити підходи гуманний, особистісноорієнтований, компетентністний. Ми на практиці отримуємо інтеграцію вказаних вище підходів. І ця
інтеграція – синергетичний підхід. Синергетична парадигма як ніяка інша парадигма наблизить до
педагогіки науку про людину. Сьогодні перед нами вибудовуються нові завдання. Навчити педагогів новим
технологіям, які дадуть відповіді на питання. Як управляти не управляючи? Як ненав'язливо направляти
учнів на позитивний шлях розвитку? Як забезпечити самовиховання, самоосвіту, саморозвиток учнів?
Ми можемо вже стверджувати, що сукупність висловлених ідей на основі синергетичного підходу
сформувала нову сучасну некласичну парадигму освіти. Парадигма характеризується метою освіти в
забезпеченні умов самовизначення і самореалізації особи учня. Розглядає людину, як складну систему.
Розвиває не "школу пам'яті", а "школу мислення". Розглядає того, що навчається, як суб'єкта пізнавальної
діяльності. Віддає перевагу стосункам педагога і учня, суб'єкт-суб'єктні, діагностичні. Віддає перевагу
"активному", творчому виду діяльності в навчанні. Переважні можливі межі оцінювання учнів. Рідко
застосовні: знає – не знає; уміє – не уміє; є навичка – немає навички. В основному наступні: гарно –
негарно; цікаво – нецікаво; оригінально – неоригінально; повно – неповно та ін. Адже йдеться про
оцінювання досліджень, ідей, думок учнів, а не факторологічного матеріалу.
Ми вважаємо, що учитель в контексті нової парадигми освіти, повинен створювати оптимальні умови
для вільного саморозвитку людини. Учитель повинен використати не сукупність знань, умінь і навичок, а
інтегроване злиття знань з різних областей в єдине ціле при вивченні загального об'єкту. Формування
базової культури учня шляхом забезпечення його включення в складні соціально-економічні умови життя
сучасного суспільства; розвитку сучасного наукового пізнання.
На наш погляд, методологічне значення для розробки різних аспектів особистої самоорганізації
мають наступні синергетичні положення:
1) система в освітньому просторі (система особи, система утворення та ін.) сама формує свою
межу;
2) нове виникає з невизначеності;
3) розвиток системи «особистість» характеризується такими властивостями, як нелінійність,
нерівноважність, альтернативність і хаотичність.
Як і чому вчити вчителів на курсах підвищення кваліфікації, щоб освіта була такою? Як підштовхнути
учнів до активної творчої навчальної діяльності?
Щоб відповісти на ці питання вчитель має на собі апробувати технології освіти. Для реалізації нових
цілей освіти потрібен учитель із новим педагогічним мисленням. На відміну від фахівця в предметній
області він повинен вміти працювати з процесами утворення та розвитку, і явищами в освіті. Педагог має
справу з людиною, що розвивається, його дії будуються на знанні психології особистості, основних підходів
до розуміння і пояснення характеру, розвитку особистості в певні періоди життя.
Ми звикли, що на лекції викладач розповідає, а учень слухає і засвоює. Знання не можуть бути
перенесені з голови в голову механічно. Звідси випливає, що необхідно зробити слухача курсів активним
співучасником навчального процесу. Людина може засвоїти інформацію тільки у власній діяльності при
зацікавленості предметом.
Тому викладачу потрібно забути про ролі інформатора, він повинен виконувати роль організатора
пізнавальної діяльності слухачів. Під час практичних і лекційних занять слухачі відчули на собі такі
технології як навчання у співпраці, імітаційні технології, технологію критичного мислення, синект-метод і
метод брейнстормінгу. Свої психологічні відчуття слухачі комбінували та порівнювали із відчуттями при
використанні раніше відомих методів і технологій в освіті. Особливу увагу у слухачів викликали
психологічні тренінги, питання маніпуляцій в освіті, що на наш погляд також призведе до створення нового
педагогічного мислення, а значить нової андрагогики.
А починати на наш погляд треба з того, що кожен учитель повинен утямити головні прогностичні цілі
освіти, щодо вирощення інтелектуальної еліти країни, ґрунтуючись на сучасній синергетичній філософії
освіти, базисом якої є синергетична методологія формування освіченої людини.
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Shakhnoza Nurbekova, Malika Abdujabbarova
(Tashkent, Uzbekistan)
METHODS OF USING ECONOMIC TERMINOLOGY IN ENGLISH CLASSES
The purpose of the study is to identify the conditions, methods and means of forming the professional
foreign language competence of students of the Faculty of Economics, which seems to be an urgent problem in
connection with the requirements for future professional activities.
To achieve the set goals and objectives, the following methods were used: theoretical analysis of
psychological, pedagogical and methodological literature on the research topic, study and generalization of the
pedagogical experience of the Department of Languages of our institute, diagnostic methods (observation,
testing, survey), analysis of the products of students' educational activities, statistical methods processing of
research results.
The increased requirements for the training of specialists in the field of higher professional education have
led to the need for new technologies for teaching a foreign language that can ensure the formation and
subsequent practical implementation of communication skills in professional activities. Economists should be able
to establish and maintain effective professional contacts in a foreign language within the framework of business
communication. Accordingly, professionally-oriented teaching of a foreign language is considered as a system of
didactic means of organizing the educational process, orienting a foreign language course towards the profession
acquired by students [1]. The condition for the successful implementation of the tasks is the active role of the
subjects of educational activity, which is expressed in the setting of personally significant educational goals, the
development of productive skills of independent work and the ability to implement a systematic approach to
mastering knowledge.
Modern economic science operates with the most complex conceptual apparatus. Professional
communication in this area requires mastering its specific language. The need to master professional vocabulary
in a foreign language introduces additional difficulties in this process. As a result of Uzbekistan's entry into the
world system of economic relations, close versatile relations with economically developed foreign countries were
established. The focus on the foreign economic and banking system has led to the need to name new
phenomena, concepts, for example: inflation, privatization: inflation (from the English inflation - the rise in the
price level); privatization (from the English privatization - transfer to private property), the need for specialization
of concepts, for example: marketing, audit: marketing (from the English marketing - trade, sales); audit (from the
English audit - revision), introduction to international terminology with its established system of economic terms
based on the English language, for example: lay-way, investor, default: lay-away (from the American lay-away reservation of goods for the buyer before paying them the full cost), investor (from the English investor - the
investor), default (from the English default - non-payment).
The transition to new economic conditions predetermined the formation of an economic terminology system
that assimilated numerous financial and commercial terms, concepts migrating from other foreign languages (see
examples above). In view of the acute social significance of the phenomena designated by these terms, the terms
themselves go beyond professional usage and are widely used in print, on radio and television. The term system
is understood as an organized set of terms in a special language serving the communicative needs of a certain
area of knowledge [2]. A term is a special word or phrase denoting a concept that is part of the concept system of
a certain area of professional knowledge and is used for special purposes [3]. The economic terminology system
as a special principle of coding, storage and transmission of collective scientific knowledge includes the following
groups of lexical units: basic terms of the field of knowledge (basic vocabulary), for example: interest rate, futures
credit; location of production, terms borrowed from other areas, disciplines with which economics interacts, for
example: unit of measure, critical point of responsibility, economic policy economic submission policy. From the
point of view of the structure, the economic terminological system is formed not only by monosyllabic terms, but
also by terms-phrases, and the number of the latter, according to dictionaries, prevails over the first group.
In the formation of professional communicative competence of future specialists, the task of developing
lexical skills as knowledge of the rules for choosing words and the patterns of their combination in various
contexts should take a central place. The observation of the process of mastering special terminology was carried
out on the material of the most frequent terms related to the studied topics and selected from financial and
economic terminological dictionaries, as well as textbooks of English and German for economic universities.
Teaching professional vocabulary in many cases comes down to the introduction of new lexical units in the
process of reading special texts as carriers of information in the studied area of knowledge. In such a situation,
the need to optimize the process of teaching terminological vocabulary becomes obvious. From a methodological
point of view, the process of perception of specialized texts is complicated by the peculiarities of their content
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aspect - a significant concentration of special vocabulary, unfamiliar or completely unknown to students. The
solution to this educational problem should be based both on close interdisciplinary interaction with the graduating
departments, discussion of the developed educational and methodological materials with teachers of specialized
disciplines, and on the rational organization of the educational process according to the principle from “simple
(studying general scientific, adapted texts) - to complex (more complex special authentic texts)".
In the process of working with special texts, several stages are distinguished. At the first, preparatory
stage, the selection of educational material is carried out according to such criteria as the authenticity of the text,
the relevance of the information and compliance with the studied topic, the authority of the sources of the
material. From the standpoint of linguodidactics, it is necessary that the educational text, on the one hand, in its
linguistic and stylistic characteristics, be a model of scientific prose, and on the other hand, correspond to the
stage of education, the level of proficiency in a foreign language, programs in major disciplines and
methodological goals. In the practice of teaching a foreign language to students-economists, materials of special
disciplines, authentic scientific texts in printed or electronic form are used as texts of this type, the sources of
which are materials of publications in the media, the Internet. In addition, within the framework of the stage of
preparing the text for work, a list of special terms on the studied professional topic is formed and training lexical
exercises are developed to consolidate them.
At the second - the formative-developmental stage - the bulk of the work is carried out on the introduction
and practical mastery of the lexical units previously allocated for mastering. When working with special texts, the
active and passive vocabulary of students is expanded, and grammatical skills acquired at an earlier stage of
teaching the basic course of a foreign language are consolidated. In addition, there is an expansion of the
potential vocabulary of students as a result of independent semantization of unexplored vocabulary, which
includes words consisting of familiar word-formation elements, words formed by conversion, international
vocabulary, meaning derivation based on contextual linguistic guess [3]. The formation of the lexical aspect of the
communicative competence of students is based on the development of the skills of recognition and
understanding of the special vocabulary of specialized texts, international vocabulary. An equally important role in
this process is assigned to the development of the ability to recognize different meanings of polysemous words,
synonyms, lexical compatibility and stylistic differences between words. The development of a clear
understanding of the word-formation models of the foreign language being studied enables students to navigate
in the ratio of the component composition of a word with its semantics.
In the methodological literature, linguistic and methodological aspects are highlighted as the main aspects
of the content of teaching vocabulary [3]. The linguistic aspect covers the process of forming a corpus of lexical
units for solving speech problems at a specific stage of training. Ensuring constant updating of the studied
vocabulary and its maximum rotation is one of the leading factors that provides an increase in the lexical stock [4].
Therefore, work on a special text for the study of professionally oriented vocabulary includes a variety of types of
exercises: 1) non-communicative exercises aimed at the conscious assimilation of the vocabulary material of the
profile; 2) conditional speech exercises; 3) speech, genuine communication exercises. For example, the first
group may consist of imitation exercises for substituting words that are appropriate in meaning into a special text,
tasks for making a sentence from scattered words, receptive exercises for listening and reproducing words and
phrases for the teacher. A group of conditional speech exercises aimed at memorizing the meanings of words in
unity with the pronunciation and grammatical forms can be represented by substitution exercises for correlating
foreign terms and their Russian equivalents, filling in the gaps in the text with appropriate words, completing the
given sentences in accordance with the content of the read text. At the heart of speech, genuinely communicative
exercises is the purpose of using new lexical units in speech. These can be tasks for commenting on the read text
in the form of expressing agreement / disagreement with the proposed statements; drawing up sentences with the
terms studied in this section; question-answer exercises on the content of the read text; a summary of the content
in writing or orally using the proposed outline and active vocabulary of the section; presentation of the content
read with the preservation of significant details, etc.).
The methodological component of the content of teaching vocabulary includes the necessary explanations
and instructions on the use of dictionaries, the form of maintaining individual dictionaries and cards with new
vocabulary, about ways to systematize the studied vocabulary. These are the knowledge and skills that allow the
student to independently work on vocabulary. An important role here is also played by independent extracurricular
work in a foreign language in the form of a semester assignment to study authentic professionally oriented texts
and the special vocabulary contained in them. Modern information technologies, Internet resources (websites,
electronic encyclopedias and dictionaries, blogs, podcasts, forums, etc.), which make it possible to form a natural
language environment, can provide significant assistance in the learning process of students.
Thus, a professionally oriented approach creates a steady motivation for learning a foreign language as a
means of improving professional knowledge. When teaching students of a certain specialty, the studied course of
a foreign language should be correlated with the peculiarities of the profession of future specialists. Professional
linguistic needs make it necessary to acquire a certain volume of terminological vocabulary in the process of
university education, which is most suitable for specific situations of professional communication. Consequently,
solving the problem of the formation of professional lexical skills requires a systematic and integrated approach to
the choice of methods, methods and means of teaching.
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АНДРАГОГІКА ЯК НЕОБХІДНІСТЬ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ
Технологічний прогрес глибоко впливає на прискорене опанування нових знань, формування
критичного мисленняі, підвищення ролі освіти у житті особистості і людства в цілому. Ефективним
стимулом життєдіяльності людини є навчання впродовж життя.
Сучасна освіта моделюється на основі впливу інформаційно – цифрових технологій, налаштованісті
на конструктивність у аберрантних ситуаціях. Розвиток системи і змісту навчального процесу сьогодення
відбувається у сфері світових освітніх направлень, провідними серед них є:
• масовий характер освіти та її неперервність як нова якість;
• значущість освіти для індивіда і суспільства;
• орієнтація на активне освоєння людиною способів пізнавальної діяльності;
• адаптація освітнього процесу до запитів і потреб особистості;
• орієнтація навчання на особистість, забезпечення можливостей її саморозвитку.
Питання використання інноваційних технологій в освіті дорослих набули застосування у педагогічній
науці й практиці. Ці проблеми зумовлені процесом розвитку соціально-економічних відносин, галузей науки
і освіти. Головна мета освіти полягає в завданні навчити удосконалювати знання незалежно від вікової
категорії.
Технологія навчання дорослих учнів відбувається у формі спілкування та взаєморозуміння суб'єктів
навчання на всіх стадіях планування та впровадження освітнього інформаційного кола.
Аналіз наукової літератури з проблеми дослідження дає підстави стверджувати, що підґрунтя для
теорії розвитку освіти дорослих заклали наукові праці видатних діячів науки, керівників освіти,
представників суспільної і педагогічної думки України. Серед них: Х. Д. Алчевська, В. П. Вахтєров,
Г. Г. Ващенко, В. І. Водовозов, Г.Ф. Гринько, П. Ф. Каптєрев, Н. К. Крупська, Т. Г. Лубенець,
А. В. Луначарський, Є. М. Мединський, С. О. Сірополко, М. О. Скрипник, М. І. Пирогов, Я. П. Ряппо,
К. Д. Ушинський, Т. Г.Шевченко, В. І. Чарнолусський та ін.. Подальший розвиток проблема освіти дорослих
знайшла своє відображення в дослідження сучасних вчених: проблемам методології освіти дорослих
присвячені наукові праці С. Г. Вершловського, Б. С. Гершунського, С. У. Гончаренка, А. В. Даринського,
С. І. Змєйова, І. А. Зязюна, В. Г. Кременя, А. І. Кузьмінського, Н. Г. Ничкало, В. Г. Онушкіна, С. О. Сисоєвої,
Є. П. Тонконогої та ін. [1, с. 451].
Основні андрагогічні принципи, які є платформою освітньої теорії навчання дорослих. [3]
1. Пріоритет самостійного навчання, тобто самостійне здійснення організації процесу свого
навчання.
2. Принцип спільної діяльності. Співпраця з усіма суб'єктами освітнього процесу, а також з іншими
учасниками щодо планування, реалізації, оцінювання і корекції процесу навчання.
3. Принцип опори на попередний досвід того, хто навчається. Згідно з цим принципом життєвий
(побутовий, соціальний, професійний) досвід того, хто навчається, використовується як одне з джерел
навчання самого учня і його колег.
4. Індивідуалізація навчання. Відповідно до цього принципу, створення індивідуальної програми
навчання, яка орієнтована на конкретні освітні потреби і цілі навчання та враховує досвід, рівень
підготовки, психофізіологічні, когнітивні особливості того, хто навчається.
5. Системність навчання. Цей принцип передбачає дотримання від-повідності мети, змісту, форм,
методів, засобів навчання і оцінювання його результатів.
6. Контекстність навчання. Відповідно до цього принципу навчання спрямоване на конкретні,
життєво важливі для особистості цілі, орієнтоване на виконання соціальних ролей та його вдосконалення з
урахуванням професійної, соціальної, побутової діяльності того, хто навчається.
7. Принцип актуалізації результатів навчання. Цей принцип передбачає невідкладне застосування
на практиці набутих дорослим учнем знань, умінь, навичок, якостей.
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8. Принцип елективності навчання. Передбачає надання тому, хто навчається, певної свободи
вибору цілей, змісту, форм, методів, джерел, засобів, термінів, часу, місця навчання, оцінювання
результатів навчання, а також колег, які з ним навчається.
9. Принцип розвитку освітніх потреб. За цим принципом оцінювання результатів, навчання
здійснюється шляхом виявлення реального ступеня засвоєння навчального матеріалу і визначення тих
матеріалів, без засвоєння яких неможливе досягнення поставленої мети. Освітній процес формується,
конкретизацією нових освітніх потреб, які здійснюється після досягнення певної цілі навчання.
10. Принцип усвідомленості навчання. Він передбачає усвідомлення тим, хто навчається, і тим, хто
навчає, всіх параметрів процесу навчання і своїх дій щодо організації цього процесу [2].
Враховуючи специфічну позицію дорослого учня в освітянської діяльності (позиція творця свого
навчання, яка визначає його зміст, й організацію), реалізація інноваційних технологій навчання
передбачає:
• варіативність освіти дорослих та випереджальний характер програм додаткової освіти;
• відповідність змісту освітніх програм потребам розвитку нових і новітніх технологій;
• гнучкість освітніх програм, що забезпечують індивідуалізацію навчання та оперативну
переорієнтацію у професійній діяльності
• упровадження інформаційних технологій і поступове формування єдиного інформаційно-освітнього
простору галузі;
• розробку та впровадження спеціальних тренінгів із опрацювання цілей, завдань, прогнозів
компетентних рішень у професійній діяльності індивіда (ситуативне навчання);
• наявність у різноманітних освітніх програмах спеціальних освітніх блоків соціально-психологічних
знань, що сприяють адаптації дорослих учнів до сучасних соціальних явищ [4].
Технологічне спрямування навчання дорослих повинно ґрунтуватися на методології особистісно
зорієнтованої форми освіти та враховувати зміст андрагогічного підходу, а також, вимог щодо процесу
педагогічного проектування [3].
Актуальність удосконалення навчання дорослих постійно зростає. Ступень досконалості системи
освіти дорослих, її орієнтацією на освіченість особистості, ствердження ії творчих здібностей, певною
мірою залежить від професійної та соціальної компетентності педагога. Глобалізація, стрімкий розвиток
інформаційного суспільства, розширення видів діяльності людини, зумовили втілення концепції освіти
впродовж життя, пошук нових підходів, технологій, нових освітніх систем.
Сучасні технології навчання дорослих, що враховують особливості зазначених вище категорій осіб і
спрямовані на їх активну участь у навчальному процесі. Їх застосування спрямоване на поліпшення якості
навчання, професійму й особистісному зростанню особистості.
Основною рисою технологій навчання дорослих є орієнтація на конкретну мету, визначення
принципів і розробку прийомів оптимізації освітнього процесу, а також оцінювання методів, що
застосовуються. Освітні технології створюють гнучкий адаптивний простір для реалізації цілей і змісту
освіти.
Розуміння сутності технології навчання дозволяє диференцювати ії на розгалуження [6, с. 320]:
• технологію викладання (організацію процесу навчання як діяльність викладача),
• технологію навчання (організацію процесу навчання як діяльність учня).
Сучасна освіта має велике коло інтерактивних інноваційних технологій, що можуть бути використані
на різних етапах навчання: початкового оволодіння знаннями, їх закріплення, формування вмінь та
навичок. Їх можна застосовувати в організації індивідуальної та групової роботи для досягнення певної
мети
Становлення андрагогiки як самостійної галузі наукового знання пов'язане з науково-технiчною
революцiєю середини ХХ ст. та новими вимогами сучасного суспільства, розвитком цифрових технологій,
швидким накопиченням нових знань, сучасною органiзацiєю виробництва. Андрагогіка як наука про
навчання дорослих людей зародилася хронологічно раніше, аніж освіта дітей [2], але склалося так, що
саме навчанню дітей почали надавати особливу увагу.
Освіта дорослих або андрагогіка –має свої завдання, виклики, передумови, принципи, свої навчальні
та організаційні методи, це поступовий процес адаптації особистості до різких змін у суспільстві,
включення людини через нові знання у соціально-економічну сферу діяльності з урахуванням її потреб і
очікувань; це результат освіти й самоосвіти, який характеризується рівнем готовності особистості до змін у
соціальній сфері, до різних видів професийної діяльності [5].
Андрагогіка розглядається як синтез соціологічних, соціально-психологічних і психологічних знань,
що дозволяє осмислити феномен «навчання дорослих» за межами традиційної системи дитячо-юнацької
освіти.
Таким чином, андрагогіку можно визначити як:
• науку про формування людини протягом усього життя;
• науку, що пізнає й узагальнює практику освіти дорослих;
• науку, що розкриває загальні закономірності навчання дорослих;
• теорію освіти дорослих;
• науку про цілі, умови, результати і закономірності свідомої і цілеспрямованої, організованої освіти і
виховання дорослих людей, а також самоосвіти і самовиховання;
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• мистецтво і науку допомоги дорослим у навчанні;
• дисципліну, яка дозволяє дорослим, що готуються до соціальної професійної творчості, виховувати
здатність до самостійного та відповідального мислення;
• філософію та практику освіти дорослих;
• педагогіку дорослих, науку, яка займається дослідженням проблем освіти, самоосвіти й виховання
дорослих;
• допомогу дорослим у здобутті загальних та професійних знань.
Вимоги, які ставить сучасне суспільство до системи освіти, визначають необхідність інтеграції
наукових знань. Андрагогіка дозволяє ґрунтовно формулювати і реалізовувати освітні цілі особистості. За
її допомогою розробляються теоретичні та методологічні основи діяльності дорослих. Освіта
розглядається в контексті життєвого шляху людини, розвитку критичного мислення, розкриває принципи,
методи й засоби, за допомогою яких у житті дорослих розв’язується багато проблем. Очевидна
необхідність реалізації андрагогічного підходу у концепції неперервної освіти та подальший ії розвиток.
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РОЗВИТОК ІЦК ПЕДАГОГАВ СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ
ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ
На сучасному етапі інформатизації суспільства все більшого поширення в різноманітних сферах
життя набувають комп’ютерні технології, які виступають як інструменти пізнання в освітньому процесі.
Виникає необхідність у створенні сучасної моделі розвитку інформаційно цифрових компетенцій педагога
комп’ютерно-технологічними засобами та їх активного використання у своїй професійній діяльності.
Однім із напрямків розвитку ІЦК педагога є вміння вільно орієнтуватися у світовому інформаційному
просторі, мати знання та навички щодо пошуку, обробки, зберігання інформації, використовуючи
комп’ютерно-технологічні засоби навчання. Проблема розвитку ІЦК педагога можливостями комп’ютерно –
технологічних засобів полягає в ефективному застосуванні комп’ютерних програм. Педагоги, маючи досвід
застосування комп’ютерних технологій, не завжди можуть використовувати їх ефективно під час навчання.
Тому існують певні переваги та проблеми, які виникають при використанні комп’ютерно-технологічних
засобів в освітньому процесі.
Формування основ інформаційної культури та застосування комп’ютерно–технологічних засобів
розглядали в своїх дослідженнях: В. Глушков, Л. Вінарик, А. Єршов, М. Жалдак, С. Малярчук, Е. Машбіц,
А. Ясінський; визначення функцій інформаційних технологій у освітньому процесі досліджували Г. Балл,
Т. Гергей, В. Глушков, А. Довіяло, А. Єршов, М. Жалдак, В. Монахов, І. Підласий, С. Смирнов; видозміни в
діяльності із використанням інформаційних технологій досліджували: А. Брушлінський, Т. Габій,
А. Матюшкін, Є. Машбиць, О. Тихомиров та ін.
Інтенсифікація навчання, що характеризується збільшенням обсягу навчального матеріалу та
зменшенням часу засвоєння, потребує пошуку ефективних методів навчання, засобів контролю засвоєння
знань, що значно підвищувє якість навчання, вимагає від сучасного педагога застосування ефективніших
методів та технологій навчання. Подальше вдосконалення комп’ютерно–технологічних засобівпоширює
можливості вчителів використовувати комп’ютерні технології в освітній діяльності та підвищувати ІЦК.
Інформатизація освітнього процесу навчального закладу передбачає, у першу чергу, широкого
спектру використання в процесі вивчення предметів комп’ютерно - орієнтованих засобів навчання на базі
сучасної комп’ютерної техники та телекомунікаційних мереж.
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Ефективність застосування нових інформаційних технологій на уроках обумовлена наступними
факторами:
- різноманітність форм представлення інформації;
- високаступіньнаочності;
- можливість моделювання за допомогою комп’ютера різноманітних об’єктівіпроцесів;
- звільнення від рутинної роботи, що відвертає увагу від засвоєння основногозмісту;
- можливість організації колективної та індивідуальної дослідницької роботи;
- можливість диференціювати роботу учнів у залежності від рівня підготовки, пізнавальних інтересів
та ін., використовуючи сучасні комп’ютерно–технологічні засоби;
- можливість організувати комп’ютерний оперативний контроль і допомогу збоку вчителя;
- можливості комп’ютерно–технологічних засобів що до активної участі учня у процесі пізнання.
Актуальність питання щодо розвитку ІЦК педагога визначається важливістю його підготовки до
використання комп’ютерно-орієнтованих методичних систем навчання у професійній діяльності; потребою
широкого впровадження засобів iнформацiйних технологій у освітній процес; впливом комп’ютерних
засобів на результати навчальної дiяльностi; залежністю відповідно сформованого навчального
середовища з результатами навчання і виховання подопічних; визначенням місця i ролі комп’ютерних
технологій у структурі особистісно-орієнтованого навчального середовища.
Головним для педагога в сучасному інформаційному середовищі є поглиблення та поширення
використання комп’ютерно-технологічних засобів як методів та інструментів власної педагогічної діяльності
для розв’язання задач предметної галузі.
З поглядом на сучасність комп’ютерні системи стали виділятися в окремі засоби, вони стають
універсальним інструментом опрацювання інформації – це підготовка і опрацювання текстів, зберігання і
пошук інформації, виконання обчислень, підтримка локальних і глобальних процесів комунікацій,
електронні підручники і енциклопедії, робота з банками даних, електронна пошта тощо.
Пакети прикладних програм, мультимедійні навчальні програми несуть у собі багато додаткової
інформації і можуть використовуватися для самостійної поза аудиторної роботи.
Електронні слайди, опорні схеми, електронні підручники та енциклопедії зручніші у використанні, ніж
наочні посібники. Сьогодні електронні підручники здебільшого створюються у вигляді гіпертексту, тому
користувач має змогу сам обирати темп вивчення матеріалу, визначати методику і технологію навчання.
Електронний підручник можна розглядати тільки як додатковий засіб, що суттєво підвищує рівень
викладання і засвоєння матеріалу.
В навчальному процесі активно застосовуються системи автоматизованого контролю знань. Одним
із найбільш розповсюджених видів таких систем є комп’ютерне тестування. Для проведення комп’ютерного
тестування є спеціальні автоматизовані системи. Кращі з таких систем відповідають наступним вимогам:
- систему можна встановити на будь-якому комп’ютері;
- проста у використанні, але має систему кодованого доступу;
- не має обмежень на кількість питань, складених викладачами;
- реєструє учасника, який складає тест;
- обирає із допоміжного файла обмежену кількість питань випадково;
- обмежує час відповіді на одне питання;
- може проаналізувати правильність відповіді;
- виставляє оцінку.
Сучасні технології суттєво вплинули і на підходи до проведення занять. Одним з ефективних методів
навчання є комп’ютерні симуляції (навчальні ділові ігри, побудовані на базі спеціального програмного
забезпечення). Комп’ютерні симуляції є фактично динамічними кейсами, у яких ситуація не фіксується, а
кожного разу моделюється викладачем.
Використання комп’ютерно-технологічних засобіву навчальному процесі відбувається за багатьма
напрямами [1, с. 308-313]:
- як засіб наочності, який дозволяє одночасно побачити, відчути та здійснити динаміку явища чи
процесу;
- як засіб індивідуалізації навчання;
- як джерело інформації;
- як засіб оцінювання, обліку та реєстрації знань;
- як засіб творчої діяльності. Сучасне програмне забезпечення комп'ютерів дає змогу творчо
працювати з текстовим, графічним, музичним редактором, редактором карт тощо;
- як засіб заохочення до навчання в ігровій формі;
- як засіб допомоги особам з дефектами фізичного та розумового розвитку;
- як робочий інструмент, оскільки він виступає в якості: засобу підготовки текстів і їхнього
збереження, текстового, графічного редактору, обчислювальної машини, засобу моделювання тощо.
Функції викладача обумовлюються організацією навчального процесу, координації та
індивідуального спостереження за учасниками освітнього процесу, надання допомоги, підготовки
компонентів інформаційного середовища.
Застосування сучасних комп’ютерно-технологічних засобів дає можливість ефективно
використовувати та миттєво отримувати інформаційний ресурс завдяки світовому інформаційному
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простору, що значно поліпшує процес навчання. Окрім того, комп’ютер допомагає в реалізації науководослідної роботи та орієнтує на практичну діяльність. Освітній процес із використанням комп’ютерної
техніки спонукає до самостійної роботи, створює сприятливу комунікативну ситуацію та умови для
розвитку творчих здібностей особистості; підвищує мотивацію та пізнавальну активність, покращує
індивідуалізацію, диференціацію та інтенсифікацію процесу навчання, розширює та поглиблює
міжпредметні зв’язки, систематизує та інтегрує знання.
Використання комп’ютерно-технологічних засобів дає можливість у навчальному процесі
організувати неперервне і ґрунтовне засвоєння навчального матеріалу, на практиці більше застосовуються
комп’ютерні технології як допоміжний засіб навчання в комплексі з іншими засобами, що значно
інтенсифікує процес набуття знань.
Комп’ютерну грамотність у сьогоденні слід розглядати як критерій загальної професійної підготовки
вчителя, який повинен володіти основними поняттями та термінами інформаційних технологій,
використовувати операційні системи, вдосконалювати навички практичного використання програмного
забезпечення.
Інформаційні технології, що розглядаються як один з компонентів цілісної системи навчання, не
тільки полегшують доступ до інформації, відкривають можливості варіативності освітній діяльності, її
індивідуалізації і диференціації, але і дозволяють по-новому організувати взаємодію всіх суб'єктів
навчання, побудувати освітню систему, в якій педагог засобами комп'ютерно–технологічного простору має
можливість підвищувати власну інформаційно–цифрову компетентність. Модернізація освітнього процесу
не може бути цілісною і повноцінною без цифрової трансформації та розвитку ІЦК педагога. В процесі
стрімкої градації суспільства інформаційно-цифрова компетентність є одним з найважливіших складників
сучасної педагогічної діяльності.
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THE CONCEPT OF THE CONSTITUTIONAL ORDER OF UKRAINE AND ITS CRIMINAL LAW PROTECTION:
TO SOME ASPECTS OF THE CHARACTERISTICS OF REGULATION
An important legal institution of constitutional law as Ukraine is the constitutional order, which is usually
understood as a state of relations (or order) that characterizes the state as constitutional, ensures the
subordination of the state to law, promotes in public practice and legal awareness of fair, humane and legal man,
civil society and the state or as established by constitutional law the relationship between man, people, society
and the state, designed to ensure the recognition and protection of human and civil rights and freedoms,
democracy, civil society and democracy.
The priority place in guaranteeing the constitutional order by the constitution is given to the people of
Ukraine, which is the bearer of sovereignty and the only source of power and has the exclusive right to determine
and change the constitutional order in Ukraine (Article 5 of the Constitution of Ukraine [3]). Of course, the
definition and change of the constitutional order are not carried out arbitrarily, but in the forms determined by the
constitution and laws, in particular through elections, referendums, etc. For example, the right of the people to
determine and change the constitutional order cannot be usurped by the state, ie appropriated by it, its bodies or
officials (Article 5 of the Constitution of Ukraine). In addition, the task of the entire Ukrainian people is to protect
the sovereignty and territorial integrity of Ukraine, its economic and information security (Article 17 of the
Constitution of Ukraine [3]).
According to the Law of Ukraine 2469-VIII "On National Security of Ukraine" [6], Article 1 defines the
concept of "state security". The legislator understands this term as the protection of state sovereignty, territorial
integrity and democratic constitutional order and other vital national interests from real and potential threats of a
non-military nature. That is, we emphasize that the priority is the constitutional system of Ukraine, which acts as a
kind of "conglomerate", which has absorbed the state and social order, the constitutional status of man and
citizen, the system of direct democracy, organization of state power and local government, territorial organization,
the foundations of national security and other important institutions of constitutional and legal relations in Ukraine
- that is, all that is implied in the cited article of the proposed law. However, despite the legal consolidation of this
definition, national interests are in factidentified with the areas of public administration, not a complete list, in our
opinion, which is given in the same definition. Thus, in the Law of Ukraine "On National Security of Ukraine" [6]
national interests are identified with the interests of public authorities, and the interests of man and citizen are in
no way specified.
But, despite this, we note that the First Section of the Special Part of the current Criminal Code of Ukraine
of 2001 provides for criminal liability for crimes againstfoundations of national security of Ukraine, which is one of
the safest types of criminal activity. However, it becomes clear that the content of the legislative definition of
national security is reduced to the protection of state interests, and the location of the section "Crimes against the
foundations of national security" at the beginning of the Special Part of the Criminal Code is evidence of
continuing tendencies in authoritarian regimes. This situation contradicts the Constitution of Ukraine, in which,
according to Article 3, a person, his life and health, honor and dignity, inviolability and security are recognized in
Ukraine as the highest social value; Declarations and conventions of the United Nations, the Council of Europe,
ratified by Ukraine, the interests of civil society and human and civil rights [4, p. 356].
In general, the problems of national security are important at any stage of development of the state: they
exist in every modern state and are associated with solving a range of problems in political, informational, military,
economic, socio-humanitarian, legal, ideological and other areas. development of society and the state.
Considering the object of crimes against the foundations of national security, it should be assumed that in a
democratic, legal and social state, which is proclaimed by Ukraine in Art. 1 of the Constitution of Ukraine, the
common object of crimes can be recognized only the rights, freedoms of man and citizen. Accordingly, the
generic object of crimes against the foundations of the national security is a set of human rights and freedoms.
First of all, we should mention the right to a social and world order in which human rights and freedoms can
be fully realized. This right is proclaimed in аrt. 28 of the Universal Declaration of Human Rights. At the same
time, both the Universal Declaration of Human Rights and the Constitution of Ukraine declare the right to
participate in governing their country (articles 21 and 38 respectively).
It is obvious that the forcible seizure of power or certain components of it, as well as the information
support of such activities, as a rule, not only violate the above
rights, but also lead to a narrowing of opportunities to exercise almost all human rights and freedoms. In
addition, the constitutional order of Ukraine is formally aimed at guaranteeing human rights and freedoms. In turn,
the Constitution of Ukraine lays down such foundations of social interaction, according to which a court is
necessary for the protection of human rights and freedoms, and for their provision - public authorities and local
governments (Article 55 of the Constitution of Ukraine). Thus, the constitutional order, state sovereignty and
territorial integrity are necessary means to ensure the rights of citizens of Ukraine and other members of the
Ukrainian political nation. Thus, considering the national security of Ukraine not as state security, but as the
existence of the Ukrainian political nation, which ensures the realization of the rights and freedoms of its
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constituents, it should be recognized that the foundations of national security are the constitutional order, state
sovereignty, territorial integrity, proper functioning of the highest bodies of state power, the totality of which forms
the generic object of the respective crimes - the political system of Ukraine.
It should be noted that the generic object of the crimes we are considering is defined globally and does not
correspond to the system of crimes provided for in Section I of the Special Part of the Criminal Code of Ukraine. It
should be emphasized that the national interests of Ukraine reflect the fundamental values and aspirations of the
Ukrainian people, its need for decent living conditions. After establishing the generic object of crimes against the
foundations of national security, it is possible to determine the direct object of these crimes, namely such
components of national security as the constitutional order and the proper functioning of public authorities. The
legal basis for the criminalization of these acts is Part 2 of Art. 5 of the Constitution of Ukraine, according to which
the right to determine and change the constitutional order in Ukraine belongs exclusively to the people, and no
one can usurp state power.
The constitutional order is the structure of the state and society, as well as their institutions in accordance
with constitutional and legal norms. It is a holistic system of basic social and legal relations that determine the
forms and methods of functioning of the state as a single state and legal body [2, p. 117]. Normal the functioning
of the constitutional order allows to realize the aspirations of society to a just and stable social order on the basis
of a combination of individual and social interests.
State power is a system of bodies formed in the manner prescribed by the Constitution and laws of
Ukraine, representing the power of the head of state, legislative, executive and judicial power (President of
Ukraine, parliament, higher, central and local executive bodies, higher and local judicial bodies), as well as local
self-government bodies and control and supervisory and some other bodies that, enjoying a certain
independence, do not belong to the three main branches of government, the Prosecutor's Office of Ukraine,
National Bank of Ukraine, Accounting Chamber of Ukraine, High Council of Justice). Thus, the current state
power in Ukraine is part of its constitutional system.
The nature of the danger of the relevant crimes is determined mainly by indicating the purpose of the
crimes. This means that the objective side of the criminal offenses under Art. 109 of the Criminal Code, can form
not only such actions as seizures government buildings, bridges, communications hubs, vehicles, storage
facilities, violence against government officials, and any other actions that are not in themselves capable of
seizing state power or overthrowing the constitutional order and do not have independent qualifications for
homogeneous articles [5]. For example, it could be participating in a rally or demonstration in support of a violent
change or overthrow of the constitutional order or the seizure of state power. At the same time, the distribution of
leaflets with appropriate appeals is covered by Part 2 of Art. 109 of the Criminal Code and can not qualify under
Part 1.
The method of public appeals and dissemination of materials is important for the qualification of this crime.
Public appeals can take place at rallies, meetings, etc., and the distribution of materials can be done by throwing
leaflets in mailboxes, pasting them on the boardsfor ads, mailing to specific groups of recipients, etc. Only in this
case such actions are qualified under Part 2 of Art. 109 of the Criminal Code. Public appeals and distribution of
materials using the media are liable under Part 3 of Art. 109 of the Criminal Code.
Materials (written or recorded on other media) (diskettes, audio or video tapes) appeals, leaflets, posters,
newspapers, magazines, etc.) here are the means of committing a crime.
It should also be noted that these materials may not be clear to everyone, so they do not contain a direct
call to change or overthrow the constitutional order or seize state power. Their content contains false, distorted
and offensive information, which is most likely aimed at misleading people and insulting the persons mentioned in
these materials.
For proper qualification under Part 2 of Art. 109 of the Criminal Code of actions concerning distribution of
materials with calls for violent change or overthrow of the constitutional order or for capture of the state power it is
desirable to make also the philological analysis of materials - concrete appeals and speeches which in
themcontained. Only the results of this analysis can draw definitive conclusions and establish the truth in criminal
proceedings.
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ЗЛОЧИНИ ПРОТИ БЕЗПЕКИ РУХУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТУ
Транспорт є невід'ємною частиною суспільного життя. Згідно з тлумачним словником сучасної
української мови, транспорт - це галузь, що обслуговує різні види й ділянки перевезень і має в
розпорядженні всі види перевізних засобів. Але в кримінально-правовому розумінні транспорт - це не
тільки перевезення когось або чогось, а й транспортування нафти та газу за допомогою трубопроводів.
Тому розділ XI Особливої частини Кримінальний кодекс України (далі – КК України) передбачає захист
безпечного переміщення на залізничному, водному, повітряному, автомобільному, міському електричному
транспорті та магістральному трубопровідному транспорті. Категорія безпеки виступає як умова для
нормальної реалізації наданих Конституцією України й гарантованих державою прав, свобод та обов'язків,
що виникають у механізмі суспільних відносин у сфері руху й експлуатації транспорту. Порушення прав,
свобод і обов'язків у цій сфері може призвести до загибелі людей, пошкодження або знищення транспорту
й інших суспільно небезпечних наслідків.
Чинний КК України містить окремий Розділ ХІ «Злочини проти безпеки руху та експлуатації
транспорту» Особливої частини КК України, що складається з 18 статей, які передбачають
відповідальність за кримінальні правопорушення у сфері транспорту.
Слід звернути увагу на той факт, що у ст. 276, 277, 278, 279, 280 та 291 КК України передбачена
відповідальність за порушення правил безпеки руху та експлуатації різних видів транспорту (залізничного,
водного чи повітряного, а також автомобільного), які становлять різний ступінь суспільної небезпеки. Інші
статті стосуються конкретних видів транспорту.
Деякі з норм мають бланкетні диспозиції: для з’ясування того, які правила руху чи експлуатації
транспорту були порушені, необхідно звернутись до нормативних актів, чинних на залізничному,
повітряному, водному та автомобільному транспорті (наприклад, Правил дорожнього руху, Статуту
автомобільного транспорту, Правил технічної експлуатації залізниць, Інструкції з руху потягів та
маневрової роботи на залізницях, Правил технічної експлуатації метрополітену, Єдиних правил ремонту і
утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними і охорони,
Кодексу торговельного мореплавства України, Статуту внутрішнього водного транспорту, Правил технічної
експлуатації суден, Повітряного кодексу України, Положення про організацію та забезпечення польотів
повітряних суден цивільної авіації літерними та підконтрольними рейсами, інших статутів, правил,
положень, інструкцій та наказів Мінтранспорту та керівників департаментів).
Кваліфікуючи злочини за родовим об’єктом посягання, слід пам’ятати, що в розділі ХІ Особливої
частини КК України об’єднано посягання на такі відносини, які покликані забезпечувати безпеку руху та
експлуатацію різних видів транспорту. Додатковим безпосереднім об’єктом даних злочинів може виступати
життя і здоров’я особи, власність.
У процесі кваліфікації злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту за об’єктивною
стороною, слід керуватися тим, що аналізовані злочини характеризуються переважно трьома
обов’язковими ознаками: 1) суспільно небезпечним діянням; 2) суспільно небезпечними наслідками;
3) причиновим зв’язком між суспільно небезпечним діянням і суспільно небезпечними наслідками. Звідси –
більшість з таких злочинів сконструйовано як злочини з матеріальним складом. Це означає, що при
кваліфікації злочинів необхідно встановити наявність не тільки суспільно небезпечного діяння (дії чи
бездіяльності), а й суспільно небезпечних наслідків і причинового зв’язку між таким діянням і його
наслідками.
Діяння у злочинах із матеріальним складом виявляються в дії чи бездіяльності особи (деякі злочини,
наприклад, пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів, можуть бути вчинені лише шляхом
дії). Наслідки у статтях цього розділу КК України передбачають вказівку на створення небезпеки для життя
людей або настання інших тяжких наслідків – загибель однієї чи кількох осіб, тяжкі, середньої тяжкості
тілесні ушкодження, а також велику матеріальну шкоду, інші тяжкі наслідки. Встановлення причинового
зв’язку між діянням і наслідками у транспортних злочинах передбачає призначення експертизи.
Однак у розділі ХІ Особливої частини КК України є також злочини з формальним складом (статті 278,
280, 284, 285 КК України), а тому для їх кваліфікації за об’єктивною стороною слід, як мінімум, встановити
зміст самого суспільно небезпечного діяння.
На кваліфікацію злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту можуть впливати такі ознаки
об’єктивної сторони: а) спосіб вчинення злочину (наприклад, самовільне без нагальної потреби зупинення
поїзда стоп-краном через роз’єднання повітряної гальмівної магістралі чи в інший спосіб); б) обстановка
вчинення злочину, яка полягає в русі (пересуванні) транспортних засобів (наприклад, не можна говорити
про відповідальність за ці злочини, якщо рух не відбувається (скажімо, під час ремонту транспортних
засобів).
Залежно від безпосереднього об’єкта та виду транспорту всі злочини проти безпеки руху та
експлуатації транспорту можна поділити на три види (групи):
злочини, що посягають на безпеку руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного
транспорту (статті 276, 2761, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285 КК України);
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злочини, що посягають на безпеку руху або експлуатації автомобільного і міського
електротранспорту (статті 286, 287, 288, 289, 290 КК України);
3) інші злочини, що посягають на безпечну роботу транспорту (статті 291, 292 КК України).
Суб’єктами транспортних злочинів можуть бути особи, які або керували транспортними засобами,
або займалися їх експлуатацією чи ремонтом, або знаходилися в сфері дії транспортних засобів і були
зобов’язані виконувати встановлені правила безпеки. Тобто суб’єктами цих правопорушень можуть бути як
робітники відповідних видів транспорту, так і інші особи, як громадяни України, так і іноземці, а також особи
без громадянства.
До кримінальної відповідальності за транспортні злочини можуть притя-гатися фізичні осудні особи,
яким на момент вчинення злочину виповнилося 16 років. Згідно зі ст. 22 КК України у деяких випадках, а
саме: пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів (ст. 277), угон або захоплення залізничного
рухомого складу, повітряного, морського чи річкового судна (ст. 278), незаконне заволодіння транспортним
засобом (ч. 2,3 ст. 289), суб’єктами злочину можуть бути фізичні осудні особи 14-річного віку.
Як вже наголошувалося, за злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, передбачені ч.
2,3 ст. 289 КК України, відпо-відальність настає з 14 років. При цьому варто звернути увагу, що суб'єктом
такого злочину не можна визнавати осіб, які є співвласниками або законними користувачами
транспортного засобу; працівників підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності, які
без належного дозволу здійснили поїздку на закріпленому за ними транспортному засобі; службових осіб,
наділених повноваженнями щодо використання чи експлуатації транспортних засобів.
Суб’єктом злочину, передбаченого ст. 288 КК України (порушення правил, норм і стандартів, що
стосуються убезпечення дорожнього руху), можуть бути особи, які виконують такі роботи або відповідальні
за їх проведення: керівники дорожньо-експлуатаційних підприємств, їхні підлеглі, яким надано
повноваження щодо дотримання відповідних правил, норм і стандартів, а також рядові робітники
зазначених підприємств; інспектори безпеки руху; виконроби, майстри, інші особи, які керують
проведенням дорожніх робіт чи робіт у межах проїзної частини.
Кваліфікація злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту передбачає знання факту про
те, що із суб’єктивної сторони вони характеризуються залежно від складності її об’єктивної сторони.
Злочини з формальним складом вчинюються з прямим умислом. У злочинах з матеріальним складом
необхідно встановлювати психічне ставлення особи до діяння та його наслідків, що має важливе значення
для кваліфікації та призначення покарання. Переважна більшість злочинів, передбачених даним розділом,
характеризується змішаною формою вини – умисел щодо діяння і необережність щодо наслідків. Саме
ставлення особи до наслідків визначає злочини цієї категорії як необережні.
Відповідальність за більшість даних злочинів диференційована залежно від тяжкості наслідків, що
настали. Враховуються при цьому тяжкість тілесного ушкодження, загибель однієї чи кількох осіб, а також
розмір матеріальної шкоди. Крім того, у статтях цього розділу передбачаються інші кваліфікуючі ознаки,
такі, як вчинення злочину: за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 278, ч. 2 ст. 280, ч. 2 ст. 289, ч. 2 ст.
292 КК України); організованою групою (ч. 3 ст. 278, ч. 3 ст. 280, ч. 3 ст. 289, ч. 3 ст. 292 КК України);
поєднане з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, або з погрозою
застосування такого насильства (ч. 2 ст. 278, ч. 2 ст. 289 КК України); поєднане з насильством,
небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства (ч. 3 ст.
278, ч. 3 ст. 280, ч. 3 ст. 289 КК України); вчинення злочину повторно (ч. 2 ст. 280, ч. 2 ст. 289, ч. 2 ст. 292
КК України).
Підсумовуючи все вище вказане під злочинами проти безпеки руху та експлуатації транспорту, слід
розуміти передбачені кримінальним законом суспільно небезпечні діяння, що посягають на безпеку руху та
експлуатації всіх видів механічного транспорту, а також магістрального трубопровідного
транспорту.Безпосередні об'єкти окремих злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту лежать у
площині родового об'єкту, хоч і мають свої особливості. Вони залежать, насамперед, від видів транспорту,
якими можуть вчинятися ці злочини, а також від характеру об'єктивної сторони та кваліфікуючих обставин.
Переважна більшість транспортних злочинів може бути вчинено шляхом як дії, так і бездіяльності.
Відповідальність за злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту диференційована залежно від
тяжкості наслідків, що наступили а також залежно від виду транспорту, яким вчиняється злочин.
Науковий керівник:
кандидат юридичних наук, доцент Леонтьєва Ліна Віталіївна.
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Анастасія Водка
(Харків, Україна)
ЕКОНОМІЧНІ ЗЛОЧИНИ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ
Сучасний стан розвитку суспільства, науки, техніки, рівень виробничо-економічних відносин в сфері
залізничного транспорту закономірно обумовлюють інтелектуалізацію галузевої злочинності.
Економічні злочини – різновид злочинів, здійснюваних у процесі професійної діяльності в рамках і під
прикриттям законної економічної діяльності з використанням легальних економічних інститутів (правил,
форм, процедур).
Відповідальність за економічні злочини регулюється Розділом VII Кримінальним Кодексом України
(Злочини у сфері господарської діяльності)
С. Кравчук стверджує, що економічна злочинність – це злочини, вчинені в економічній сфері з
використанням легітимних технічно-облікових, фінансово-облікових та контрольно-управлінських прав і
повноважень. Науковець виділяє вісім сутнісних ознак притаманних економічній злочинності:
− має триваючий характер;
− характеризується високою латентністю;
− складається з кримінально карних діянь суб'єктів господарювання;
− посягає на порядок управління економікою;
− вчиняється фізичними особами (це пояснюється тим, що згідно кримінального законодавства
суб'єктом злочину може бути лише фізична особа);
− має тісний зв'язок із організованою злочинністю, корупцією та тіньовою економічною діяльністю;
− формує напівкримінальний менталітет у громадян держави;
− спричиняє значні збитки державі, суспільству чи окремим громадянам.
Д. М. Харко у своїй праці «кримінологічні проблеми щодо визначення поняття та ознак сучасної
економічної злочинності як фактора тінізації економіки України» виділяє такі особливості економічної
злочинності:
− є видом злочинності, який застосовується переважно масово, відповідно завдає масової шкоди;
− охоплює різні зловживання економічної влади;
− вчиняється в процесі професійної діяльності влади менеджера;
− має множинність епізодів вчинення злочину;
− вчиняється як фізичними так і юридичними особами;
− є більш складним соціально-економічним феноменом, аніж традиційна злочинність;
− має латентний характер;
− спричиняє суттєву економічну шкоду інтересам держави
Розглянемо механізм здійснення економічних злочинів у бюджетній сфері залізничного транспорта.
Криміналістичний аналіз дає підстави виділити чотири технології вчинення економічних протиправних
діянь у даній сфері:
1. злочини, пов'язані із шахрайським заволодінням бюджетними коштами, ст. 191 ККУ
(привласнення);
2. злочини, пов'язані із заволодінням бюджетними коштами службовими особами бюджетних
установ при розпорядженні ввіреним майном в ході здійснення поточної господарської та управлінської
діяльності, ст. 366 ККУ;
3. злочини, пов'язані із одержанням службовими особами хабарів, укладанням та виконанням
невигідних контрактів, при здійсненні державних закупівель, ст. 368 ККУ;
4. злочини, пов'язані із зловживанням службовим становищем або перевищенням службових
повноважень при одержанні чи розпорядженні бюджетними котами, ст. 210 ККУ;
Отже, економічний злочин – це протиправна дія, яка вчиняється у сфері економіки із зловживанням
влади, що посягає на порядок здійснення економічного управління та має на меті одержання економічної
вигоди.
При розслідуванні економічних злочинів, здійснюємих в галузі залізничного транспорту, об’єктом
вивчення виступають: майнові, товарні та матеріальні об’єкти, грошові кошти, а також первинні,
бухгалтерські, фінансові, звітні документи учасників фінансово-господарської діяльності.
Проблемами розслідування злочинів, скоюваних на об’єктах залізничного транспорту, є:
- Недостатність спеціальних економічних знань у випускників учбових закладів.
- Недостатність практичного досвіду використання цих знань при роботі з документами.
- Специфіка економіки залізничного транспорту, особливості, принципи і методи управління.
- Слабке знання основ планування і прогнозування в галузі, застосовуваних аналітичних і
статистичних методик та їхній вплив на результат діяльності.
Широка видова структура матеріально-технічної бази та її різнонаправленість:
Шляхи залізничних доріг;
Будівництво;
Електрифікація залізничних доріг та інфраструктури;
Вагонні парки та вагоноремонтні бази;
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Контейнерні перевозки та пакетовані вантажі;
Логістика;
Вантажні та сортувальні станції.
Особливості побудови економічної інформації про основні фонди і оборотні засоби залізних доріг.
Специфіка експлуатаційних витрат та розрахунок собівартості, як особливого продукту залізничної
транспортної галузі - переміщення, так і інших видів господарської діяльності.
Специфіка організації та планування роботи, розрахунку заробітної плати в галузі.
Політика ціноутворення на основі тарифів на вантажні та пасажирські перевозки.
Особливості проходження економічної інформації в системі первинного матеріального,
бухгалтерського, податкового обліку та звітності, а також фінансів транспортної організації.
Навність специфічних документів, які підтверджують здійснення господарських операцій.
Об’єктивна сторона економічного злочину, його приховування або маскування під видом законної
діяльності. В залізничній галузі складаються і використовуються специфічні по змісту, а в ряді випадків і за
формою документи, в тому числі бухгалтерські, фінансові, звітні, технологічні, технічні і таке інше. Для
скоєння злочину, злочинцями використовуються базові професіональні знання, професіональний досвід,
службова інформованість і обізнаність, володіння специфікою відомчих нормативних правових актів у
сфері функціонування залізничного транспорту, змова та злочинні зв’язки.
Суб’єктом економічного злочину на залізничному транспорті є службова особа (злочинник)
Суб'єктивна сторона злочину визначається як внутрішня сторона злочину, тобто психічна діяльність
особи, що відображує ставлення її свідомості й волі до суспільно небезпечного діяння, котре нею
вчиняється, і до його наслідків.
До ознак, які утворюють суб'єктивну сторону злочину на залізничному транспотрі, відносяться:
- вина (дія - розкрадання, або бездія - злочинна недбалість);
- мотив (внутрішнє спонукання суб'єкта злочину задовольнити особисті потреби - матеріального
характеру);
- мета злочину (збагачення або привласнення);
- емоційний стан (особа, яка скоює економічний злочин на залізничному -транспорті розуміє, що
діяння є небезпезним але всеодно скоює, знаючи про -покарання).
Отже, дослідження даної теми дає змогу дати таке визначення поняття економічного злочину:
«економічний злочин – це протиправна дія, яка вчиняється у сфері економіки із зловживанням влади, що
посягає на порядок здійснення економічного управління та має на меті одержання економічної вигоди».
Також, досліджуючи криміналістичний аспект вчинення економічних злочинів ми намагалися
визначитись із складом економічного злочину. Суб’єктом злочину завжди виступає фізична особа, а
суб’єктивною стороною завжди є умисел. В залежності від виду злочину це може бути посадова особа
органів державної влади, або особа із приватної сфери господарювання. Об’єктом злочину виступає
економіка держави. Об’єктивною стороною виступають діяння особи, способи вчинення злочину, в тому
числі і застосована техніка.
Таким чином, економічна злочинність понижує нашу країну в рейтингу економічного розвитку світу,
гальмує розвиток нашої економіки. Президент України Зеленський Володимир Олександрович на своїй
пресс конференції наголошував, що в пріоритеті держави боротьба з корупцією та економічними
злочинами.
Науковий керівник:
кандидат юридичних наук, доцент, Леонтьєва Ліна Віталіївна.
Юлія Дробязко
(Харків, Україна)
ПРАВА НЕПОВНОЛІТНІХ ОСІБ, ГАРАНТОВАНІ КОНВЕНЦІЄЮ МОП ПРО МІНІМАЛЬНИЙ ВІК ДЛЯ
ПРИЙНЯТТЯ НА РОБОТУ
Ситуація, яка протягом останніх років склалася із зайнятістю та працею молоді, без перебільшення
є напруженою та має тенденцію до погіршення. Загострення соціально-економічних проблем,
недосконалість правової і нормативної баз, відсутність дієвих механізмів державної підтримки молоді в
період її соціального становлення і розвитку значно ускладнили процеси відновлення інтелектуального
потенціалу, трудових ресурсів держави, негативно позначилися на матеріальному становищі молоді, їх
здоров'ї, фізичному та духовному розвитку, призвели до зростання безробіття. Боротьба за виживання
вітчизняних підприємств приводить до погіршення умов праці, в тому числі, і молоді. Тим часом
можливості молодих людей і без того обмежені внаслідок їх доволі низької конкурентоздатності
порівняно з іншими категоріями населення.
Конституція України закріпила, що кожен має право на працю, що включає можливість заробляти
собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується [1, ст. 43].
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Найбільш значущим міжнародним документом, що регламентує працю молоді, є Конвенція
Міжнародної Організації Праці 1973 р. про мінімальний вік для прийому на роботу. Згідно з Конвенцією
кожен член МОП, для якого Конвенція є чинною, зобов'язується здійснювати національну політику, що
має на меті забезпечення ефективної ліквідації дитячої праці й поступове підвищення мінімального віку
для прийому на роботу до рівня, який відповідає найповнішому фізичному та розумовому розвитку
підлітків [2, ст. 1].
Відповідно до Конвенції МОП мінімальний вік для прийняття на роботу не повинен бути нижчим, ніж
вік закінчення обов'язкової шкільної освіти та, в будь-якому випадку, не може бути нижчим ніж 15 років.
Однак, незважаючи на це, країна, чия економіка і система освіти недостатньо розвинуті, може після
консультацій із зацікавленими організаціями роботодавців і працівників, де такі існують, спочатку
встановити вік у 14 років як мінімальний [2].
Конвенцією встановлені права на роботу фізичних осіб, які не досягли 18 років. За загальним
правилом право на працю мають особи, не молодше ніж 16 років, за умови, що здоров'я, безпека і
моральність цих підлітків повністю захищені і що ці підлітки отримали достатнє спеціальне навчання чи
професійну підготовку у відповідній галузі діяльності.
А також, згідно з Конвенцією, неповноліні можуть реалізувати своє право на роботу у віці від 13 до
15 років для легкої роботи, яка: не здається шкідливою для їхнього здоров'я або розвитку і не
перешкоджає відвіданню школи, їхній участі в затверджених компетентними органами
владипрограмахпрофесійноїорієнтаціїабопідготовкиабоїхнімможливостямскористатисяотриманимнавчан
ням.
Відповідно до прав молоді, Конвенція наділяє обов’язками їх роботодавців:
По-перше, кожний член Організації, яка приєдналась до Конвенції, зобов'язується здійснювати
національну політику, що має на меті забезпечення ефективної ліквідації дитячої праці й поступове
підвищення мінімального віку для прийому на роботу;
По-друге, статті Конвенції містять зобов’язання, суть яких зводиться до надання певної інформації
про мінімальний вік для прийому на роботу в межах своєї території (т.я. жоден підліток молодшого віку,
ніж вказаний в заяві, не допускається до роботи за наймом або до іншої роботи за будь-якою професією)
та про ті галузі економічної діяльності або ті типии підприємств, щодо яких він буде застосовувати
положення Конвенції та категорії робіт, які за своїм характером або через умови, в яких така робота
здійснюється, може завдати шкоди здоров'ю, безпеці або моральності підлітка та могла би бути
вилученою з посиланням на причини такого вилучення, і в подальших доповідях сповіщає про стан свого
законодавства та практики в зв'язку з такими вилученими категоріями, а також про те, якою мірою вже
застосовуються або планується застосовувати положення Конвенції щодо таких категорій. Вимоги
Конвенції зобов’язують роботодавців мати реєстри (документи), які містять прізвище і вік або дату
народження, належним чином засвідчені, якщо це можливо, осіб молодших ніж 18 років, які найняті
роботодавцем і працюють на нього.
Неповнолітніми, відповідно до вітчизняного законодавства, визнаються особи, що не досягли
вісімнадцяти років і відповідно до Кодексу законів про працю України [3, ст. 187] у трудових
правовідносинах прирівнюються у правах до повнолітніх, а в галузі охорони праці, робочого часу,
відпусток та деяких інших умов праці користуються певними пільгами, встановленими законодавством
України.
Відзначаючи певні закономірності у тенденції зниження віку можливого початку трудової діяльності,
О.М. Ярошенко відзначає, що фактична здатність до праці виникає навіть раніше 14 років, і немає нічого
поганого у наданні можливості неповнолітнім як можна раніше брати участь у суспільно корисній праці.
Це може бути корисним як для самого підлітка, позитивно вплинути на процес становлення його
особистості, так і суспільству, оскільки застосування праці підлітків у сфері обслуговування, соціальної
допомоги і т.д. у певній мірі допоможе ліквідувати дефіцит кадрів у цих сферах людської діяльності. [4]
Законодавець, враховуючи психо-фізіологічні особливості організму неповнолітнього працівника,
захищає його від виробничих шкідливих факторів. Для цього у КЗпП України передбачено спеціальні
норми, які в комплексі створюють особливу охорону праці неповнолітніх працівників. Наприклад, частина
перша статті 190 КЗпП, передбачає, що забороняється застосування праці осіб молодше вісімнадцяти
років на важких роботах і на роботах з шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на
підземних роботах.
Слід відмітити, що у Проектом Трудового Кодексу встановлюється заборона використання праці
неповнолітніх осіб на роботах, на яких вони можуть зазнавати загрози фізичного, психологічного чи
сексуального насильства, або виконання яких може завдати школи їх здоров’ю, призвести до негативних
наслідків у моральному розвитку (роботи у сфері грального бізнесу, роботу з перевезенням або продажу
алкогольних напоїв, тютюнових виробів, медичних препаратів тощо). [5, ч. 5 ст. 296] Ці ж положення
передбачені й ЗУ «Про охорону праці» [6, ст. 11]. Даною нормою передбачено, що не допускається
залучення неповнолітніх до праці на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними
умовами праці, на підземних роботах, до нічних, надурочних робіт і робіт у вихідні дні, а також до
підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми, відповідно до
переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, граничних норм підіймання і
переміщення важких речей, що затверджуються центральним органом виконавчої влади у галузі охорони
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здоров’я. Відповідно до ст. 191 КЗпП, усі особи молодше вісімнадцяти років приймаються на роботу лише
після попереднього медичного огляду і в подальшому, до досягнення 21 року, щороку підлягають
обов’язковому медичному оглядові.
Відповідно до ЗУ «Про відпустки», для осіб віком до вісімнадцяти років встановлюється щорічна
основна відпустка тривалістю 31 день. При цьому, якщо за загальним правилом право на щорічні основну
та додаткові відпустки повної тривалості у перший рік роботи настає після закінчення шести місяців
безперервної роботи на даному підприємстві, то для неповнолітніх таке право виникає до настання
шестимісячного терміну безперервної роботи на такому підприємстві. Для осіб, що не досягли
вісімнадцяти років щорічні відпустки надають в зручний для них час. Крім цього, забороняється
ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд, а також ненадання їх
протягом робочого року особам віком до вісімнадцяти років. [7]
Щодо особливостей звільнення працівників молодше 18 років то звільнення з ініціативи власника
або уповноваженого ним органу допускається, крім додержання загального порядку звільнення, тільки за
згодою районної (міської) служби у справах дітей. Звільнення з підстав, зазначених в пунктах 1, 2 і 6
статті 40 КЗпП України, здійснюється лише у виняткових випадках і не допускається без
працевлаштування. Такими підставами є: 1) зміни в організації виробництва і праці, в тому числі
ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації,
скорочення чисельності або штату працівників [3, ч. 1 ст. 40]; 2) виявлення невідповідності працівника
займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, які
перешкоджають продовженню даної роботи, а так само в разі скасування допуску до державної таємниці,
якщо виконання покладених на нього обов’язків вимагає доступу до державної таємниці [3, ч. 2 ст. 40];
3) поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу [3, ч. 6 ст. 40]. Трудовий договір
має бути розірваний на вимогу батьків, усиновителів чи піклувальників неповнолітнього, а також
державних органів та службових осіб, на яких покладено нагляд і контроль за додержанням
законодавства про працю. Цей варіант припинення трудових відносин з неповнолітнім можливий лише у
разі, коли подальше виконання трудового договору загрожує його здоров’ю або порушує законні інтереси
(наприклад, перешкоджає навчанню неповнолітнього).
Узагальнюючи викладене, можна зробити висновок, що молодь – це майбутнє держави, життєвоважлива складова успішного економічного розвитку суспільства в майбутньому. Тому нині охорона праці
неповнолітніх не менш важливе завдання, ніж охорона праці дорослих.
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ПИТАННЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ
Характерною особливістю правової політики більшості розвинених держав світу в кінці XX початку
XXI століття є збільшення уваги питанням охорони довкілля, що обумовлено появою нових загроз для
виживання людської цивілізації в епоху глобалізації. Правовою формою усвідомлення значущості
екологічних проблем є визнання і нормативне закріплення на міжнародному та внутрішньодержавному
рівнях системи екологічних прав і обов'язків людини та громадянина. Охорона навколишнього середовища
займає одну з верхніх рядків у рейтингу актуальних проблем не тільки країни, а й кожної людини.
Розв'язання цієї проблеми тісно пов'язане з необхідністю врахування також екологічних інтересів людини,
суспільства і держави при здійсненнях природокористування. Багатогранність і складність суспільних
відносин в сфері охорони навколишнього природи обумовлюють необхідність їх врегулювання нормами не
тільки моралі, а й великим спектром правових норм.
Проголошення Конституцією України 1996 року прав людини як найвищої цінності, а їх захисту
обов'язком держави зумовило і більш детальне закріплення в Основному Законі змісту екологічних прав
людини і громадянина. Як випливає зі статті 50 Конституції України, «Кожен має право на безпечне для
життя і здоров'я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди». [1]
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З огляду на те, що права і обов'язки людини і громадянина це парні, взаємопов'язані категорії, стаття
12 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», закріплює обов'язки громадян у
галузі охорони навколишнього природного середовища. [2]
Як вказує А. І. Вакула, людина (індивід) являє собою «Початкову єдність біосоціальних властивостей
і якостей, що втілюються в людській особистості, а також природних прав, які трактуються як
невід'ємні». [3, с. 132]
Незважаючи на певні успіхи, досягнуті в області охорони навколишнього середовища за останні
двадцять років в період правовоїреформи, слід визнати, що функціонування даного механізму не стало
реальністю українського правового життя, звідси випливає комплексна задача щодо вдосконалення
чинного законодавства, обґрунтування необхідності імплементації низки міжнародних правових приписів в
українську правову систему, подальшому розвитку системи гарантій реалізації екологічних прав і обов'язків
людини і громадянина.
Розвиток нашого суспільства в екологічній сфері можна охарактеризувати двома взаємопов'язаними
процесами. По-перше, це зростання еко-соціальних проблем, а по-друге - усвідомлення громадськістю та
державою взаємозалежності і взаємозв'язку в сфері оптимального управління використанням світовою
спільнотою природних ресурсів і, відповідно, забезпечення необхідного балансу природних екосистем.
Екологічні проблеми та процес формування міжнародної екологічної політики в останні десятиліття набули
особливої актуальності.
З одного боку, якщо держава встановить мінімальні екологічні обмеження для природо-користувачів
і невеликі розміри санкцій за екологічні правопорушення, то це може катастрофічно позначитися на стані
екології.
З іншого боку, якщо держава б потребувала від природо-користувачів дотримання невиправдано
жорстких екологічних правил, дотримуватися яких буде складно без понесення ними значних
матеріальних, організаційних, часових та інших втрат, то соціальні та економічні наслідки такої політики
також виявляться досить спірними.
Підсумовуючи вищенаведене,можна дійти до висновку, що питання становлення і розвитку
екологічних прав і свобод є досить важливим для правової держави. При додержані певних заходів
розвиток нашого суспільства в екологічній сфері зросте.
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СУБ’ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН: ФІЗИЧНІ И ЮРИДИЧНІ ОСОБИ
Актуальність теми цивільних правовідносин між фізичними і юридичними особами є важливою
темою сьогодення. Суб'єктами цивільних правовідносин і відповідно носіями майнових та особистих
немайнових прав та обов'язків можуть бути не лише індивіди — фізичні особи, а й різні колективні
утворення: підприємства та організації, господарські товариства, виробничі та споживчі кооперативи та ін.
Однак для того, щоб мати можливість вступати у цивільні правовідносини і бути їх суб'єктами, ці
колективні' утворення наділяються за наявності певних ознак статусом юридичної особи. Внаслідок цього
за юридичною особою і визнається можливість бути суб'єктом права. Слід зазначити, що юридична особа
є самостійним суб'єктом правовідносин і існує незалежно від фізичних осіб, які її утворили, і хоч це
колективне утворення і визнається суб'єктом правовідносин, однак як юридична особа воно може бути
носієм лише таких прав та обов'язків, які не пов'язані з природними властивостями людей. Поняття та
ознаки юридичної особи розкриваються в ст.23 Цивільній Кодекс України(далі ЦК): юридичними особами
визнаються організації, які мають відокремлене майно, можуть від свого імені набувати майнових і
особистих немайнових прав, нести обов'язки, бути позивачами і відповідачами в суді, арбітражному суді
або в третейському суді. З цього визначення можна виділити такі істотні ознаки юридичної особи:
1) Організаційна єдність. Юридична особа — це не окремий громадянин (фізична особа), а
колективне утворення,.певним чином організований колектив людей (організація). Принципи формування
цього колективу можуть бути різними: укладення трудових договорів (контрактів) робітниками і
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службовцями з адміністрацією державного підприємства, добровільне об'єднання громадян на основі
членства в кооперативі тощо
2) Наявність відокремленого майна. Кожна юридична особа має своє майно, відокремлене, поперше, від майна членів трудового колективу даної організації; по-друге, від майна держави чи
автономного утворення, територіальної громади
3) Виступ у цивільному обороті від свого імені. Кожна юридична особа має своє найменування
(ім'я). Від свого імені вона набуває майнових та особистих немайнових прав і несе обов'язки, вступаючи в
різні цивільно-правові відносини з іншими організаціями та громадянами.
Юридичні особи можна поділити на окремі види за різними ознаками. Залежно від існуючих форм
власності в Україні юридичні особи поділяються на: а) приватні;б) колективні; в) державні; г) змішані.
Відповідно до суб'єктного складу юридичні особи поділяють на: а) українські; б) спільні з участю іноземного
інвестора; в) іноземні; г) міжнародні організації та об'єднання. ЦК України відновили традиційний поділ на
юридичних осіб публічного права і юридичних осіб приватного права. Суть цієї класифікації полягає в тому,
що юридичні особи публічного права створюються незалежно від волі приватних осіб, як правило, для
здійснення спеціальних функцій не обумовлених їх участю у цивільному обороті (наприклад, міністерства і
відомства, установи соціальної сфери, культурно-освітянські заклади та інші). І навпаки, юридичні особи
приватного права створюються за ініціативою приватних осіб на договірних засадах саме з метою участі у
різних цивільно-правових відносинах.
Чинне законодавство України також визначає для юридичних осіб, що діють у цивільному обороті,
організаційно-правову форму: підприємства, господарські товариства, кооперативи тощо.
Відповідно до цивільного кодексу підприємство — це самостійний господарюючий статутний суб'єкт,
який має права юридичної особи і здійснює виробничу, науково-дослідну і комерційну діяльність з метою
одержання відповідного прибутку (доходу). Підприємство має самостійний баланс, розрахунковий та інші
рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням, а також знак для товарів і послуг. Як
юридична особа підприємство має своє майно, яке становлять основні фонди та оборотні кошти, а також
інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі підприємства. Здійснюючи
господарську діяльність, вступаючи в різні угоди щодо свого майна з іншими особами, підприємство
набуває цивільних прав і виконує обов'язки, несе майнову відповідальність за своїми зобов'язаннями,
тобто діє як суб'єкт цивільних правовідносин — юридична особа.
Залежно від форм власності, встановлених Законом України "Про власність", можуть діяти
підприємства таких видів:
— приватне підприємство, основане на власності фізичної особи;
— колективне підприємство, основане на власності трудового колективу підприємства;
— господарське товариство;
— підприємство, основане на власності об'єднань громадян;
— комунальне підприємство, основане на власності відповідної територіальної громади;
— державне підприємство, основане на державній власності, в тому числі казенне підприємство;
— спільне підприємство, основане на базі об'єднання майна різних власників (змішана форма
власності). Серед засновників спільного підприємства можуть бути юридичні особи і громадяни України,
інших держав;
— підприємство, основане на власності юридичних осіб і громадян інших держав. Створення таких
підприємств регулюється окремим законодавством України.
Відповідно до ст. 28 ЦК України юридичні особи утворюються в порядку, встановленому
законодавством. Громадські організації, порядок виникнення яких законодавством не передбачений,
утворюються в порядку, встановленому їхнім статутом.
Виникнення юридичної особи неможливе без певних установчих документів, якими можуть бути:
розпорядчий акт або статут (положення), або установчий договір і статут, або протокол зборів тощо. В
установчих документах мають зазначатися найменування юридичної особи, її місцезнаходження, цілі і
предмет діяльності, склад і компетенція її органів, а також інші відомості, що їх передбачають законодавчі
акти про юридичні особи відповідного виду. Юридичні особи можуть утворюватися на договірній основі,
тобто шляхом укладення установчого договору громадянами чи організаціями, що добровільно
об'єднуються для досягнення певних цілей. В нинішніх умовах у такому порядку виникають різні
господарські товариства, асоціації, концерни та інші об'єднання підприємств з метою координації їхньої
діяльності, забезпечення захисту їхніх прав, представлення спільних інтересів у відповідних державних та
інших органах, а також у міжнародних організаціях. Рішення про реєстрацію або відмову в ній заявникові
повідомляється письмово у 10-денний строк. Відмова в реєстрації об'єднання громадян допустима тоді,
коли статутні документи або інші документи, подані для реєстрації, суперечать законодавству України.
Рішення про відмову у реєстрації має містити підстави для такої відмови. Це рішення можна оскаржити у
судовому порядку (статті 15 і 16 Закону України "Про об'єднання громадян").
Правоздатність юридичної особи виникає з моменту її державної реєстрації а у випадках,
передбачених законодавчими актами (наприклад, ст. 13 Закону України "Про свободу совісті та релігійні
організації"), — з моменту реєстрації статуту. В цей самий момент виникає й цивільна дієздатність
юридичної особи, тобто здатність своїми діями набувати цивільних прав і створювати для себе цивільні
обов'язки. Цивільні права та обов'язки юридичних осіб виникають з різних підстав, насамперед з угод
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(договорів). Так, у ЦК зазначається, що відносини підприємства з іншими підприємствами, організаціями та
громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі договорів. Підприємства
вільні у виборі предмета договору, визначенні змісту зобов'язань, будь-яких інших умов господарських
взаємовідносин, що не суперечать законодавству.Порядок припинення юридичних осіб. При настанні
передбачених у законі обставин юридична особа припиняє свою діяльність. Такими обставинами можуть
бути: а) досягнення поставлених перед нею цілей (наприклад, після завершення будівництва об'єкта
ліквідується будівельна організація, створена спеціально для його спорудження);
б) закінчення певного строку, на який було розраховано Діяльність юридичної особи (наприклад, на
час дії надзвичайних обставин тощо).
Припинення діяльності юридичних осіб відбувається, як правило, у тому самому порядку, в якому
вони були створені. Так, припинення державних організацій, що є юридичними особами, здійснює орган, за
рішенням якого вони утворюються (ст. 38 ЦК України).Ліквідація і реорганізація підприємства здійснюються
за рішенням власника його майна або органу, уповноваженого створювати такі підприємства, або за
рішенням суду чи арбітражного суду. Підприємство ліквідується також у випадках: а) визнання його
банкрутом; б) якщо прийнято рішення про заборону діяльності підприємства внаслідок невиконання умов,
встановлених законодавством, і у передбачений рішенням строк не забезпечено додержання цих умов або
не змінено вид діяльності; в) якщо рішенням суду визнані недійсними установчі акти про створення
підприємства;
Аналізуючи матеріал статті можна зробити висновки: суб'єктами цивільних правовідносин можуть
бути не тільки фізичні особи, а й різні колективні об’єднання. Ці колективні об’єднання мають ряд прав як
можливість подавати в суд так і бути відповідачем. З недавніх пір ЦКУ відновили розподіл на юридичних
осіб публічного права і юридичних осіб приватного права. Виникнення юридичної особи неможливе без
певних установчих документів: розпорядчий акт, статут (положення),установчий договір і статут. Але після
досягнення поставлених цілей чи закінчення певного строку, на який було розраховано Діяльність
юридичної особи юридична особа може бути анульована
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ЛЮСТРАЦІЯ ЯК ПРОЦЕС ПІДВИЩЕННЯ ЛЕГІТИМНОСТІ ВЛАДИ І ЗАПОРУКА ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
Позитивна оцінка державної влади, її сприйняття населенням, визнання за нею права управляти й
згода громадян їй підпорядковуватись означає її легітимність [3, c. 115]. Для українського суспільства, яке
здійснює перехід до демократичного устрою, легітимність є особливо важливою, оскільки демократія може
здійснюватись лише за підтримки громадян. На сучасному етапі слід констатувати неефективність системи
державного управління, інститути якого виявились найуразливішими до рецидивів старого радянського
режиму, відродження тих суспільно-політичних явищ і тенденцій, які суперечать змістові демократичних
перетворень, принципам верховенства права, дотримання прав людини і свободи слова, децентралізації
влади, розвитку партійного плюралізму тощо.
Розглянемо люстрацію як інститут перехідної справедливості, що має на меті запобігти рецидивам
авторитаризму, захистити демократичні надбання і формувати нову політичну систему. Загалом
виокремлюють два концептуально протилежні підходи до визначення її змісту. Перший є традиційним і
визначає люстрацію, як усунення індивідів від політичного життя або, як юридичне покарання за
неправомірні дії, вчинені під час попереднього політичного режиму. Другий, ретроактивний, трактує
люстрацію як встановлення справедливості через інформаційну компоненту, розкриття відомостей про
злочинні дії конкретної особи [4]. Отже, у політичному сенсі люстрація передбачає кадрове очищення нової
влади від функціонерів попереднього режиму, яким забороняється працювати в органах державного
управління, здійснювати судочинство, обиратися до представницьких органів влади тощо. Вона не
обов’язково здійснюється в чітких юридичних рамках, бо, насамперед, виконує функцію ідеологічного
протистояння, тому, люстраційні закони не належать до сфери кримінального права, а спрямовані на
перебудову бюрократичного апарату держави, залучення до його роботи тих осіб, які активно сприяють
становленню демократичного режиму [4]. Люстрація також є формою легітимації нового політичного
режиму держави [2, С. 18].
Резюмуючи викладене, слід зазначити, що люстрація–це процес підвищення легітимності нової
влади шляхом рішучої відмови від практики колишньої. Міжнародний досвід свідчить, що люстрацію
широко застосовували в пострадянських країнах шляхом заборони особам, пов’язаним з репресивним
апаратом комуністичних режимів, займати посади в органах державної влади. Однак в Україні люстрація
окремих працівників державних органів не може бути панацеєю, без зміни системи державного управління
та державної служби навряд чи вдасться протидіяти бюрократичним та корупційним проявам у
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подальшому. У зазначеному аспекті мова фактично йде про створення демократичної політичної системи,
в якій взаємопов’язані в межах політичного режиму елементи–публічна влада, партії та громадянське
суспільство, які повинні бути здатними виробляти нову, відповідну типологію політичної системи. Від міри
впливу громадянського суспільства на ці процеси залежить формування демократичного режиму, а отже і
обмеження впливу бюрократії та бюрократизму.
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ УКЛАДАННЯ ТА РОЗІРВАННЯ ШЛЮБУ З ІНОЗЕМНИМ ЕЛЕМЕНТОМ
Сімейні правовідносини, як відомо, є найбільш складною сферою колізійного регулювання. З одного
боку, міжнародне сімейне право - це невід'ємна складова міжнародного приватного права в цілому, з усіма
властивими їм принципами й підходами. З іншого, - об'єкт міжнародного сімейного права досить
специфічний, тому що характерною рисою сімейних відносин є сильний зв'язок із соціальним і культурним
контекстом, у якому вони мають місце, влучення їх під дію цілого кола соціальних регуляторів, таких як,
наприклад, релігія, мораль і т.п. Це обумовлює особливу чутливість сімейних відносин до спроб їхнього
регулювання на основі іноземного права.
Останнім часом участь у правовідносинах іноземців та осіб без громадянства в Україні значно
зросла. Це пов’язано з офіційним визнанням у нашій державі загальноцивілізаційних цінностей,
притаманних людству в цілому, поступовим усвідомленням необхідності формування громадянського
суспільства, розширенням міжнародних зв’язків, визнанням Україною міжнародних правових актів.
Існування родин, «обтяжених» іноземним елементом, ускладнюється відсутністю єдності в
правовому регулюванні сімейних відносин матеріально-правовими нормами різних держав. Це зумовлено
тим, що на формування національного законодавства кожної держави, включаючи і сімейне, впливають
соціально-економічні, релігійні, побутові особливості, що в свою чергу породжує колізії, як тільки сімейні
відносини ускладнюються іноземним елементом.
Українське законодавство надає можливість укладання шлюбів як між громадянами так і іноземцями,
оскільки укладання шлюбу з іноземцями набув актуальності та особливого значення з розвитком
багатосторонніх договорів та угод, відкриттям кордонів. Однак на сучасному етапі існує багато питань
відносин визнання таких шлюбів в нашій та інших державах світу.
Відмінності у правовому регулюванні однакових шлюбно-сімейних відносин у праві різних країн є
підставою виникнення колізій. Право більшості країн для їх подолання обирає односторонні колізійні
норми. Вітчизняне законодавство, наприклад, у зазначеній сфері завжди обмежувалося односторонніми
колізійними нормами, тобто нормами, які вказують на застосування лише права власної країни. В усіх
інших випадках здебільшого йдеться лише про можливість визнання дійсними правочинів з іноземним
елементом, що відбувався поза межами України. Підтвердження цьому ми можемо знайти у Законі України
«Про міжнародне приватне право» та Сімейному кодексі України. На мою думку, врегулювання такої
специфічної сфери суспільних відносин найбільш доцільно за допомогою уніфікації двосторонніх
колізійних норм. У противному випадку право кожної країни буде відносити врегулювання тих чи інших
шлюбно-сімейннх відносин до власної компетенції, врегульовуючи їх по-різному, при цьому окремі
відносини у даній сфері можуть взагалі залишитися поза межами правової регламентації.
Слід зазначити, що поняття “колізії законів” і “вибору” норми права законодавства, що підлягає
застосуванню, умовні, тому що той чи інший з “колізійних” законів обирається відповідними органами не
довільно, а відповідно до обов'язкового для них правила про вибір закону, так званої “колізійної норми”, що
міститься в законодавстві даної країни чи в укладеному нею міжнародному договорі [4, с. 19].
Відповідно до статті 1 Закону України «Про міжнародне приватне право» колізійна норма - норма,
що визначає право якої держави підлягає застосуванню до правовідносин з іноземним елементом [3].
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Сфера шлюбно-сімейних відносин є однією із сфер, що найменше піддається регулюванню за
допомогою уніфікації матеріального міжнародного права. Це зумовлено тим, що в зазначеній сфері
зберігаються соціальні норми, які пов'язані із специфікою тієї чи іншої народності. Отже, сімейне право
різних країн, навіть у межах однієї правової системи, має багато відмінностей.
На сучасному етапі основним джерелом уніфікованих двосторонніх колізійних норм виступають
договори про надання правової допомоги у цивільних справах.
Отже, проаналізувавши колізійні питання укладання шлюбу, його визнання, розірвання шлюбу та
визнання шлюбу недійсним, я вважаю за необхідне зазначити, що укладення з іноземними державами
договорів про правову допомогу у цивільних справах є найбільш ефективним правовим засобом
подолання колізій у сфері міжнародного приватного права, зокрема, шлюбно-сімейних відносин. У зв'язку
із цим, доцільним є розроблення типового договору про правову допомогу, яким обов'язково повинні
вирішуватися колізійні питання приватного права, насамперед питання, пов'язані з укладенням шлюбу,
його розірванням, та визнанням недійсним.
Отже, матеріальні умови укладення шлюбу повинні визначатися окремо для кожної особи, яка бажає
вступити до шлюбу за законом країни свого громадянства (якщо йдеться про особу без громадянства, то
слід використовувати закон її доміцілію). Як субсидійну колізійну прив'язку слід використовувати закон
місця реєстрації шлюбу, за допомогою якого остаточно повинні з'ясовувати питання щодо допустимості
його укладення. Для вирішення колізійного питання, пов'язаного з визначенням формальних умов
укладення шлюбу, достатнім є використання однієї колізійної прив'язки - закону місця реєстрації шлюбу.
При визнанні шлюбу недійсним (внаслідок порушення форми його укладення) слід використовувати закон
місця реєстрації шлюбу.
При визнанні шлюбу недійсним (внаслідок недодержання матеріальних умов його укладення)
повинні використовуватися закони громадянства кожного з подружжя (яке вони мали на момент укладення
шлюбу) та за допомогою якого були визначені матеріальні умови укладення шлюбу) чи (та) закон місця
реєстрації шлюбу, якщо шлюб визнається недійсним внаслідок наявності перешкод для його укладення,
передбачених законодавством країни, на території якої укладався шлюб.
На мою думку, принцип найтіснішого зв'язку повинен бути пріоритетною прив'язкою для всієї системи
міжнародного приватного права, особливо - для сімейного. Застосування цього принципу дає можливість
урахувати різноманітні нюанси й особливості конкретних відносин, у той час як колізійні прив'язки можуть
бути застосовані як допоміжні, рекомендаційні засоби для обрання компетентного правопорядку. Такий
порядок визначення застосовного права властивий для англо-американської системи міжнародного
приватного права. Останнім часом принцип найтіснішого зв'язку починає визнаватися пріоритетним на
континенті, хоча така тенденція ще не є масовою.
Отже, як ми бачимо, на сучасному етапі розвитку усіх держав світу змішані шлюби становляться
звичайним проявом у нашому повсякденному житті та їх кількість постійно зростає. Тому необхідним є
більш чітке їх регулювання та узгодженість вимог щодо укладання шлюбів, які повинні здійснюватися на
міжнародному рівні, щоб виключити подальші проблеми визнання шлюбів і забезпечити сторонам спокійне
та стабільне проживання у шлюбі в певній державі світу.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ВИПАДКІВ КОЛІЗІЙНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОВІДНОСИН
МІЖ ПОДРУЖЖЯМ І ДІТЬМИ ТА ІНШИМИ РОДИЧАМИ
В Україні все ще існують випадки колізійного регулювання правовідносин між подружжям і дітьми та
іншими родичами. Задля їх вирішення використовуються не лише норми національного законодавства, а й
норми міжнародно-правових договорів, Конвенцій та колізійних прив’язок.
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Метою роботи є надання характеристики випадків колізійного регулювання правовідносин між
подружжям і дітьми та іншими родичами.
Відповідно до ст.66 Закону України «Про міжнародне приватне право» права та обов’язки батьків і
дітей визначаються особистим законом дитини або правом, яке має тісний зв’язок із відповідними
відносинами і якщо воно є більш сприятливим для дитини [1].
Варто зазначити, що особистий закон дитини регулюється колізійною прив’язкою – lex patriae. В
такому випадку національний закон визначає правосуб'єктність фізичної особи залежно від держави її
громадянства. Зазвичай, даний принцип застосовується в державах романо-германської, континентальної
правової системи. Однак є певні винятки з цього закону. В Україні саме цей закон є основною колізійною
прив'язкою щодо визначення правосуб'єктності фізичної особи.
Право, яке має тісний зв’язок із відповідними відносинами регулюється колізійною прив’язкою –
properlaw або як її ще називають «proper law of the contract», «law of the contract». У доктрині і практиці
міжнародного приватного права не склався загальноприйнятий термін латинською мовою, який би
повністю віддзеркалював суть цього принципу, саме тому використовуються різні назви. Дана колізійна
прив’язка встановлює правило тісного зв'язку, вона зобов'язує суд шукати у випадках, безпосередньо не
врегульованих законом, способи вирішення колізійного питання, які становлять вагому альтернативу
варіанту негайного звернення судді до «свого» правопорядку [2].
До предмету колізійного правового регулювання питань, пов’язаних з правовідносинами між
батьками і дітьми, належать, такі відносини, як:
 встановлення прав і обов’язків батьків та дітей;
 захист і здійснення представництва батьками інтересів дітей;
 права дітей на прізвище, ім’я, по батькові;
 права та обов’язки батьків щодо виховання дітей;
 зобов’язання щодо утримання дітей та низка інших [3, с. 460].
Україна приєдналася до Конвенції про юрисдикцію, право, що застосовується, визнання, виконання
та співробітництво щодо батьківської відповідальності та заходів захисту дітей від 19.10.1996 р. Відповідно
до ч.1 ст.15 цієї Конвенції, під час здійснення своєї юрисдикції щодо вжиття заходів, спрямованих на захист
особи чи майна дитини, органи договірних держав застосовують своє національне право (lex fori). Однак,
за ч.2 ст.15 Конвенції, якщо це вимагається для захисту особи чи майна дитини, вони можуть, як виняток,
застосувати або врахувати право іншої держави, з якою ситуація має істотний зв’язок [3, с. 461].
Варто зазначити, що у договорах України про правову допомогу закріплені:
 прив’язка до права тієї держави, громадянином якої є дитина (lex patriae)
 прив’язка до права держави, на території якої вони мають спільне місце проживання (lex domicilii);
Цікавим є той факт, що застосування прив'язки до особистого закону у вигляді lex domicilii
притаманне передусім державам англосаксонської сім'ї права. Якщо порівнювати lex domicilii (закон місця
проживання) з lex patriae (закон громадянства), то можна зробити висновок, що застосування lex domicilii є
більш доцільним для використання, завдяки ряду факторів:
1) він легше піддається деталізації (місце проживання, звичайне місце проживання, постійне місце
проживання, місце проживання протягом певного часу тощо);
2) застосування lex domicilii відповідає вимогам законодавства більшості держав щодо
встановлення національного режиму для іноземних громадян, які перебувають на їх території;
3) lex domicilii, на відміну від lex patriae, придатний для вирішення міжобласних колізій, що, зокрема,
є актуальним для багатьох держав із федеративним устроєм [4].
Особистий закон дитини також прописан в Конвенції про правову допомогу і правові відносини у
цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22.01.1993, Україна ратифікувала Конвенцію 10.11.1994
року. Відповідно до ст. 31 Конвенції встановлення і заперечення батьківства або материнства
визначається за законодавством Договірної Сторони, громадянином якої дитина є за народженням.
Згідно зі ст.65 Закону України «Про міжнародне приватне право» встановлення та оскарження
батьківства визначається особистим законом дитини на момент її народження, тобто використовується
колізійна прив’язка lex patriae.
Важливим фактом є те, що у договорах про правову допомогу, які уклала України, при регулюванні
встановлення та оскарження батьківства містяться такі колізійні прив’язки, як:
 закон громадянства дитини (В’єтнам, Македонія, Узбекистан, Чехія);
 закон держави громадянства батьківдитини (Туреччина);
 закон держави громадянства матері дитини у момент народження дитини (Польща, Молдова).
Сталим правилом є те, що колізійне регулювання правовідносин батьків і їхніх позашлюбних дітей
полягає у закріпленні прив’язки до права держави, громадянином якої є дитина [3, с. 462].
14.01.2009 року Україна ратифікувала Європейську конвенцію про правовий статус дітей,
народжених поза шлюбом (ETS N 85)від 15.10.1975 р. Одними з найважливіших принципів, закріпленим
даним міжнародно-правовим документом є:
 Установлення материнства стосовно кожної дитини, народженої поза шлюбом, ґрунтується лише
на факті народження дитини. (ст.2 Конвенції)
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 Батьківство стосовно кожної дитини, народженої поза шлюбом, може бути підтверджене або
встановлене шляхом добровільного визнання або за рішенням суду. (ст.3 Конвенції).
 Батько й мати дитини, народженої поза шлюбом, мають такі самі обов'язки її утримувати, які були б
за її народження в шлюбі. (ст.6 Конвенціїї).
 Дитина, народжена поза шлюбом, має таке саме право на успадкування майна своїх батька й
матері, а також члена сім'ї та родича з боку батька або матері, як і дитина, народжена в шлюбі. (ст.9
Конвенції) [5].
Отже, все ще є наявність випадків колізійного регулювання правовідносин між подружжям і дітьми та
іншими родичами, які регулюються не лише Законом України «Про міжнародне приватне право», а й
рядом колізійних прив’язок.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЛИВОСТЕЙ УСИНОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ГРОМАДЯНАМИ УКРАЇНИ, ЯКІ
ПРОЖИВАЮТЬ ЗА ЇЇ МЕЖАМИ, ТА ІНОЗЕМЦЯМИ
Усиновлення дітей громадянами України, які проживають за її межами, та іноземцями має ряд
особливостей, що найчастіше зумовлено наявністю іноземного елементу. Порядок такого усиновлення
закріплений не лише Сімейним кодексом України, а й рядом національних нормативно-правових
документів.
Метою роботи є надання характеристики особливостей усиновлення дітей громадянами України, які
проживають за її межами, та іноземцями.
Міждержавне усиновлення є підставою для виникнення сімейних відносин як юридичного акту за
участю іноземного громадянина. Міжнародне усиновлення здійснюється відповідно до законів України, а
саме глави 18 СК України, а також норм Цивільного процесуального кодексу України, Порядку ведення
обліку дітей, які можуть бути усиновлені, осіб, які бажають усиновити дитину, та здійснення нагляду за
дотриманням прав дітей після усиновлення, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від
08.10.2008 р. № 905 [1, с. 393-394].
Відповідно до ч.2 ст.283 Сімейного кодексу України дитина може бути усиновлена іноземцем, якщо
не виявилося громадянина України, який бажав би її усиновити або взяти на виховання до себе в сім'ю.
Дану норму можна побачити і в ст.24 Закону України «Про охорону дитинства» згідно з якою усиновлення
дитини, яка є громадянином України, іноземцями провадиться, якщо були вичерпані всі можливості щодо
передачі під опіку, піклування, на усиновлення чи виховання в сім’ї громадян України [2].
Переважне право на усиновлення дитини-громадянина України мають іноземці, які є родичами
дитини чи громадянами держав, з якими Україна уклала договір про надання правової допомоги.
Усиновлення дитини, яка є іноземцем і проживає в Україні, здійснюється громадянами України або
іноземцями, які проживають в Україні, на загальних підставах. Усиновлення іноземцем дитини, яка є
іноземцем або особою без громадянства, здійснюється в Україні згідно з законами України, якщо інше не
встановлено міжнародними договорами України [1, с. 393].
Громадяни України, які проживають за межами України, та іноземці, які бажають усиновити дитину,
що проживає в Україні, подають до Мінсоцполітики справу, яка складається з таких документів:
1. заява про взяття на облік кандидатів в усиновлювачі, засвідчена нотаріально;
2. копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, у чотирьох примірниках;
3. висновок компетентного органу країни проживання, який підтверджує можливість заявників бути
усиновлювачами (у трьох примірниках). У висновку зазначаються адреса, житлово-побутові умови
(кількість спальних кімнат, наявність умов для проживання дитини), біографічні дані, склад сім’ї (кількість
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осіб, які проживають разом із заявником, ступінь родинного зв’язку, наявність власних дітей), ставлення
заявників до усиновлення, проходження підготовки з питань прийняття та виховання усиновленої дитини
та інше.
Висновок повинен містити рекомендації щодо кількості, віку та стану здоров’я дітей, яких можуть
усиновити заявники. Рекомендації щодо стану здоров’я дитини зазначаються у разі, коли заявникам
рекомендовано усиновлення дитини-інваліда, яка страждає на хворобу, внесену до затвердженого
Міністерством охорони здоров'я України переліку захворювань, які дають право на усиновлення дитини
без дотримання строків її перебування на обліку в Мінсоцполітики, а також дітей віком до п’яти років.
Заяви і звернення іноземців, які на законних підставах перебувають на території України,
складаються українською мовою та засвідчуються нотаріусом [3].
Дитина, що має українське громадянство, може бути всиновлена іноземцями за наявності певних
умов. Перша умов: дитина має перебувати на обліку в Міністерстві соціальної політики України. Згідно з п.
4 Порядку усиновлення від 08.10.2008 р. № 905, на облік беруться:1) діти-сироти; 2) діти, позбавлені
батьківського піклування; 3) діти, батьки яких дали згоду на усиновлення.
Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, батьки яких дали згоду на усиновлення,
беруться на місцевий облік службою у справах дітей за місцем їх походження протягом місяця після
виникнення підстав для усиновлення. У день взяття дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського
піклування, на місцевий облік служба у справах дітей вносить інформацію до обліково-статистичної картки
дитини в Єдиному банку даних [1, с. 394].
Друга умова: відповідно до ч.2 ст.283 Сімейного кодексу України вік дитини має бути не менше 5
років. Проте у окремих випадках усиновлення може відбутися без дотримання зазначених умов та бути
здійснено до закінчення вказаного строку, а також до досягнення дитиною п’яти років, якщо:
1) усиновлювач є родичем дитини;
2) дитина страждає на хворобу, що внесена до спеціального переліку хвороб, затвердженого
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони
здоров’я;
3) здійснюється усиновлення усіх рідних братів і сестер в одну сім’ю, якщо один з них досяг п’яти
років і перебуває на обліку в центральному органівиконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
усиновлення та захисту прав дітей, не менш як один рік;
4) іноземці виявили бажання усиновити дитину, яка є братом або сестрою раніше усиновленої ними
дитини [4].
Варто зазначити, що міждержавне усиновлення в Україні здійснюється за участю Міністерства
соціальної політики України. Окрім того, на усиновлення дитини іноземцем потрібна згода центрального
органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері усиновлення та захисту прав дітей.
Усиновлення іноземцями провадиться за умови забезпечення дитині прав в обсязі не меншому, ніж
цевстановлено законами України.
Відповідно до ст. 283 Сімейного кодексу України за усиновленою дитиною зберігається
громадянство України до досягнення нею вісімнадцяти років. Окрім того, усиновлена дитина має право на
збереження своєї національної ідентичності відповідно до Конвенції про права дитини, інших міжнародних
договорів.
Цікавим є питання таємниці під час міжнародного усиновлення. Адже відповідно до ст.226 Сімейного
кодексу України особа має право на таємницю перебування на обліку тих, хто бажає усиновити дитину,
пошуку дитини для усиновлення, подання заяви про усиновлення та її розгляду, рішення суду про
усиновлення. Дитина, яка усиновлена, має право на таємницю, в тому числі і від неї самої, факту її
усиновлення [4].
Проте згідно зі ст. 7 Конвенції ООН про права дитини 1989 р., право знати своє походження та,
наскільки це можливо, знати своїх батьків є одним з основних прав дитини. Можна зробити висновок, що
право іноземця на таємницю усиновлення дитини, яка є громадянином України, є обмеженим загальними
нормами СК України [1, с. 395].
Відповідно до ст.69 Закону України «Про міжнародне приватне право» усиновлення та його
скасування регулюються особистим законом дитини та особистим законом усиновлювача. Якщо
усиновлювач - подружжя, яке не має спільного особистого закону, то застосовується право, що визначає
правові наслідки шлюбу [5].
Усиновлення дитини, яка є громадянином України, але проживає за межами України перважно
регулюється ст.282 Сімейного кодексу України. Даною статтею передбачено декілька варіантів
вищезазначеного усиновлення:
1) Усиновлення громадянином України дитини, яка є громадянином України, але проживає за
межами України, здійснюється в консульській установі або дипломатичному представництві України.
Відповідно до ст. 31 Указу Президента України від 02.04.1994 р. № 127/94 «Про консульський статут
України»Консул провадить усиновлення дитини, яка є громадянином України і проживає за межами
України [6].
2) Усиновлення іноземцем дитини, яка є громадянином України, здійснене у відповідних органах
держави, на території якої проживає дитина. Даний вид усиновлення є дійсним за умови попереднього
одержання дозволу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
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усиновлення та захисту прав дітей – Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини.
Варто зазначити, що якщо усиновлення дитини-громадянина України іноземцем відбувається на законних
підставах у тій державі, де вона проживає, без згоди Державного департаменту з усиновлення та захисту
прав дитини, то таке усиновлення на території України не буде дійсним, а в тій державі, де воно відбулося
– буде дійсним [1, с. 397].
Відповідно до ст. 31 Указу Президента України від 02.04.1994 р. № 127/94 «Про консульський статут
України» консул за дорученням Міністерства закордонних справ України веде облік дітей - громадян
України, які усиновлені іноземцями, та здійснює в установленому Кабінетом Міністрів України порядку
нагляд за додержанням їх прав [6].
Отже, можна констатувати, що все ще є наявність випадків колізійного регулювання правовідносин
між подружжям і дітьми та іншими родичами, які регулюються не лише Законом України «Про міжнародне
приватне право», а й рядом колізійних прив’язок.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ВИПАДКІВ КОЛІЗІЙНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКЛАДАННЯ ШЛЮБУ
Українське законодавство попри наявність Сімейного кодексу України, Закону України «Про
міжнародне приватне право» та підписання ряду міжнародно-правових документів все ще стикається з
випадками колізійного регулювання укладання шлюбу.
Метою роботи є надання характеристики випадків колізійного регулювання укладання шлюбу.
Найчастіше колізії щодо регулювання укладання шлюбу виникають при укладанні шлюбу з
іноземним елементом. Відповідно до ст.1 Закону України «Про міжнародне приватне право» іноземний
елемент–ознака, яка характеризує приватноправові відносини, що регулюються Законом України «Про
міжнародне приватне право». Дана ознака «іноземний елемент» виявляється в одній або кількох з таких
форм:
 хоча б один учасник правовідносин є громадянином України, який проживає за межами України,
іноземцем, особою без громадянства або іноземною юридичною особою;
 об’єкт правовідносин знаходиться на території іноземної держави;
 юридичний факт, який створює, змінює або припиняє правовідносини, мав чи має місце на
території іноземної держави [1].
Багато науковців-правників зазначають, що іноземний елемент саме у шлюбних правовідносинах
може проявлятися в одній із двох форм чи у їх поєднанні: суб’єкт і юридичний факт:
 Суб’єкт. Якщо на території України укладають шлюб громадянин України та громадянка іноземної
держави (так званий змішаний шлюб) або іноземці з іншої чи різних держав тощо, то формою іноземного
елементу є суб’єкт правовідношення.
 Юридичний факт. Якщо громадяни України уклали шлюб на території іноземної держави, то
формою іноземного елементу є юридичний факт.
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 Суб’єкт та юридичний факт. Якщо на території іноземної держави громадянин України укладає
шлюб із громадянкою третьої держави, то відбувається поєднання обох форм іноземного елементу –
суб’єкт і юридичний факт [2, с. 443].
Першою з розглянутих колізійних випадків є «кульгаючий шлюб». Таким шлюбом вважається шлюб з
іноземцем, який породжує юридичні наслідки шлюбного союзу в одних державах та, водночас, вважається
недійсним в інших. Хоча ст.55 Закону України «Про міжнародне приватне право» визначено, що право на
шлюб визначається особистим законом кожної з осіб, які подали заяву про укладення шлюбу, це не
вирішує це питання остаточно.
Статтею 16 Закону України «Про міжнародне приватне право»прописано поняття особистого закону
фізичної особи. Відповідно до статті таким законом важається право держави, громадянином якої особа є:
 Якщо фізична особа є громадянином двох або більше держав – то її особистим законом
вважається право тієї з держав, з якою особа має найбільш тісний зв’язок. Тісний зв'язок визначається на
основі 2 критеріїв: яка з держав є місцем проживання особи та в якій з держава особа займається
основною діяльністю.
 Якщо фізична особа є особою без громадянства – то її особистим законом вважається право
держави, у якій ця особа має місце проживання, а за його відсутності – місце перебування.
 Якщо фізична особа є біженцем – то її особистим законом вважається право держави, у якій вона
має місце перебування.
Важливим також вважається, те, що якщо недієздатна особа, яка є біженцем або громадянином двох
або більше держав, змінила місце свого проживання без згоди свого законного представника, то таказміна
не спричиняє зміну особистого закону такої особи [1].
Колізійна норма ст. 55 Закону України «Про міжнародне приватне право», право на шлюб,
передбачає в собі правила щодо визначенням шлюбної правоздатності у сімейних правовідносинах,
ускладнених іноземним елементом. В українському законодавстві правове регулювання матеріальних
умов шлюбу здійснюється з використанням принципу lex personalis.
Варто зазначити, що lex personalis, тобто особистий закон фізичної особи, є однією з найдавніших
класичних формул прикріплення, які використовуються для вирішення колізійних питань: право- та
дієздатності фізичної особи; опіки та піклування; визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її
померлою; імені фізичної особи тощо. Однак, існує певна складність законодавчого закріплення та
застосування колізійних норм, що ґрунтуються на прив'язці до lex personalis. Вона полягає у неоднаковому
підході до визначення природи особистого закону у різних правових системах. Залежно відцих підходів
відзначають два різновиди lex personalis: «lex patriae», тобто закон громадянства та «lex domicilii», тобто
закон місця проживання [3].
Окрім того, наведена колізійна норма є кумулятивною, тобто одночасно дві колізійні прив’язки
застосовуються до того самого правовідношення. Це пояснюється тим, що застосування однієї з прив’язок
не виключає одночасного застосування іншої. Таким чином маємо відсилання до правової системи
кожного з подружжя.
Також важливим є те, що відповідно до ст.55 Закону України «Про міжнародне приватене право»
норма права іноземної держави не застосовується у випадках, якщо її застосування призводить до
наслідків, явно несумісних з основами правопорядку (публічним порядком) України. У таких випадках
застосовується право, яке має найбільш тісний зв’язок з правовідносинами. Якщо таке право визначити
або застосувати неможливо, застосовується право України [1].
Другим колізійним питанням є форма та порядок укладання шлюбу в Україні. Так відповідно до ст. 56
Закону України «Про міжнародне приватне право» форма і порядок укладення шлюбу в Україні між
громадянином України та іноземцем або особою без громадянства, а також між іноземцями або особами
без громадянства визначаються правом України. В даному випадку також застосовується колізійна
прив’язка, але вже інша – lex loci celebrationis (закон місця укладення шлюбу), яка відсилає нас до
українського законодавства.
Формулу прикріплення lex loci celebrationis при регулюванні формальних умов укладення шлюбу
містять законодавства таких держав, як: Австрія, Алжир, Великобританія, Естонія, Єгипет, ФРН, Південна
Корея, Польща, Португалія, Румунія, США, Туреччина, Франція, Уругвай [2, с. 447].
Прикладом застосування такої колізійної прив’язки може послугувати рішення Високого Суду
Південної Африки у справі Phelanv. Phelan (рішення від 27 липня 2006 року), в якому суд підтвердив, що
закон місця укладення шлюбу повинен визначати питання дійсності шлюбу, причому не тільки щодо
форми, але й щодо здатності подружжя до укладення законного шлюбу та інших питань. Однак,
застосування даного принципу не є широко поширеним, все більше країн відмовляються від нього з метою
захисту інтересів публічного порядку. Наприклад, прийнятий 1996 р. в США Акт щодо захисту шлюбу
(Defense of Marriage Act) дозволяє штатам відходити від правила lex loci celebrationis та застосовувати
закон місця суду щодо питань дійсності шлюбу [3].
Третім колізійним питанням є правове регулювання дійсності шлюбів, укладених за межами України.
Згідно зі ст.58 Закону України «Про міжнародне приватне право» шлюб між громадянами України, шлюб
між громадянином України та іноземцем, шлюб між громадянином України та особою без громадянства,
що укладений за межами України відповідно до права іноземної держави, є дійсним в Україні за умови
додержання щодо громадянина України вимог Сімейного кодексу України щодо підстав недійсності
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шлюбу [1]. Варто зазначити, що за цих умов положення СК України щодо підстав недійсності шлюбу
поширюються винятково на громадян України та не поширюються на громадян інших держав.
Цікавим є випадок укладення громадянами України шлюбу у релігійній формі у державі, де за її
законодавством така форма є дійсною. За такої умови застосовується принцип locus regit formam actus,
тобто принцип дотримання форми юридичних актів [2, с. 453].
Також відповідно до ст.58 Закону України «Про міжнародне приватне право» дійсним в Україні
вважається шлюб укладений між іноземцями, між іноземцями та особою буз громадянства, між особами
без громадянства, що укладені відповідно до права іноземної держави. У даній нормі може
застосовуватися колізійна прив’язка lex lociactus.
Прив'язка до місця вчинення акту є основоположним принципом вирішення колізійних питань у сфері
договірних та позадоговірних зобов'язань. Варто зазначити, що у випадках, коли немає вибору
застосовуваного права сторонами або коли можливість такого вибору обмежена чи заборонена законом,
принцип lociactus може бути застосований, залежно від ситуації, як жорстка колізійна прив'язка або як
критерій, що визначає тісний зв'язок даних правовідносин із певним правопорядком. Тобто якщо навіть
шлюби між особами, які не є громадянами України, укладено за кордоном за правилами, що не
відповідають матеріальним або формальним умовам дійсності шлюбу, передбаченими СК України, але із
дотриманням норм національного законодавства, то вони визнаються дійсними Україною [3].
Отже, українське законодавство має багато випадків колізійного регулювання укладання шлюбу.
Вони хоч і частково вирішені в Закону України «Про міжнародне приватне право», але все ж таки за
відсутністю чіткого механізму їх регулювання найчастіше спираються на сталі колізійні прив’язки.
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ІМПІЧМЕНТ ПРЕЗИДЕНТА: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА ДОСВІД УКРАЇНИ
Імпічмент Президента є цікавою практикою для правового регулювання українського законодавства.
Усунення Президента з його поста визначено Основним Законом країни у 1996 р., процедура усунення з
поста було прийнято лише на 29 році незалежності України – у 2020 році.
У демократичних державах імпічмент є одним з необхідних елементів контролю над владою країни і
потрібен для збереження стабільності суспільного і конституційного ладу. Імпічмент є також механізмом
недопущення авторитаризму і гарантування національної безпеки [1].
Батьківщиною імпічменту вважається Англія, однак значного поширення та популярності процедура
набула у США. У Конституції Сполучених Штатів Америки прописано, що «президент, віце-президент та всі
державні службовці США повинні бути відсторонені від посади в порядку імпічменту і засуджені за зраду,
хабарництво або інші серйозні злочини і проступки» [2]. У США зняття з посади за результатами
процедури імпічменту здійснюється автоматично на підставі визнання вини в Сенаті. Конституцією США
передбачено відсторонення посадової особи шляхом висунення звинувачення імпічменту в Палаті
представників, а потім – обвинувального вироку кваліфікованою більшістю (2/3) Сенату [1].
У США процедуру імпічменту проходили такі президенти, як Ендрю Джонсон, Річард Ніксон та Білл
Клінтон. Однак при голосуванні за усунення з посади президента Джонсона в Сенаті забракло одного
голосу. Вина Клінтона так і не була доведена, а сам Сенат проголосував протии його усунення з посади
президента. Ніксон же пішов з посади самостійно [2].
У США імпічмент може виноситися законодавчими зборами штатів посадовим особам цих штатів
(наприклад, в 2009 році був усунутий з посади губернатор штату Іллінойс Р. Благоєвич за звинуваченням у
хабарництві). Показовим є випадок, який стався у 2017 році, група конгресменів від Демократичної партії
США виступили з ініціативою провести слухання з імпічменту президента Д. Трампа. Демократии вважали,
що Трамп порушив Конституцію не менше п’яти разів, звільнивши директора ФБР Дж. Комі, порушивши
заборону приймати іноземні подарунки і винагороди, продовжуючи отримувати прибуток від свого бізнесу і
підірвавши федеральну судову систему і свободу преси. Але імпічменту американського президента так і
не відбулося.
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Вперше у Західній Європі президента відправили у відставку застосувавши імпічмент у Литві. Це
сталося, коли Сейм відсторонив Р. Паксаса від посади за грубі порушення Конституції. Рішення про
імпічмент було прийнято сеймом країни мінімальною кількістю голосів. Парламент розглядав питання про
винність президента за трьома пунктами порушення конституції: незаконне надання громадянства,
розкриття державної таємниці та використання службового становища в корисливих цілях. За конституцією
Литви, повноваження президента припиняються автоматично, відразу після винесення рішення Сеймом
про імпічмент [1].
Взагалі, країни світу по-різному визначають підстави для усунення президента країни з посади в
порядку імпічменту: Австрія та Молдова підставою імпічменту вважають порушення конституцій,
Туреччина – державну зраду, Угорщина – порушення конституції та законів, Литва – грубе порушення
конституції, порушення присяги, вчинення злочину, Єгипет – невірність конституції, Кіпр – вчинок, що
безчестить та ганьбить главу держави [2].
Конституцією України, а саме ст.108 визначено умови дострокового припинення повноважень
Президента, а саме: 1) відставка; 2) неспроможність виконувати свої повноваження за станом здоров'я;
3) усунення з поста в порядку імпічменту; 4) смерть. Відповідно до ст.11 Основного закону Президент
України може бути усунений з поста Верховною Радою України в порядку імпічменту у разі вчинення ним
державної зради або іншого злочину [3].
Впродовж всього існування незалежної України не відбулось жодного імпічменту. Однак було
проведено відсторонення від виконання обов'язків екс-президента України Віктора Януковича. 22 лютого
2014 року Верховна Рада Україна 328-ма голосами проголосувала за Постанову «Про самоусунення
Президента України від виконання конституційних повноважень та призначення позачергових виборів
Президента України». В Постанові зазначено, що Віктор Янукович оголошувався таким, що в
неконституційний спосіб самоусунувся від виконання своїх конституційних обов'язків Президента України,
та, відповідно до п. 7 ч.1 ст. 85 Конституції України, оголошувалося про проведення позачергових виборів
Президента 25 травня 2014 року [4].
Постановоювід 23-го лютого 2014 року «Про покладення на Голову Верховної Ради України
виконання обов'язків Президента України згідно із статтею 112 Конституції України» Верховна Рада
поклала на Голову Верховної Ради України Олександра Турчинова обов'язки Президента. Верховна Рада,
приймаючиці постанови, діяла згідно юридичних концепцій аналогії закону та аналогії права. Верховна
Рада України усунула прогалини в Конституції в ситуації, коли президент, порушуючи законодавство,
самовільно ухилився від виконання покладених на нього законом президентських функцій шляхом втечі з
країни [5].
З 2014 р. Було кілька спроб винести на голосування у ВРУ проект закону про імпічмент президента.
У 2014 році голова ВО «Батьківщина» Ю. Тимошенко разом з однопартійцем А. Кожем’якіним
зареєструвала проект закону №1097 про імпічмент президента. У 2015 році Тимошенко заявила, що
Президент України П. Порошенко має сам внести в парламент законопроект про порядок імпічменту. У
Раді VIII скликання було зареєстровано ще три законопроекти, пов’язані з процедурою імпічменту: №2278
від 3.03.2015, №7248 від 31.10.2017 та № 7381 від 7.12.2017. Жоден з них Верховною Радою не
розглянуто [1].
29 травня 2020 року Президент України Володимир Зеленський спрямував до Верховної Ради
проект закону про особливу процедуру усунення Президента з поста (імпічмент). Проєкт закону, попри
протести опозиції, ухвалили одразу в першому читанні та в цілому. А це вважається порушенням
Регламенту Верховної Ради України, адже прийняття в цілому відразу після першого читання допускається
лише у тому разі, якщо законопроект визнано таким, що не потребує доопрацювання, та якщо не надійшло
зауважень щодо його змісту від народних депутатів. За документ проголосували 245 депутатів фракції
"Слуга народу".
Варто зазначити, що опозиція вимагала розглядати проєкт за повною процедурою, щоб мати змогу
подати поправки до другого читання, що передбачене регламентом. А Головне науково-експертне
управління парламенту вказувало, що проєкт потребує до опрацювання. Загалом документ розглядали
всього 28 хвилин [6].
Документ в загальних рисах повторює конституційну процедуру імпічменту, яка передбачає
підтримку спочатку 226 голосів, потім 300, фінальне голосування аж 338 депутатами. Окрім того, 19 грудня
2019 року був прийнятий Закон України «Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії
Верховної Ради України». Цей же документ прибирає із Закону України «Про Регламент Верховної Ради
України» майже 20 статей, які до цього регулювали процедуру імпічменту.
Згідно зі ст.3 Закону України «Про особливу процедуру усунення Президента України з поста
(імпічмент)» підставою для ініціювання імпічменту є письмове подання, підписане більшістю народних
депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України, підписи яких не відкликаються.
Окрім того, до внесеного на розгляд Верховної Ради України письмове подання про ініціювання імпічменту,
має містити правове обґрунтування необхідності утворення спеціальної тимчасової слідчої комісії
Верховної Ради України. Верховна Рада України більшістю голосів народних депутатів України від її
конституційного складу приймає рішення щодо ініціювання імпічменту та включення його до порядку
денного сесії Верховної Ради України як невідкладного. Про прийняття такого рішення Голова Верховної
Ради України терміново повідомляє Президента України і Голову Конституційного Суду України.
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Статтею 8 Закону України «Про особливу процедуру усунення Президента України з поста
(імпічмент)» прописано, що Президент України може мати захисника (захисників у кількості, не більше
п’яти), який (які) забезпечує (забезпечують) захист його прав, свобод і законних інтересів у процедурі
імпічменту [7]. Проте не прописані вимоги ані до їх освіти, ані до професійного стажу. Новою є посада
слідчого прокурора, до повноважень якого відповідно до с.6 вищезазначеного закону належить: зупиняти
незаконні дії та рішення спеціальної тимчасової слідчої комісії, спеціальних слідчих, інших членів
спеціальної тимчасової слідчої комісії; доручати спеціальним слідчим проведення у встановлений
спеціальною тимчасовою слідчою комісією строк слідчих дій, інших процесуальних дій або давати вказівки
щодо їх проведення чи брати участь у них, або особисто проводити слідчі та інші процесуальні дії та інші.
Відповідно до ст.10 Закону України «Про особливу процедуру усунення Президента України з поста
(імпічмент)» спеціальна тимчасова слідча комісія готує висновки і пропозиції за дослідженими
обставинами щодо вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину, розглядає їх на
своєму засіданні та приймає рішення щодо них. Спеціальна тимчасова слідча комісія створюється за 30
днів з моменту ініціювання процедури імпічменту. Висновки і пропозиції спеціальної тимчасової слідчої
комісії надаються Голові Верховної Ради України, а в разі його відсутності - Першому заступнику чи
заступнику Голови Верховної Ради України. Питання про висновки і пропозиції спеціальної тимчасової
слідчої комісії включаються до порядку денного пленарних засідань Верховної Ради України без
голосування і розглядаються невідкладно після їх надання Президентові України та народним депутатам
України. Комісія має право заслуховувати Президента України, а Президент може мати спеціальних
захисників у процедурі імпічменту.
Згідно зі ст.20 Закону України «Про особливу процедуру усунення Президента України з поста
(імпічмент)» уразі прийняття постанови Верховної Ради України про звинувачення Президента України
Верховна Рада України більшістю голосів народних депутатів України від її конституційного складу також
приймає постанову про звернення до:
1) Конституційного Суду України для перевірки справи та отримання його висновку щодо
додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про імпічмент;
2) Верховного Суду для отримання його висновку про те, щодіяння, в яких звинувачується
Президент України, містять ознаки державної зради або іншого злочину
Рішення Верховної Ради України про звинувачення Президента України приймається таємним
голосуванням шляхом подачі бюлетенів. Відповідно до ст.22 Закону України «Про особливу процедуру
усунення Президента України з поста (імпічмент)» у разі неприйняття Верховною Радою України
постанови про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту головуючий на пленарному
засіданні Верховної Ради України: 1) оголошує про припинення процедури імпічменту і дає доручення
щодо публікації про це в газеті «Голос України»; 2) оголошує про припинення повноважень спеціальної
тимчасової слідчої комісії; 3) відімені Верховної Ради України у письмовій формі вибачається перед
Президентом України. Згідно зі ч.1 ст.23 вищезазначеного закону відставка за власним бажанням
Президента України, стосовно якого ініційовано імпічмент, є підставою для припинення процедури
імпічменту на будь-якій стадії, а також для закриття відповідних проваджень у Конституційному Суді
України та Верховному Суді.
Але постає питання доцільності прийнятого закону, адже в ньому не прописано: 1) поняття
державної зради Президента України 2) поняття «або іншого злочину» 3) кримінальна відповідальність за
державну зраду та інші злочини. Також постає питання чи є доцільною така складна процедура імпічменту
Президента, якщо в будь-який момент Президент може піти у відставку і вся процедура перевірок вже не
матиме жодного сенсу.
Отже, незважаючи на прийняття Закону України «Про особливу процедуру усунення Президента
України з поста (імпічмент)» процедура імпічменту Президента все же залишається недопрацьованою у
моментах визначення поняття «або іншого злочину» та державної зради, призначення кримінальної
відповідальності Президенту, визначення умов до захисників Президента.
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ХАРАКТЕРИСТИКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ
Питання порушення митних правил є актуальним в Україні, як ніколи: все більше автомобілів з
європейською реєстрацією можна побачити на вітчизняних дорогах. Неправомірні дії у сфері митного
контролю тягне за собою різні види відповідальності, одна з яких — адміністративна відповідальність.
Відповідно до ст. 458 Митного кодексу України — порушення митних правил є адміністративним
правопорушенням, яке являє собою протиправні, винні (умисні або з необережності) дії чи бездіяльність,
що посягають на встановлений цим Кодексом та іншими актами законодавства України
1) порядок переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний
кордон України;
2) пред’явлення їх органам доходів і зборів для проведення митного контролю та митного
оформлення;
3) здійснення операцій з товарами, що перебувають підмитним контролем або контроль за якими
покладено на органи доходів і зборівцим Кодексом чи іншими законами України, і за якіцим Кодексом
передбачена адміністративна відповідальність [1].
Стаття 459 Митного кодексу України зазначає, що суб’єктами відповідальності за порушення митних
правил можуть бути громадяни, які на момент вчинення такого правопорушення досягли 16-річного віку, а
також посадові особи підприємств. Громадянами є фізичні особи: громадяни України, іноземці, особи без
громадянства.Згідноз п.43 ст.4 Митного Кодексу України, посадові особи підприємств – цекерівники та інші
працівники підприємств (резиденти та нерезиденти), які в силу постійно або тимчасово виконуваних ними
трудових (службових) обов’язків відповідають за додержання вимог, встановлених цим Кодексом,
законами та іншими нормативно-правовими актами України, а також міжнародними договорами України,
укладеними у встановленому законом порядку. [1]
Іноземці й особи без громадянства, які перебувають на території України, підлягають притягненню
до відповідальності за порушення митних правил на тих же підставах, що й громадяни України.
Притягнення до відповідальності за порушення митних правил не звільняє зазначених осіб від обов’язку
сплатими та та інших податків і зборів.
Види адміністративних стягнень:
1) Попередження. Статтею 463 Митного кодексу України визначено, що попередження як
адміністративне стягнення за порушення митних правил є офіційним попередженням правопорушника
стосовно недопустимості таких діянь у майбутньому. Попередження виноситься у формі постанови про
накладення адміністративного стягнення [1].
Попередження як адміністративне стягнення тягне за собою відповідні правові наслідки. А саме, при
повторному вчиненні протягом року однорідного правопорушення, за яке особа булла піддана стягненню у
вигляді попередження, накладення такого стягнення вважається обставиною, що обтяжує
відповідальність [2].
2) Штраф. Відповідно до ст. 464 Кодексу штраф як адміністративне стягнення за порушення митних
правил полягає у покладенні на особу, яка притягується до адміністративної відповідальності за таке
правопорушення, обов’язку сплатити до державного бюджету грошові кошти у сумі, яка визначається
Митним кодексом залежно від виду та характеру вчиненого правопорушення.
Розміри штрафів за порушення митних правил дещо відрізняються від тих, що накладаються за
правопорушення, передбачені КУпАП. По-перше, усі розміри штрафів не коливаються в межах певної суми
(наприклад, від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян), а є фіксованими із чітко
визначеною їх сумою. По-друге, поряді з фіксованим розміром штрафу використовується його обчислення
залежно вартості товарів, транспортних засобів – безпосередніх предметів порушення митних правил або
розміру несплаченої суми митних платежів [2].
3) Конфіскація товарів, транспортних засобів комерційного призначення – безпосередніх предметів
порушення митних правил, товарів, транспортних засобів із спеціально виготовленими сховищами
(тайниками).Згідно зі ст. 465 Кодексу конфіскація як адміністративне стягнення за порушення митних
правил полягає у примусовому вилученні товарів, транспортних засобів і безоплатній передачі їх у
власність держави. При цьому моторні транспортні засоби та несамохідні транспортні засоби, що
буксируються ними, розглядаються як самостійні об’єкти конфіскації [1].
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Конфіскація вказаних предметів, товарів і транспортних засобів застосовується незалежно від того,
чи є вони власністю особи, яка вчинила правопорушення. Застосування конфіскації вищезазначених
предметів та транспортних засобів, які не є власністю особи, що вчинила правопорушення, є специфічною
нормою, яка властива лише для митного права.
Не підлягають конфіскації транспортні засоби, які використовуються виключно для перевезення
пасажирів і товарів через митний кордон України за визначеними маршрутами та рейсами, що
здійснюються відповідно до встановленого розкладу руху на підставі міждержавних (міжвідомчих) угод
про транспортне сполучення. Конфіскація може бути застосована виключно за рішенням суду. [3]
Попередження та штраф можуть застосовуватися тільки як основні адміністративні стягнення за
порушення митних правил. Наприклад, порушення режиму зони митного контролю. Статтею 468 Митного
кодексу України) визначено, що проведення господарських робіт у зоні митного контролю, переміщення
через межі зони митного контролю і в межах цієї зони товарів, транспортних засобів, перетинання меж
зони митного контролю громадянами, які не перетинають митний кордон України, та посадовими особами
державних органів, які не проводять заходи офіційного контролю, їх пересування в межах цієї зони з
порушенням порядку тягнуть за собою попередження або накладення штрафу в розмірі двадцяти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян [1].
Конфіскація товарів, транспортних засобів може застосовуватися як основне і як додаткове
адміністративне стягнення. Наприклад, порушення порядку проходження митного контролю в зонах
(коридорах) спрощеного митного контролю. Відповідно до ст.471 МК України дане митне правопорушення
полягає в переміщенні через митний кордон України особою, яка формою проходження митного контролю
обрала проходження (проїзд) через "зелений коридор", товарів, переміщення яких через митний кордон
України заборонено або обмежено законодавством України, або товарів в обсягах, що перевищують
неоподатковувану норму переміщення через митний кордон України. Санкція передбачає, що якщо
безпосередніми предметами правопорушення є товари, переміщення яких через митний кордон України
заборонено або обмежено законодавством України конфіскація цих товарів застосовується як додатковий
вид стягнення.
За одне і те самепорушення митних правил може накладатися тільки основне або основне і
додаткове адміністративні стягнення.
Статтею 34 КУпАП визначено обставини, що пом’якшують відповідальність за скоєння
адміністративного правопорушення. Положення даної статті стосуються і митних правопорушень, а саме:
1) щире розкаяння винного; 2) відвернення винним шкідливих наслідків правопорушення;
3) добровільне відшкодування збитків або усунення заподіяної шкоди; 4) вчинення правопорушення під
впливом сильного душевного хвилювання або при збігу тяжких особистих сімейних обставин;
5) вчинення правопорушення неповнолітнім; 6) вчинення правопорушення вагітною жінкою або жінкою, що
має дитину до 1 року. Даний перелік не є вичерпним [4].
А статтею 35 КУпАП визначено обставини, що обтяжують відповідальність, а саме:
1) продовження протиправної поведінки, незважаючи на вимогу уповноважених на те осіб припинити її;
2) повторне протягом року вчинення однорідного правопорушення, за яке особу вже було піддано
адміністративному стягненню; вчинення правопорушення особою, яка раніше вчинила кримінальне
правопорушення; 3) втягнення неповнолітнього в правопорушення; 4) вчинення правопорушення групою
осіб; 5) вчинення правопорушення в умовах стихійного лиха або за інших надзвичайних обставин;
6) вчинення правопорушення в стані сп'яніння.
Проте незважаючи на п.5 ст.35 КУпАП у ст. 460 Митного кодексу України прописана можливість
звільнення від адміністративної відповідальності. Так згідно зі вищезазначеною статтею вчинення
порушень митних правил, передбачених ч.3 ст. 469, ст. 470, ч. 3 ст. 478, ст. 481 МК, внаслідок аварії, дії
обставин непереборної сили або протиправних дій третіх осіб, що підтверджується відповідними
документами, а також допущення у митній декларації помилок, які не призвели до неправомірного
звільнення від сплати митних платежів або зменшення їх розміру, до незабезпечення дотримання заходів
тарифного та/або нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, якщо такі помилки не
допускаються систематично. [1]
Орган (посадова особа), який накладає адміністративне стягнення, залежно від характеру
адміністративного правопорушення може не визнати дану обставину обтяжуючою.
Відповідно до ст.467 Митного кодексу якщо справи про порушення митних правил відповідно
до ст.522 цього Кодексу розглядаються митними органами або судами (суддями), адміністративне
стягнення за порушення митних правил може бути накладено не пізніше ніж через шість місяців з дня
виявлення правопорушення. Строк накладення адміністративних стягнень у справах про порушення
митних правил зупиняється на час розгляду таких справ судом [1].
У разі закриття кримінального провадження, але за наявності в діях правопорушника ознак
порушення митних правил, адміністративні стягнення за порушення митних правил може бути накладено
не пізніше ніж через три місяці з дня прийняття рішення про закриття кримінального провадження, але не
пізніше ніж через два роки з дня вчинення правопорушення.
Порядок накладання стягнень визначено ст. 36 Кодексу України про адміністративні
правопорушення, а саме: при вчиненні однією особою двох або більше адміністративних правопорушень
адміністративне стягнення накладається за кожне правопорушення окремо. Якщо особа вчинила кілька
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адміністративних правопорушень, справи про які одночасно розглядаються одним і тим же органом
(посадовою особою), стягнення накладається в межах санкції, встановленої за більш серйозне
правопорушення з числа вчинених. До основного стягнення в цьому разі може бути приєднано одне з
додаткових стягнень, передбачених статтями про відповідальність за будь-яке з вчинених
правопорушень [4].
Отже, Митним кодексом України достатньою мірою визначені правопорушення, за які
передбачається адміністративна відповідальність.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЛИВОСТЕЙ СТВОРЕННЯ ПРИЙОМНОЇ СІМʼЇ ВІДПОВІДНО ДО
НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
Питання регулювання створення прийомних сімей є важливим в Україні, адже це одна з форм
влаштування дітей-сиріт в Україні. Створення прийомної сімʼї прописано не лише в Сімейному кодексі
України, а й в ряді інших національних нормативно-правових актів.
Метою роботи є надання характеристики особливостей створення прийомної сімʼї відповідно до
національного законодавства.
Прийомні сім’ї виникли у Сполучених Штатах Америки у зв’язку з нестачею родин для всиновлення
дітей, а згодом швидко поширилися в Англії та в інших країнах Європи [1, с. 421].
Відповідно до ст. 256-1 Сімейного кодексу України прийомна сім'я – сім'я, яка добровільно взяла на
виховання та спільне проживання від одного до чотирьох дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського
піклування.
Згідно зі ст.таття 256-2 прийомними батьками є подружжя або особа, яка не перебуває у шлюбі, які
взяли для спільного проживання та виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.
Прийомні батьки є законними представниками прийомних дітей і діють без спеціальних на те повноважень
як опікуни або піклувальники.
Прийомні батьки несуть обов'язки по вихованню та розвитку дітей, передбачені ст. 150 Сімейного
кодексу України, а саме вони:
 зобов'язані виховувати дитину в дусі поваги до прав та свобод інших людей, любові до своєї сім'ї
та родини, свого народу, своєї Батьківщини;
 зобов'язані піклуватися про здоров'я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток;
 зобов'язані забезпечити здобуття дитиною повної загальної середньої освіти, готувати її до
самостійного життя;
 зобов'язані поважати дитину;
 передача дитини на виховання іншим особам не звільня є батьків від обов'язку батьківськог
опіклування щодо неї;
 забороняються будь-які види експлуатації батьками своєї дитини;
 забороняються фізичні покарання дитини батьками, а також застосування ними інших видів
покарань, які принижують людську гідність дитини.
Прийомними батьками не можуть бути особи, зазначенів ст. 212 Сімейного кодексу України, а саме:
обмежені у діє здатності; визнані недієздатними; позбавлені батьківських прав, якщо ці права не були
поновлені; перебувають на обліку або на лікуванні у психоневрологічному чи наркологічному диспансері;
ті, що зловживають спиртними напоями або наркотичними засобами; не мають постійного місця
проживання та постійного заробітку (доходу) та інше.
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Відповідно до ст. 256-3 Сімейного кодексу України – діти-сироти і діти, позбавлені батьківського
піклування, влаштовані на виховання та спільне проживання до прийомної сім’ї [2].
На влаштування дитини-сироти і дитини, позбавленої батьківського піклування, до прийомної сім’ї
потрібна згода дитини, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити. Згода
дитини на її влаштування до прийомної сім’ї з’ясовується службовою особою закладу, в якому вона
перебуває, у присутності прийомних батьків і представника органу опіки та піклування, про що складається
відповідний документ [1, с. 423].
Прийомні діти проживають і виховуються у прийомній сім’ї до досягнення 18-річного віку, а в разі
навчання у професійно-технічних, вищих навчальних закладах І–ІV рівнів акредитації – до його закінчення.
За прийомними дітьми зберігається право на аліменти, пенсію, інші соціальні виплати, а також на
відшкодування шкоди у зв’язку із втратою годувальника, які вони мали до влаштування до прийомної сім’ї.
Відповідно до ст. 256-4 рішення про створення прийомної сім'ї приймається районною, районною в
містах Києві та Севастополі державними адміністраціями, виконавчим комітетом міської (міст
республіканського Автономної Республіки Крим і міст обласного значення) ради в порядку, встановленому
Кабінетом Міністрів України [2].
Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про прийомну сім’ю»
від 26.04.2002 р.№ 565 служби у справах дітей районних, районних у мм. Києві та Севастополі
держадміністрацій, виконавчихо рганівмі ських рад, адміністрації закладів, у яких виховуються діти-сироти і
діти, позбавлені батьківського піклування, надають допомогу потенційним прийомним батькам у
підборідітей та налагодженні контактів з ними [3].
Окрім того, влаштування дітей у прийомну сім'ю проводиться з урахуванням віку прийомних батьків
та дітей, щоб на час досягнення обома прийомними батьками пенсійного віку всі прийомні діти досягли віку
вибуття з прийомної сім'ї. У разі досягнення пенсійного віку одним з прийомних батьків час перебування
дітей визначається за віком молодшого з батьків. В окремих випадках за згодою сторін прийомна сім'я
може функціонуватиі після досягнення прийомними батьками пенсійного віку, але не більше ніж протягом
п'яти років. Варто зазначити, що на виховання та спільне проживання у прийомну сім’ю насамперед
влаштовуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, які перебувають на первинному
обліку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, на відповідній адміністративнотериторіальній одиниці або перемістилися з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській
областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі або району проведення антитерористичної
операції і заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії
Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях [3].
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про прийомну
сім’ю» від 26.04.2002 р. № 565 на підставі рішення про утворення прийомної сім'ї між прийомними
батьками та органом, який прийняв рішення про її утворення, укладається договір про влаштування дітей
до прийомної сім'ї на виховання та спільне проживання за формою згідно з додатком.
Дія договору припиняється у разі виникнення у прийомній сім’ї:
1) несприятливих умов для виховання дітей та спільного проживання (тяжка хвороба прийомних
батьків, відсутність взаєморозуміння батьків з дітьми, конфліктні стосунки дітей);
2) невиконання прийомними батьками обов’язків щодо належного виховання, розвитку та утримання
дітей; порушення схеми антиретровірусної терапії дитини; невиконання індивідуальної програми
реабілітації дитини з інвалідністю, повернення дітей рідним батькам (опікуну, піклувальнику, усиновителю),
3) досягнення дитиною повноліття; досягнення батьками пенсійного віку;
4) виявлення обставин щодо навмисного виведення дитини з прийомної сім’ї, з метою усиновлення
її іноземцями, за винятком ситуацій, якщо іноземець є родичем дитини, за згодою сторін та з інших причин,
передбачених договором, також за наявності обставин, зазначених у ст.212 Сімейного кодексу України [3].
Варто зазначити, що орган, який прийняв рішення про створення прийомної сім'ї, зобов'язаний
контролювати виконання прийомними батьками своїх обов'язків щодо виховання та утримання дітей.
Відповідний державний орган зобов’язується:
 щомісяця виплачувати грошове забезпечення прийомним батькам;
 забезпечити соціальне супроводження прийомної сім’ї, закріплення за нею соціального працівника;
 забезпечити щорічне безоплатне медичне обстеження дітей;
 здійснювати координацію діяльності відповідних установ та організацій, пов’язану зізахистом прав
дітей, та нести відповідальність за функціонування прийомної сім’ї [2, с. 424].
Згідно зі Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про прийомну сім’ю»
від26.04.2002 р. № 565 у разі влаштування в прийомну сім’ю дитини з інвалідністю повинні бути створені
відповідні умови для її проживання. Після визначення індивідуальних потреб дитини орган, який прийняв
рішення, за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів та/ або інших джерел, не заборонених
законодавством:
 вживає заходів для забезпечення облаштування житлового приміщення, в якому проживає сім’я, з
дотриманням принципів універсального дизайну, архітектурної доступності та розумного пристосування (за
згодою прийомних батьків);
 організовує надання необхідних послуг з урахуванням потреб дитини;
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 сприяє здійсненню заходів щодо виконання індивідуальної програми реабілітації дитини з
інвалідністю [3].
У разі припинення дії договору сім'я позбавляється статусу прийомної, а питання про подальше
влаштування дітей вирішується органом опіки і піклування (дітей, уражених ВІЛ-інфекцією, - органом опіки і
піклування на підставі висновку закладу охорони здоров'я), який вживає вичерпних заходів до запобігання
поверненню (влаштуванню) дітей в інтернатні заклади.
Якщо змінився сімейний стану (одруження, розлучення, смерть одного з подружжя) прийомні батьки
зобов’язані не пізніше ніж через 10 календарних днів з дати зміни сімейного стану повідомити про це
відповідній службі у справах дітей та соціальному працівнику або фахівцю із соціальної роботи, який
здійснює соціальне супроводження сім’ї. На підставі зібраних відомостей служба у справах дітей готує
висновок про доцільність (недоцільність)продовження функціонування прийомної сім’ї з урахуванням
обставин і думок дітей, якщо вони досягли такого віку та рівня розвитку, що можуть їх висловити [3].
Обласні центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді із залученням спеціалістів з питань
психології, педагогіки, медицини тощо періодично, але не рідше ніж раз на два роки, організовують
навчання для прийомних батьків з метою підвищення їх виховного потенціалу.
Соціальне супроводження прийомних сімей здійснюється постійно центрами соціальних служб для
сім’ї, дітей і молоді та передбачає надання комплексу правових, психологічних, соціально-педагогічних,
соціально-економічних, соціально-медичних та інформаційних послуг, спрямованих на створення
належних умов функціонування прийомної сім’ї [2, с.425].
Отже, створення прийомної сімʼї прописано не лише в Сімейному кодексі Україні, а й в ряді інших
нормативно-правових актів національного законодавства.
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COVID-19 ЯК СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМА У ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ
Закони будь-якої країни це певні правила, по яким суспільство повинно жити. Ці правила можуть
дозволяти займатися якоюсь діяльністю, а можуть забороняти, можуть карати, а можуть й захищати. Закон
регулює різноманітні види відношень. Він повинен бути чітко сформованим та спроможнім передбачити
біду задля захисту людей та недопущення соціальної катастрофи. Нажаль, несподівана світова пандемія
COVID-19 показала, що наші робітники не дуже захищені у трудових відносинах. Це ми можемо
спостерігати по зростаючій кількості безробітних людей та мітингах проти карантинних обмежень.
Відповідно до статті 43 Конституції України кожен має право на працю, що включає можливість
заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Держава створює
умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії
та виду трудової діяльності, реалізує програми професійно-технічного навчання, підготовки та
перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб. Працівники реалізують право на працю шляхом
укладення трудового договору про роботу на підприємстві, в установі, організації або з фізичною особою,
отже трудовий договір є основною, базовою формою виникнення трудових правовідносин. Кодексом
законів про працю України дано визначення трудового договору.
Відповідно до трудового законодавства - це угода між працівником і власником підприємства,
установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник
зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому
розпорядку, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа
зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для
виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.
Завдяки трудовому договору, працівник захищає себе та бере певні обов’язки. На початку 2020-го
року перед пандемією найуразливішим став третинний сектор економіки України – сфера послуг. Для
запобігання поширення вірусної хвороби, частина робітників, яку можна було, переведена на дистанційну
роботу, а ось інша частина людей тимчасово опинилась без роботи. Так в Україні суттєво піднявся рівень
часткового безробіття. Часткове безробіття — вимушене тимчасове скорочення передбаченої
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законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) виробництва продукції з
причин економічного, технологічного і структурного характеру без припинення трудових відносин. Такий
сценарій подій було передбачено у Кодексі законів про працю України та саме він допомагає людям не
бути кинутим напризволяще.
Кодекс законів про працю України - кодекс, який регулює в Україні трудові правовідносини.
Регулювання таких правовідносин фокусується на процесові оплатного виконання роботи (на відміну від
регулювання оплатного виконання роботи в цивільних правовідносинах, яке фокусується передусім на її
результатові), тобто КЗпП регулює час роботи і відпочинку, заохочення та стягнення з працівників, гарантії
для останніх із боку роботодавця тощо.
Кодекс законів про працю України регулює трудові відносини всіх працівників, сприяючи зростанню
продуктивності праці, поліпшенню якості роботи, підвищенню ефективності суспільного виробництва і
піднесенню на цій основі матеріального і культурного рівня життя трудящих, зміцненню трудової
дисципліни і поступовому перетворенню праці на благо суспільства в першу життєву потребу кожної
працездатної людини.
Законодавство про працю встановлює високий рівень умов праці, всемірну охорону трудових прав
працівників.
Цей кодекс гарантує допомогу частково безробітним при певних умовах, а саме:
1. Допомога по частковому безробіттю надається територіальним органом центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції,
застрахованим особам у разі втрати ними частини заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення
передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням)
виробництва продукції без припинення трудових відносин у разі, якщо:
зупинення (скорочення) виробництва на підприємстві або в цеху, дільниці із замкнутим циклом
виробництва (структурний підрозділ підприємства, у якому здійснюються всі етапи технологічного процесу
з виробництва певного виду продукції у межах такого підрозділу), що має невідворотний та тимчасовий
характер, триває не менше трьох місяців і не перевищує шести місяців, не залежить від працівників та
роботодавця, охопило не менш як 20 відсотків чисельності працівників підприємства або цеху, дільниці, у
яких скорочення робочого часу становить 30 і більше відсотків на місяць;
зупинення (скорочення) виробництва та тривалості робочого часу працівників є вимушеним,
оскільки;
вичерпано всі можливі заходи запобігання йому, що підтверджується узгодженим рішенням
роботодавця та виборного органу профспілкової організації, з якою укладено колективний договір, за
результатами консультацій між ними;
роботодавцем вживаються заходи щодо профілактики та запобігання поширенню епідемії на
виконання відповідного рішення місцевої державної адміністрації.
Про можливе зупинення (скорочення) виробництва роботодавець зобов’язаний повідомляти
територіальний орган письмово за формою та у строки, визначені центральним органом виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції.
2. Право на допомогу по частковому безробіттю мають застраховані особи, які протягом 12 місяців,
що передували місяцю, в якому почалося скорочення передбаченої законодавством тривалості робочого
часу, працювали не менше шести календарних місяців, сплачували страхові внески та у яких скорочення
тривалості робочого часу становить 50 і більше відсотків на місяць.
У разі якщо роботодавцем вживаються заходи щодо профілактики та запобігання поширенню
епідемії на виконання відповідного рішення обласної державної адміністрації, право на допомогу по
частковому безробіттю мають усі застраховані особи, з яким роботодавцем оформлено трудові відносини.
3. Допомога по частковому безробіттю встановлюється за кожну годину, на яку працівникові було
скорочено передбачену законодавством тривалість робочого часу, із розрахунку двох третин тарифної
ставки (окладу), встановленої працівникові відповідного розряду. Розмір допомоги визначається під час
затвердження бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на
випадок безробіття виходячи з фінансових можливостей і не може перевищувати прожиткового мінімуму
для працездатних осіб, встановленого законом.
4. Виплата працівникам допомоги по частковому безробіттю здійснюється підприємством з першого
дня скорочення тривалості їх робочого часу за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного
соціального страхування України на випадок безробіття у межах строку зупинення (скорочення)
виробництва, але не більше 180 календарних днів протягом року.
У перші місяці життя України у карантинних обмеженнях виявилось, що закон, призваний стати на
захист частково безробітних, не може повною мірою виконати свої задачі.
Так, з початку запровадження карантинних обмежень ми спостерігаємо близько десятка мітингів
людей по всій Україні попри заборону масових заходів та організацію великих скупчень людей. Основна
вимога протестуючих – дозвіл на роботу. Люди бажали працювати не дивлячись, що законом передбачена
допомога для них і вони могли певний час жити за рахунок цієї допомоги. Але підприємці заявляли про те,
що коштів не вистачає на виплати заробітної плати працівникам, оренду приміщення, комунальних послуг
та на виплати податків. Це стосовно підприємців малого та середнього бізнесу, а звичайні робітники
бажали працювати, щоб бути спроможним просто жити впродовж місяця до наступної заробітної плати.

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

109

Після розробки плану та початку конкретних дій надання фінансової допомоги для працівників й
підприємців, картина недуже змінилася. Чому так? Чому не вдається чітко врегулювати ситуацію з
підтримки робітників, які опинились у скрутному становищі й шукають кращої роботи, або навіть
збираються виїжджати за кордон, що є національною проблемою?
Якщо передивитись статті про допомогу частково безробітним, то ми побачимо, що допомога
надається застрахованим працівникам. Право на допомогу по частковому безробіттю відповідно до цієї
статті мають застраховані особи, з якими роботодавцем оформлено трудові відносини (крім осіб, які
отримують пенсію).
Тобто допомогу зможуть отримати не всі потребуючі. Це спричиняє розподіл суспільства та у
подальших надзвичайних станах країни цей розподіл буде деталі глибшим й кількість людей, проживаючих
за лінією бідності, буде рости. Це веде за собою низку негативних явищ у подальшому для країни. Щоб
цього уникнути, у Кодексі законів про працю Україні є важлива стаття:
Особи, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню теж зазначені в
КЗоТ. Це особи, які працюють за трудовим договором (контрактом) на підприємствах, в установах,
організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання або у фізичної особи,
підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню.
Стаття 253 КЗоТ гарантує робітникам соціальне страхування, але треба розуміти, дотримання
вищезгаданої статті «Загальнообов’язкове державне соціальне страхування та пенсійне забезпечення» не
вигідно для власників малого та середнього бізнесу. Якщо вони виходять на мітинги проти карантинних
обмежень, тому що вони не можуть все оплачувати, то платити страховку всім робітникам взагалі
неспроможні.
Більшість людей, які приходять працевлаштуватися, взагалі не знають свої права, тим паче про
норму даної статті. Це через їх правову неосвіченість, якою користуються роботодавці.
Підсумовуючи все вищесказане, зазначимо, що для запобігання у майбутньому подібних проблем,
треба підвищувати рівень правової обізнаності населення, завдяки чому робітники будуть більш
захищеними та не дозволить працедавцям замовчувати усі їх права, й не дасть їм на цьому
заощаджувати.
Науковий керівник:
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КРИМІНОЛОГО-ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСІБ, ЯКІ ВЧИНИЛИ НАСИЛЬНИЦЬКІ ЗЛОЧИНИ
Необхідність вивчення психологічних особливостей осіб, які вчиняють злочини, є невід'ємним
атрибутом багатьох кримінологічних досліджень. Відповідні питання розглядаються в рамках проблеми
особистості злочинця, якій присвячені не тільки самостійні глави більшості підручників по
кримінології, [1, с. 57] а й монографічні видання [2, с. 134].
Вчинення будь-якою людиною злочину цілком дозволяє говорити про якісну своєрідність його
особистості [3, с. 37], яка в найбільш широкому розумінні означає сукупність властивостей, притаманних
людині. Тому особистість злочинця можна визначити як специфічну сукупність властивостей людини, яка
вчинила суспільно небезпечне кримінально-протиправне посягання. Дана специфіка в міру розвитку науки
вбачалася в її криміногенності [4, с. 46], громадської небезпеки [5, с. 44], а останнім часом - в
антигромадській спрямованості, кримінальної «зараженості» [6, с. 47]. Володіння такого роду якістю в
даний час вже не вважається фатальною схильністю до злочинної поведінки, але дискусії про його зміст,
появі, зміні та зникнення продовжуються [7, с. 93].
Різноманітність властивих кожній людині (включаючи злочинців) властивостей дозволяє говорити
про структуру особистості, яка може розглядатися на індивідуальному, видовому і загальному рівнях. Вона
утворюється з сукупності властивостей, що формуються в процесі різноманітних взаємодій з іншими
людьми і роблять особистість суб'єктом діяльності, пізнання і спілкування, в тому числі кримінального. При
цьому в структурі особистості злочинця пропонується виділяти різні групи властивостей [8, с. 95].
Дослідження вікових особливостей є важливим елементом кримінологічного вивчення особи
злочинця, так як дозволяє не тільки пояснити деякі закономірності поведінки даних осіб, а й оптимізувати
превентивну діяльність. Порівняльний аналіз віку осіб, які вчинили злочини зазначених категорій, показав
наступне: 20% насильницьких діянь, що залишилися нерозкритими, вчинене особами у віці від 14 до 20
років; 26 - від 21 до 30 років; 30 - від 31 до 40 років; 16 - від 41 до 50 років; близько 8% - старше 51 року.
Найбільш часто подібні злочини скоюють особи у віці від 20 до 40 років; середній їх вік - 38,4 років. Слід
зазначити тенденцію зростання числа нерозкритих насильницьких діянь неповнолітніх. Особи старше 30
років частіше скоюють злочини - 57% від загальної маси злочинів; особи віком 18 - 24 років - 21,9; особи у
віці 25-29 років - 15,0%. Найбільшою кримінальною активністю характеризуються особи молодого (18-24
років) і зрілого віку (30-39 років), що в цілому не характерно для інших видів нерозкритих злочинів.
Характеризуючи рід занять осіб, які скоюють насильницькі злочину, слід вказати на неоднорідність
відповідних показників залежно від мотивів вчинення злочинів. Особливу увагу необхідно звернути на те,
що діяльність до скоєння злочину не вели 36% злочинців, для 43% даної категорії осіб характерна часта
зміна місця роботи і навчання, великі перерви у трудовій діяльності. Більше половини вивчених осіб
порушували трудову дисципліну, міняли місця роботи, недобросовісно ставилися до своїх обов'язків.
Кожен п'ятий на момент вчинення злочину не працював. Значна частина осіб раніше піддавалися заходам
громадського та дисциплінарного впливу.
В цілому соціально-демографічні параметри осіб, які вчинили насильницькі злочини, які залишилися
нерозкритими, істотно не відрізняються від характеристик осіб, які вчинили насильницькі злочини, розкриті
згодом. До цього слід зауважити, що на індивідуальному рівні ні стать, ні вік, ні інші соціально-демографічні
якості самі по собі не приводять особу до вчинення злочину. Лише заломлюючись через інші, які є
основними для здійснення протиправного посягання особистісні якості, вони обумовлюють вчинення
злочину. На думку більшості кримінологів, домінуючою мотивацією вчинення насильницьких злочинів
служить усвідомлене чи підсвідоме прагнення суб'єкта до насильно-егоїстичного самоствердженню,
переносу психофізіологічних внутрішньо-особистісних конфліктів на оточуючих [9, с. 26]. Для людини,
орієнтованого на насильницьке вирішення конфліктних ситуацій, юридичні ознаки складу злочину не
завжди мають вирішальне значення. За наявності тих чи інших умов установча мотивація може
реалізовуватися в будь-яких насильницьких злочинах проти особистості: від вбивства до заподіяння
незначної шкоди здоров'ю [10, с. 112].
Вивчення відомостей про особу, яка вчинили насильницькі злочини, розкриті і не розкриті згодом,
показало, що особам, які вчинили злочини, що залишилися нерозкритими, частіше притаманні моральнопсихологічні та соціально-демографічні характеристики, які визначали їх поведінку до, під час і після
вчинення посягання:
- вищий інтелектуальний рівень (хоча він і не відбивається в документах про відповідну освіту, але
відзначається експертами, в тому числі співробітниками, які здійснювали розшук винних і розслідування
відповідних злочинів, родичами, потерпілими та ін.);
- гнучкість, а іноді і неординарність мислення, що дозволяли ретельно планувати вчинення злочину,
а також приховувати їх сліди;
- конкретизація цілей злочинної поведінки (особливо при вчинення насильства на замовлення);
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- ініціативне встановлення або наявність довірчих відносин з представниками Національної поліції
(включаючи корупційних відносин, а також спроби співпраці з метою отримання конфіденційної
інформації);
- наявність досвіду здійснення аналогічних (залишилися нерозкритими) злочинів, у тому числі
«серійних», а також тривалого спілкування з особами, раніше засудженими;
- вміння маскувати свою поведінку завдяки веденню зовні правослухняного способу життя;
- наявність здібностей впливати на потерпілих, особливо у справах приватного і приватно публічний звинувачення;
- володіння знаннями про оперативно-розшукову діяльність і слідчу практику, «оптимальних»
знаряддях, засобах і ситуаціях скоєння злочинів.
Найбільш яскраво перераховані властивості проявляються в особливому типі злочинця, який умовно
можна назвати кримінально конструктивним. Конструктивні особистості ретельно планують свої злочини,
вони хитрі, педантично ставляться до підготовки, вчинення та приховування скоєних посягань. У соціумі
вони можуть вважатися акуратними, уважно відносяться до своєї зовнішності, одягу, манерах поведінки,
оточуючих речей (дому, автомобілю, робочого місця тощо.), Вміють створити сприятливе враження, тим
самим знизити рівень обережності у майбутніх потерпілих. Найбільше задоволення такі особи знаходять в
«приведення в порядок» людей, які, на їхню думку, не можуть впоратися з собою або вважають себе
сильніше, ніж вони є насправді. Слабкі люди як об'єкт посягання є не настільки привабливими, не
викликають бажаного задоволення. В процесі вчинення злочину вони навіть можуть запропонувати
потенційній жертві привести себе в «належний вигляд». Кримінально конструктивні злочинці не
обов'язково роблять страшне враження з самого початку, вони можуть використовувати чарівність і
хитрість для реалізації своїх злочинних намірів.
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ПСИХОЛОГІЯ СВІТОСПРИЙМАННЯ ЗЛОЧИНЦЯ
Вступ. Світогляд, як ми знаємо є дуже многогранним поняттям, що ж там можливо й говорити про
«світогляд злочинця». Ця тема розглядається с багатьох сторін, з таких як: філософія, психологією,
соціологією та юридичними науками. Дослідження індивідуальних якостей злочинця в однакових злочинах,
ми зможемо відвести злочини до конкретного типу злочинця, і з цим можливо також прогнозувати нові
правопорушення, обирати мери притягнення до відповідальності злочинця.
Метою мого дослідження є зрозуміти що будь-яка поведінка, злочинна в тому числі, неможливо без
справжнього знання психології (іноді - патопсихології) особистості, психологічних механізмів і мотивів,
соціально-психологічних явищ і процесів, а нерідко і психіатричних факторів. А такі знання ні в якому разі
не можуть бути отримані тільки шляхом вивчення чужих робіт та кримінальних справ, при ігноруванні
"живого" злочинця з усіма його пристрастями і потребами, з його складним і неповторним життєвим
шляхом, часом трагічною долею, специфікою індивідуальної зовнішності, що ще раз підтверджує
нерозривний зв'язок між особистістю і поведінкою.
Оскільки причини злочинної поведінки укладені в особистості злочинця, то, щоб зрозуміти їх,
необхідно вивчити цю особистість, виявити ті зовнішні по відношенню до неї соціальні явища і процеси, які
сформували її криміногенні риси. І саме злочинну поведінку потрібно вивчати не тільки для його
запобігання або припинення, а й для розуміння його причин. Дане міркування ми вважаємо дуже важливим
не стільки для теорії, скільки для профілактичної діяльності. Вивчення останньої показує, що можна було б
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уникнути багатьох помилок, якби практичні органи – попереднього розслідування, суд, установи, які
виконують покарання, - в центр своєї уваги і професійних зусиль завжди ставили особистість, а не тільки
умови її життя, ті чи інші впливу на неї. При вивченні особистості злочинця часто буває важко відокремити
її від поведінки, особливо коли вивчаються мотиви, наміри, цілі, вибір засобів їх досягнення, прийняте
рішення і т. д. Так, виникнення і розвиток мотивів злочинної поведінки можна розглядати і в рамках
формування особистості злочинця, і при аналізі внутрішніх механізмів поведінки. Думки, емоції, почуття і
переживання злочинця, реалізовані в злочині, є в той же час прояви його особистості.
Саме злочинну поведінку, перш за все тривалий, багаторазове вчинення злочинів, здатне "живити"
себе, але тільки через саму особистість, залучаючи її до певного способу життя, закріплюючи в ній
негативні внутрішні риси, антигромадські установки, погляди і орієнтації, загострюючи в небажаному
напрямку особливості характеру. Значну роль в подальшій криміналізації особистості відіграє перебування
в місцях позбавлення волі та спілкування там з іншими злочинцями. За отриманими даними, чим довше
перебування в цих місцях і, головне, триваліше саме злочинну поведінку, тим менше можливостей
домогтися виправлення засуджених, які "обростають" шкідливими звичками і навичками, деморалізуються,
втрачають здатність до суспільно корисних контактів. серед таких злочинців виявляються особи з
психічними аномаліями, які володіють серйозним криміногенним зарядом, негативно змінює особистість і
все більше перешкоджає нормальному людському спілкуванню.
Для кримінології стало аксіомою твердження, що причиною злочинної поведінки є складну взаємодію
зовнішніх, об'єктивних умов і внутрішніх, суб'єктивних чинників, середовища і особистості. Тим самим
середовище та особистість отримують рівну кримінологічну оцінку, а поведінка постає лише як наслідок
цієї взаємодії. якщо дотримуватися такої точки зору і при цьому бути послідовним, то провину за наслідки
злочинного поведінки потрібно порівну покласти на обидві сторони - і на середу (конкретну ситуацію), і на
самого злочинця. Конкретна ситуація - це та очевидці, і потерпілі, і умови, в яких скоєно злочин, і т. д.
Звичайно, "вина" потерпілого буває теж велика (Наприклад, в результаті необережного або аморальної
поведінки), але ще нікому в голову не приходило карати його так само, як і злочинця.
Зрозуміло, будь-яка людина, роблячи так чи інакше, вступає у взаємодію з оточуючими
обставинами, сприймаючи і оцінюючи їх відповідно до власної шкалою цінностей, особливостями своєї
особистості. Це - прописна життєва мудрість, і вже з цієї причини наукове пояснення злочинної поведінки
не може обмежитися міркуваннями про те, що індивід завжди взаємодіє з ситуацією. Ось чому, чи не
применшуючи криміногенної значимості зовнішніх умов, особливо сприяють злочину або провокують його
в згаданому взаємодії, потрібно виділити головну сторону. Нею, звичайно, є злочинець навіть в
обставинах, здавалося б, тяжіє над ним, наприклад при нанесенні йому тяжкої образи. Нерідко він
потрапляє в жорстку залежність від обставин. Але це лише свідчить про особливості даної особистості,
здатної потрапляти в таку залежність. Інша людина на його місці постарався б "Піти" від цих обставин.
Якщо ж ситуація діє нездоланно і однозначно може привести тільки до того, що його вчинки об'єктивно зав
дадуть шкоди, - злочин невідворотно. Зрозуміло, соціально-психологічне взаємодія має місце і з
абсолютно нейтральними, "нешкідливими" ситуаціями.
Висновки. Таким чином, вважаю за необхідне зауважити, що хай кожен злочинець є й
індивідуальністю, але у здійсненні злочинна вони всі однакові. Ще хочу зауважити що практика дозволяє
зрозуміти що в кожного злочинця є травма дитинства, і їх наслідками є скоєння злочинів.
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СМАРТФОНОВОЇ АДИКЦІЇ У ПІДЛІТКІВ. НОМОФОБІЯ
Смартфон, планшет або комп’ютер можуть бути надзвичайно продуктивними інструментами, але
нав’язливе використання цих пристроїв може заважати роботі, навчанню та стосункам. Залежність від
телефона, яку іноді називають проблематичним використанням мобільних телефонів, є поведінковою
залежністю, яка вважається подібною до залежності від інтернету, азартних ігор, покупок чи відеоігор та
призводить до серйозних порушень здоров'я та проблем у житті.
Останнім часом дедалі більш популярним стає термін «номофобія» (страх залишитися без
мобільного телефона), який часто підживлюється проблемою надмірного використання інтернету або
розладом залежності від інтернету. Сам смартфон не спонукає людину хапатись за нього, натомість це
роблять ігри, соціальні мережі, програми та онлайн-освіти, до яких він нас пов’язує. Це супроводжується
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зростанням занепокоєння щодо надмірного та потенційно шкідливого використання [1]. З’являються
повідомлення про проблемні моделі поведінки щодо використання смартфонів, які характерні для випадків
наркоманії [2]. Хоча залежність від смартфонів поки що офіційно не визнається клінічним діагнозом, вона є
предметом активних досліджень. Суб'єкти досліджень, які повідомляють про залежність від смартфонів,
описують зниження інтересу до стосунків віч-на-віч, використовують смартфони всупереч усвідомленню
негативних наслідків. Вони визнають порушення контролю над пристроями та адиктивну поведінку,
тривогу, коли їхні телефони недоступні. Непряма шкода, яка виникає внаслідок залежності від смартфонів,
включає схильність до нещасних випадків, наприклад, через використання під час руху автомобіля, та
потенційний внесок у кризу ожиріння, сприяючи сидячому способу життя [3].
Тим часом смартфони стають частиною повсякденного життя кожного, адже кількість користувачів
мобільних телефонів у всьому світі вже перевищила половину світового населення [4]. Оскільки телефони
є надзвичайно зручними для перегляду вебсторінок, вони легко стимулюють звикання. Можливо, це
частково пов’язано з тим, що телефони стали головним джерелом новин, розваг та останніх оновлень від
друзів та послідовників.
Для візуальнного сприйняття загальної тенденції зміни кількості користувачів смартфонів, зобразимо
її на рис. 1.

Рисунок 1. Динаміка користувачів смартфонів за 2015-2020 рр.
Як можемо побачити, кількість користувачів поступово збільшується. В таблиці 2 показано
ланцюговий абсолютний приріст протягом років дослідження. Середня величина, на яку збільшується
кількість користувачів щороку, починаючи від 2015-го, становить 0,14 млрд. Проте якщо спостерігати за
абсолютним приростом, то можемо побачити тенденцію до сповільнення зростання: якщо різниця між 2015
та 2016 р. дорівнює 0,17 млрд, то різниця між 2017 та 2018 роком становить 0,14 млрд, а прогалина між
2019 та 2020 роком уже дорівнює 0,9 млрд користувачів. Частково це можна пояснити тим, що кількість
користувачів телефонів наближується до кількості населення планети, отож потенційна кількість
користувачів телефонів теж зменшується.
Таблиця 1
Динаміка абсолютного приросту к-сті користувачів смартфонів, млрд. осіб За матеріалами [4].
К-сть користувачів
сматрфонів

Ланцюговий абсолютний
приріст

2015

4,53

-

2016

4,7

0,17

2017

4,86

0,16

2018

5

0,14

2019

5,13

0,13

2020
Разом

5,22
29,44

0,09

Середнє

4,91

0,14

Рік

0,83
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Смартфони – це міні комп’ютери, вони можуть виконувати найрізноманітніші функції. Це надає
користувачам безліч ефективних шляхів використання пристрою, але надто велике задоволення від
використання смартфонів може призвести до зворотного результату. А оскільки кількість користувачів
телефонів поступово збільшується, відповідно зростає й число суміжних і побічних ефектів, з якими
стикаються користувачі зручних підручних засобів.
Найбільше смартфони відволікають увагу школярів та знижують їхню продуктивість (рис. 2).

Рисунок 2. Статистика використання смартфонів школярами.
Як зазначено на діаграмі, за даними Inside Higher Ed (2019), близько 49% учнів відвертають свою
увагу через смартфон або інший девайс у школі під час навчання [5]. CNBC у 2019 році дослідила, що 45%
учнів перебувають у режимі «онлайн» майже постійно [6]. 20% часу проведеного у смартфонах під час
уроків, за даними Oxford Learning (2019), учні використовують лише для листування та перевірки
соцмереж [7].
Окрім цього, CNBC у тому ж році зазначила, що учні, які не користуються смартфонами під час
уроків, записують у конспекті на 62% інформації більше ніж ті, хто відвертають свою увагу через
телефон [6]. За показниками дослідження Slick Text у тому ж році, 76,19% учителів упевнені в тому, що
смартфони відривають учнів від навчання, тим часом як 46,4% батьків вважають, що телефони мають
більше використовуватися в навчанні [8].
Якщо змістити фокус дослідження зі школи на життя типового підлітка, то варто зазначити, що
соціалізація є важливою для налагодження дружби та розвитку стосунків. Таким чином, смартфони
підтримують зв’язок із друзями, навіть якщо вони знаходяться в іншому місті. Проблема полягає в тому, що
з цієї причини формується звикання. Час, проведений у девайсах, впливає на навчання, сон, емоції і
психічний стан.
За даними Ed Source (2019),адиктивна поведінка супроводжується тим, що 29% підлітків тримають
смартфон у ліжку під час сну [9]. Дослідження Pew Research Center (2019) говорить про те, що 72%
американських підлітків перевіряють отримані сповіщення та повідомлення одразу після того, як
прокидаються [10]. А також 54% підлітків, які мають доступ до телефона, визнають, що проводять у ньому
надто багато часу [10].
Якщо ж говорити конкретно про явище номофобії (страх залишитись без смартфона), то близько
56% американських підлітків почуваються самотніми, стурбованими або засмученими, коли у них немає
телефонів із собою [10].
Як уже зазначалося раніше, така адиктивна поведінка має вплив на стан здоров’я. Отож, за даними
Bank My Cell (2020), підлітки, які проводять по 5 годин у смартфоні щоденно, на 51% більш схильні мати
невнормований режим сну. А ті, що проводять цей час саме в соцмережах, схильні хворіти на депресію на
27% більше [11].
Таким чином, у процесі аналізу й опису ми визначили, що проблема адиктивної поведінки й
номофобії у підлітків справді присутня. Надмірне викориcтання смартфонів має негативний вплив на
фізичний та психічний стан людини, тому зараз ця проблема надзвичайно актуальна.
Оскільки в Україні дослідження цієї теми відсутні, нам не вдалося порівняти загальну ситуацію у світі
з тенденціями розвитку номофобії в української молоді. Тому ми розглянули декілька масштабних
досліджень іноземних компаній і дослідницьких центрів останніх років щодо смартфонової адикції.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЖІНОЧОЇ ЗЛОЧИННОСТІ
Метою даної роботи є розкриття теоретичних положень щодо вивчення особистості жінки, яка
вчинила злочин, оскільки таке дослідження є важливим теоретичним знанням для визнання причиннонаслідкових зв'язків, що лежать в основі злочинності жінок, та забезпечення реалізації заходів, які
відповідають превентивному характеру. Також важливим є розкриття деяких особливостей, загальних для
всіх злочинців, та специфічні особливості категорії жінок-злочинців, щоб висвітлити психологічні
особливості жінки-вбивці.
Особистість винного охоплює цілу систему психологічних характеристик: мотивацію, установки,
переконання, емоційні та вольові характеристики тощо. Злочинець - це особа, яка переступила межу
права, порушник закону, особа, винна перед законом. Особистість жінки-злочинця характеризується
появою деяких змін (вад) у її психологічній структурі. Змінам піддаються ціннісні орієнтації, потреби,
нахили, переконання. Виникають негативні риси характеру: жорстокість, озлобленість, жадібність,
боягузтво та ін. Водночас слід говорити про формування особи злочинця стосовно типу злочинної
діяльності (насильницький тип злочинця, корисливий тип особи злочинця тощо). У цій сфері можна
говорити про особу вбивці-маніяка, хулігана, шахрая, хабарника, кишенькового злодія та ін.
Суттєво впливає на злочинність у жінок загострення суперечностей у сімейній сфері. Жінка, яка
зайнята важкою працею, зазнає постійних фінансових нестатків, а отже виконувати традиційну роль
берегині домашнього вогнища стає все важче. Під впливом життєвих проблем, марності пошуку виходу зі
складної ситуації, у багатьох з них виникає стійка фрустрація (не співпадання бажаного з існуючим),
почуття даремності зусиль. Іншими словами, досить інтенсивно накопичуються різноманітні негативні
емоції, які важливі для жінок через особливості їх емоційної сфери. Як засоб для зняття внутрішньої
напруги в таких ситуаціях деякі люди використовують алкоголь, наркотикики або реалізують через
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протиправну поведінку. Зараз багато жінок опиняються у важких криміногенних умовах через етнічні
конфлікти, безробіття тощо.
Через особливості жіночої психіки вони важче переживають життєві труднощі, а іноді обирають із них
протиправні шляхи. Що стосується корисливих та насильницьких злочинів, то вони не характерні у суто
жіночому «виконанні», але їх кількість останнім часом збільшується, та їх скоєння спостерігається з
особливою жорстокістю. У зв'язку зі значним поширенням проституції і загальним падінням моралі зросло
число таких злочинів, як зараження іншої особи венеричною хворобою (ст. 130, ст. 133 КК України) і
убивство своєї новонародженої дитини (ст. 117 КК). Роль жінки в змішаних злочинних групах, як правило, є
другорядною. Здебільшого вони виконують ролі, пов'язані з приховуванням злочинців, знаряддями та
засобами вчинення злочину, предметами, здобутими злочинними засобами, також можуть бути
інформаторами. В останні роки кількість жінок у таких групах має тенденцію до збільшення, причому їх
роль стає все більш важливою, а часом і вирішальною (наприклад, жінка, яка організувала зґвалтування
чи пограбування). Останнім часом жінки почали брати участь у таких суто чоловічих злочинах, як
вимагання, злочини, пов’язані з наркотиками, розкрадання в кредитно-банківському секторі тощо. [1].
Однією з особливостей усвідомлення емоційної сфери жінки як суб’єкта вбивства є те, що їх мотивація
часто поєднується з емоціями незадоволеності, тривоги та іншими почуттями, які з’являються ззовні і
займають особливо важливе місце у побутовій злочинності. У деяких випадках емоції та почуття не тільки
супроводжують або посилюють ключові мотивації, але й можуть відігравати незалежну роль. Це, перш за
все, вплив таких сильних почуттів, як ненависть, гнів, особиста ворожість. Комплекс зазначених негативних
почуттів часто виникає під впливом на психіку жінок провокаційної поведінки жертви.
Які мотиви, як правило, лежать в основі насильницьких злочинів жінок? Серед основних з них:
ревнощі; помста; бажання втратити дитину, чоловіка, співмешканця; егоїстичні мотиви (бажання поліпшити
своє матеріальне становище). Останні дослідження стверджують, що перше місце в мотивації вбивства
чоловіка (як і його дружини) посідає "самоствердження", за яким слідує "бажання позбутися турбот",
"бажання зберегти партнер", "ревнощі". Отже, в центрі суперечностей - конфлікт інтересів чоловіків і
жінок [2].
Психологічні дослідження засуджених жінок, проведені в НДІ МВС, показали, що вони не мають
якостей, які можуть суттєво ускладнити профілактику вчинення злочинів з їх боку, процес їх виправлення
та перевиховання. Загалом можна сказати, що жінкам злочинницям, порівняно із злочинцями-чоловіками,
менш притаманні асоціальні установки, вони не мають стійких кримінальних переконань, їх соціальнопсихологічна адаптація хоча і порушена, але без серйозних вад. Відомо, що для жінок важливі оцінки з
боку інших людей і те, яке враження вони справляють, багатьом властива така риса, як демонстративність.
Злочинниці не становлять серед них виключення. Але посилення показової поведінки таких осіб
поєднується зі зменшенням контролю над нею. Демонстративність, визначання злочинного прояву,
включаючи агресивні, виконують захисні функції (у психологічному плані) і служать цілям
самоствердження [3].
Підводячи підсумок, треба зазначати, що до особливостей жіночої злочинності належить відносно
невелика питома вага в загальній злочинності, адже жіноча злочинність у декілька разів менша за
злочинність серед чоловіків. Також відзначається менша суспільна небезпека, проте ця тенденція
змінюється, оскільки збільшується кількість тяжких злочинів, які вчиняють жінки, і підвищується їх
кримінальна роль у змішаній злочинності. Висока жіноча імпульсивність призводить до поганого
прогнозування особою наслідків вчинюваних дій.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСІБ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ З РІЗНИМ РІВНЕМ МЕДІАГРАМОТНОСТІ
Постановка проблеми. На сьогоднішній день люди активно використовують інформаційні та
комунікаційні технології. Це створило для них низку проблем щодо сприйняття, переосмислення та
усвідомлення документованих або публічно оголошених відомостей про соціально-політичні, економічні,
духовно-культурні та інші події і явища, що відбуваються у нашому суспільстві, державі, довкіллі, на
міжнародній арені, у всьому світі взагалі.
В таких умовах особливої гостроти набуває питання грамотного і критичного сприйняття,
інтерпретації та аналізу різноманітних інформаційних повідомлень.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідження медіаграмотності здійснювали такі
вітчизняні та зарубіжні дослідники, як В. Бакіров, О. Бєляк, У. Вагнер, М. Ватковська, Н. Габор,
С. Гончаренко, Р. Гришкова, В. Іванов, Дж. Поттер Б. Щорб та інші. Однак проблема медіаграмотності
потребує подальшого аналізу, що пов’язане із недостатнім вивченням психологічного фактору даного
поняття.
Актуальним і водночас найменш емпірично дослідженим є існування зв’язку між особистісними
характеристиками та медіаграмотністю, а саме акцентуаціями характеру, психічними станами особистості
при критичному сприйманні інформації, що і зумовило вибір теми дослідження – «Психологічні особливості
осіб юнацького віку з різним рівнем медіаграмотності».
Мета дослідження – визначити психологічні особливості осіб юнацького віку з різним рівнем
медіаграмотності. Означена мета конкретизується в таких завданнях:
1. Визначити сутність понять «медіаграмотність», «акцентуації характеру» та «домінуючий стан».
2. Підібрати методики з діагностики рівня медіаграмотності, типу акцентуації та домінуючого стану у
осіб юнацького віку.
3. Провести емпіричне дослідження медіаграмотності, домінуючого психічного стану та акцентуації
характеру у студентів закладів вищої освіти та опрацювати його результати.
У дослідженні брали участь 62 студенти І-ІV курсів Сумського державного університету, Сумського
державного педагогічного університету та Сумського національного аграрного університету. За гендерним
розподілом у дослідженні брали участь 30 осіб чоловічої статі та 32 особи жіночої статі.
У якості інструментарію ми використали анкету визначення рівня медіаграмотності, методику
визначення домінуючого стану Л. В. Куликова [6]та методику визначення акцентуацій характеру
К. Леонгарда (модифікація Г. Шмішека) [5].
Виклад основного матеріалу дослідження. Основу медіаграмотності кожної особистості
становлять ïï аналітичні здібності i критичне мислення, a саме: уміння порівнювати, групувати,
узагальнювати факти, властивості, явища, встановлювати взаємозв’язки поміж ними, інтерпретувати,
оцінювати інформацію, робити висновок на підставі наявної інформації, застосовувати отримані y
результаті розуміння медіатекстів знання y повсякденному житті, формувати свою позицію щодо фактів,
відображених в мас-медіа [1].
Сила переконань особистості базується на кількості i якості структурованих знань, ᴙᴋᴎᴍᴎ вона
володіє. Крім того, якість структурованих знань базується на наявних навичках й досвіді конкретної
особистості. Можна наголосити, що люди, які діють на нижчих рівнях медіаграмотності, мають слабкі та
обмежені погляди на медіа, мають більш поверхову i менш організовану структуру знань. Все це може
формувати неадекватний погляд на значення медіа повідомлень [8].
Юнацький вік ϵ періодом вдосконалення інтелектуальної сфери, y першу чергу, мислення, а також
інтенсивного формування системи особистих цінностей, яка впливає на становлення характеру i
особистості y цілому. Характер в юнацькому віці відрізняється певним рівнем дисгармонійності, зокрема,
спостерігаються неврівноваженість й суперечливість, протиріччя між моральними принципами і реальною
поведінкою [7].
A. Реані i C. Лукін встановили, що акцентуації – це гіпертрофована вираженість деяких рис
характеру, що зумовлює підвищену уразливість людини відносно певного роду дій i ускладнює ïï адаптацію
y деяких специфічних ситуаціях [4]. A. Личко звернув увагу на той факт, що надмірне посилення деяких рис
характеру, при якому спостерігаються відхилення y поведінці людини, які не виходять за межі норми та
межують ɜ патологією, найчастіше спостерігаються y підлітковому i юнацькому віці [2].Тому надмірні
прояви деяких рис характеру можуть виконувати роль бар’єрів на шляху до реалізації особистості в
юнацькому віці та впливати на розвиток її медіаграмотності зокрема.
Психічні стани теж пов’язані з розвитком медіаграмотності, оскільки вони виступають i ᴙᴋ система
організації психічних процесів, i ᴙᴋ суб’єктивне ставлення до явища, що відображається, i ᴙᴋ механізм
оцінки відображуваної дійсності. У психічних станах відображається взаємодія людини ɜ життєвим
середовищем. Будь-які суттєві зміни зовнішнього середовища i внутрішнього світу особистості викликають
певний відгук у людини ᴙᴋ цілісності й спричиняють перехід в новий психічний стан, змінюють рівень
активності суб’єкта, характер його переживань.
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А. Махнач відмічає, що людина не може залишатися байдужою до навколишнього світу. Предмети,
що ïï оточують, події, свідком чи учасником яких вона стає, викликають y людини різні почуття. Радість,
сум, гарний чи поганий настрій, переляк, гнів – все це різні емоційні процеси. Вони виражають відношення
людини до дійсності [3]. Емоційно забарвлена маніпулятивна інформація в медіа може безпосередньо
впливати на психічний стан людини.
Під час проведеного емпіричного дослідження встановлено, що 5% студентів мають низький рівень
медіаграмотності, 69% – середній та 26% – високий рівень медіаграмотності. При порівнянні результатів за
гендерним показником ми з’ясували, що особи чоловічої статі мають вищі показники медіаграмотності, ніж
особи жіночої статі (табл. 1).
Таблиця. 1.
Порівняння результатів дослідження рівня медіаграмотності за гендерним показником
Рівень медіаграмотності
Низький
Середній
Високий

Особи жіночої статі
3 (9%)
25 (78%)
4 (13%)

Особи чоловічої статі
18 (60%)
12 (40%)

У осіб юнацького віку найбільш вираженим типом акцентуації характеру є екзальтований (39%).
Загалом присутні всі типи, крім застрягаючого та педантичного. Найменш вираженим є дистимний (у 81 %
респондентів даний тип акцентуації відсутній, у 13 % – присутня тенденція, а у 6% присутня ознака). У осіб
жіночої статі у юнацькому віці в більшій мірі присутні та більш виражені акцентуації характеру, ніж у осіб
чоловічої статі. У осіб чоловічої статі домінує високий рівень медіаграмотності та менш виражені
акцентуації характеру. Це може свідчити про те, що особи, які мають високий рівень медіаграмотності,
мають меншу вираженість акцентуацій характеру.
Результати дослідження домінуючого стану показали, що у осіб юнацького віку більш ніж 90%
респондентів переважають низькі оцінки за всіма шкалами. Це означає, що у молодих людей, які мають
низькі оцінки за даною методикою, пасивне ставлення до життєвої ситуації. Знижено можливість
проявляти активність. Властиво збільшене залучення ресурсів або активізація захисних механізмів. Низькі
оцінки за шкалою «По» свідчать про високу критичність самооцінки та велике прагнення бути щирим.
Такі результати можуть пояснюватися тим, що в умовах 2020 року, коли по всьому світу
поширювалася коронавірусна інфекція і люди жили досить тривалий час у достатньо сильному стресі, то
це безумовно могло вплинути на загальний психічний стан людини, особливо під час великого (емоційного
та не завжди правдивого) потоку інформації в медіапросторі.
Ми порівняли середні значення акцентуацій характеру, домінуючих станів за рівнями
медіаграмотності і отримали наступні результати, які подані в таблиці 2.
Таблиця 2.
Порівняння середніх значень акцентуацій характеру, домінуючих станів за рівнями
медіаграмотності
Застрягаючий
Збудливий
Тривожний
РО
СП
ЗД

Низький рівень
медіаграмотності
16
5
8
19,33
19,33
29,67

Середній рівень
медіаграмотності
12,95
11,81
11,14
22,51
21,16
34,79

Високий рівень
медіаграмотності
11,25
13,19
11,63
30,31
33,81
38,25

Нами були виявлені істотні відмінності в показниках середнього значення при зміні рівня
медіаграмотності. Як ми бачимо при збільшенні рівня медіаграмотності зменшуються показники
середнього значення застрягаючого типу акцентуацій характеру. При збільшенні рівня медіаграмотності
збільшуються показники середнього значення збудливого та тривожного типів акцентуацій характеру. Це
може означати те, що із підвищенням здатності порівнювати, групувати, узагальнювати факти, оцінювати
інформацію у людини збільшується вірогідність наявності рис, які притаманні збудливому та тривожному
типам акцентуацій. Це такі риси, як гнівливість, схильність до конфліктів, y котрих особа є провокуючою
стороною, підвищена імпульсивність, інстинктивність, відчуття провини та відповідальності, високої моралі,
етичних вимог.
Таку ж тенденцію помічено при порівнянні середніх значень домінуючих станів за рівнями
медіаграмотності. Із розвитком медіаграмотності збільшуються показники таких станів, як розкутість –
напруженість, спокій – тривога, задоволеність – незадоволеність життям у цілому. Тобто людям із
збільшенням рівня медіаграмотності притаманні сильне прагнення здійснювати зміни y собі, y своїй
поведінці чи y ситуації, інтенсивно виконувати потрібні перетворення, задоволеність життям,
самореалізацією. Також здатність брати на себе відповідальність й робити власний вибір, відчуття
готовності подолати труднощі y реалізації своїх здібностей (ᴋᴏᴫᴎ вищі потреби активізовані).
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Медіаграмотінсть має позитивний кореляційний зв’язок із збудливим, циклотимним типами
акцентуацій у осіб жіночої статі та гіпертимним у осіб чоловічої статі. Також за шкалами «бадьорість –
смуток», «розкутий – напружений», «спокій – тривога», «задоволеність – незадоволеність життям у
цілому» домінуючого психічного стану у осіб жіночої статі та «активне – пасивне відношення до життєвої
ситуації» у групі чоловічої статі. Негативний кореляційний зв’язок застрягаючого типу акцентуації та шкали
«активне – пасивне відношення до життєвої ситуації» у осіб жіночої статі. Наявні кореляційні зв’язки
медіаграмотності у цілому співпадають із тенденціями, які були описані вище при порівнянні середніх
значень акцентуацій та домінуючих за рівнями медіаграмотності. На основі цього ми можемо зробити
висновок, що медіаграмотність взаємопов’язана з акцентуаціями характеру та домінуючими психічними
станами, що підтверджує гіпотезу нашого дослідження.
Висновки. Отже, в ході емпіричного дослідження були виявлені гендерні відмінності між розвитком
медіаграмотності у осіб юнацького віку. А також було встановлено наявність позитивного та негативного
кореляційного зв’язку між медіаграмотністю та акцентуаціями характеру та домінуючими психічними
станами, що підтверджує гіпотезу нашого дослідження. Таким чином, отримані результати доцільно
використовувати при розвитку вміння критичного осмислення інформації, що може сприяти покращенню
інформаційної безпеки країни, відігравати стратегічну роль у вихованні патріотизму молоді та формуванні
української ідентичності.
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СУЧАСНИЙ ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ ОЧИМА ГРОМАДЯН
Найважливішим компонентом в системі забезпечення безпеки співробітників НП є їх професійна
захищеність.
Безпека співробітників правоохоронних органів - це стан їх захищеності від протиправної діяльності
формувань організованої злочинності і окремих осіб у всіх її формах, здатність протистояти зовнішнім і
внутрішнім загрозам і прагненням,зберігаючи працездатність і оперативно-технічний потенціал.
Однак в даному випадку лояльність пов'язана не тільки і не стільки з відчуттям соціальної
захищеності, скільки зі сферою зайнятості, широтою кругозору і місцем проживання. Підвищений рівень не
лояльності мають жителі індустріальних (міста і області) та сільськогосподарських територій.
Жителі решті території за своїм ставленням до поліції близькі до середньостатистичного рівня. Крім
того, специфіка нелояльних респондентів проявляється в тому, що вони в більшій мірі побоюються тяжких
і порівняно рідко скоєних злочинів, особливо пов'язаних з насильством, загрозою життю і здоров'ю.
На закінчення слід зазначити, що образ поліцейського - поняття багатогранне, що вимагає серйозної
уваги до всіх його аспектів, так як саме сформований у свідомості образ надає потужний виховний вплив
як на самих громадян, так і на співробітників поліції [2].
Ми бачимо, що образ «ідеального» поліцейського в поданні громадян в цілому збігається з
факторною структурою професійно важливих якостей обстежених співробітників поліції. Це означає, що
очікування відповідають реальності, і ще раз вказує на недоліки в PR-технологіях, використовуваних в
органах внутрішніх справ [4].
З метою формування позитивного образу сучасного поліцейського необхідно звертати особливу
увагу на відбір і професійну підготовку, особистісні якості і розвиток комунікативних навичок кандидатів на
службу, на цілеспрямовану виховну роботу з співробітниками НП МВС.
При цьому активізація людського фактора в самому відомстві і привернення уваги до його роботі
широкого кола громадськості є потужним резервом для вдосконалення діяльності всієї системи МВС,
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підвищення ефективності її роботи. поліції як нову структуру необхідно зайняти вірну позицію відкритості
для співпраці з громадськістю, більш доступною для громадян і ЗМІ [4].
Співробітники поліції мають справу з різноманітністю соціальних засобів інформації і при цьому
використовують для їх відбору модульний підхід. Він дозволяє постійно бути в курсі змін, коли деякі
мережі, які не є популярними сьогодні, завтра можуть придбати надзвичайну популярність серед широких
верств користувачів Інтернету [2].
Деякі національні поліцейські сили, в тому числі і в Україні, залучають кошти соціальної інформації
централізовано. У цьому випадку використовується власний поліцейський веб-сайт як центр збору і
одночасно як архів для всієї важливої інформації, що надходить із соціальних мереж. Це зручно, оскільки
зміст інформації залишається під повним контролем і їм можна управляти в інтересах поліції. Але і в
такому випадку користувачі, які є одночасно джерелами важливої інформації, користуються довірою
поліцейських сил.
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ОСОБЛИВОСТІ СПІЛКУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ПОЛІЦІЇ З НЕПОВНОЛІТНІМИ
Для ефективного спілкування з дітьми різного віку потрібно забезпечити задоволення їх базових
потреб: потреби у безпеці; потреби у безумовній любові; потреби у визнанні; потреби у пізнанні та набутті
навичок; потреби бути собою; потреби бути дитиною. Для цього потрібно створити дитині відчуття безпеки
та захищеності, добре ставитися до неї, відзначати її здібності; бути прикладом для наслідування;
сприймати дитину такою, якою вона є [3].
Дитина – більш емоційний та менш контрольований співрозмовник, ніж дорослий, а тому під час
спілкування з дітьми різного віку враховуйте їх вікові особливості розвитку.
Важливою особливістю поведінки дітей, є, те, що у них обмежений життєвий досвід, підвищений
рівень сугестивності, підвищене критичне сприйняття до прийнятої ними інформації, можливий тиск з боку
батьків, неможливості усвідомлювати свої негативні вчинки [1].
Дані аспекти треба враховувати при спілкуванні з неповнолітніми, а хамство, грубість, безглуздість з
боку дитини можуть перебувати за маскою тривоги, розгубленості й нерозуміння як вчинити в тій чи іншій
ситуації. Якщо ж при спілкуванні дорослого і співробітника поліції часто не спостерігається будь-яких
стресових ситуацій, то з неповнолітніми даний випадок має місце бути.У зв'язку з цим кожен співробітник
поліції повинен не допускати строгості і неврівноваженості, намагатися знаходити загальні інтереси,
показувати, що, будучи співробітником поліції, він не перестає бути людиною. І найголовніше, ні в якому
разі не можна обманювати довіри дитини [1]. Той, хто довірився і виявився обдурять, може категорично
перестати вірити дорослим, а тим більше і співробітнику поліції.
Для неповнолітнього обман довіри рівносильний зради. Таким чином, при спілкуванні співробітників
поліції з неповнолітніми потрібно дотримуватися ряду вимог, грамотно вибудовувати пропозиції, які будуть
зрозумілі підлітку, бути ввічливим, не використовувати ненормативну лексику, виключати грубість,
хамство, невихованість. При цьому важлива роль повинна відводитися спеціального навчання
співробітників поліції в освітніх установах і складання кваліфікаційного іспиту.
Підвищення професійно-комунікативної культури дозволить співробітнику стати самостійним і
вільним суб'єктом професійної діяльності, здатним мотивувати свої вчинки, бути відповідальним за
наслідки своїх дій, аналізувати процес взаємодії і прогнозувати його результати, приймати і розуміти
вчинки суб'єктів спілкування. Процес формування профессіональнокоммунікатівной культури повинен
будуватися на основі аналізу та інтерпретації професійного і міжособистісного спілкування та його
можливих наслідків. Підвищення рівня комунікативної компетентності у працівників НП набуває в даний
час особливого значення, і для успішного решеніяетой завдання необхідна систематична, цілеспрямована
спеціальна і психологічна підготовка.
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Так можна виокремити деякі особливості опитування неповнолітніх: – при опитуванні законний
представник неповнолітньої особи має допомогти налагодити контакт з дитиною, а не в примусовій формі
заставляти давати відповіді поліцейському; – починати розмову з неповнолітнім з того, що ви колись так
само, як і він мали непорозуміння з педагогами, батьками тощо; – при проведенні опитування
використовувати зацікавленість неповнолітньої особи на довільні теми не пов’язані із темою розмови для
встановлення психологічного контакту; – враховувати вік дитини та соціалізацію її у суспільстві; – як одна
із особливостей проведення опитування, слід відмітити схильність неповнолітніх осіб до перебільшення
або до надмірної емоційності, що притаманно даному віку; – опитування неповнолітньої особи також
залежить й від місця його проведення [2].
Так деколи розмову краще проводити на території неповнолітнього – це надає йому психологічної
впевненості у своїх діях; – перед проведенням опитування неповнолітньої особи, якщо є час та
можливості, ознайомитися з його акаунтом в соціальних мережах – це допоможе вивчити вподобання та
інтереси неповнолітньої особи для подальшого налагодження контакту.
Таким чином, підсумувавши вищенаведене, слід наголосити тактика проведення опитування
неповнолітніх осіб має свої особливості, оскільки позитивне ставлення до такої категорії осіб, уміння
слухати, майстерність говорити, налагодження та підтримання контактів, уміння привернути та утримати
увагу, безперешкодно долати бар’єри спілкування та вирішувати конфліктні ситуації, ефективно впливати
на осіб з метою бажаних змін поведінки, допоможуть працівникам поліції підвищити ефективність обміну та
сприйняття інформації, сформувати позитивний імідж та, відповідно, налагодити взаємодію з населенням.
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ОСНОВНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ СЕРІЙНОГО ЗЛОЧИНЦЯ
Криміналістика та юридична психологія досить давно вивчають особистість серійних злочинців,
однак, якщо проаналізувати динаміку досліджень, з досить високим ступенем надійності можна зробити
висновок про зниження ефективності даного дослідження. Використовувані в сучасній криміналістичної та
психологічній науці методики, що базуються на даних про особу злочинця, є в основному запозиченими
(методика побудови психологічного профілю невідомого злочинця, методика географічної профілізації,
методика «аналіз тверджень»). [2, с. 204].
Індивідуально-психологічний фактор злочинної поведінки досліджений явно недостатньо, що
викликає значні проблеми при вивченні даної групи злочинців. Розглянемо серійних злочинців як
представників, чия поведінка детермінована описуваних фактором.
Серійним злочинцем слід вважати особу, яка вчинила три і більше окремих кримінальних
правопорушень, розділених між собою часом, щодо осіб, які підпадали під сформований в його свідомості
образ жертви. [4, с. 336].
Виявлення характерних рис, властивих тільки серійним злочинцям, часом зводиться до пошуку
оригінального наміру кримінального правопорушення, проте сам намір може бути і не злочинним. Таким
чином, ми сконцентруємо увагу не на особливостях прояву психіки розглянутих злочинців зовні, а на самих
її особливості. Об'єктивно складно висунути версію про причетність до скоєння серійних злочинів особи,
яке всіма оточуючими сприймається позитивно, проте саме даною особливістю часто відрізняються серійні
злочинці.
Вже згадана особливість отримала назву «маска нормальності» і в своєму змісті зводиться до
наявності здібностей особи здаватися абсолютно нормальним, психічно повноцінною людиною, не будучи
таким насправді.
Без сумніву, більшість серійних злочинців характеризуються підвищеним інтелектом, розвиненими
артистичними здібностями, однак цей артистизм не пояснює можливості ведення подвійного життя
протягом досить тривалого часу. Іншими словами, «маска нормальності» у серійних злочинців не може
бути пояснена усвідомленими хитрощами зі створення злочинцем позитивного іміджу, так як
розглядаються спроби рано чи пізно стануть зрозумілими оточуючим людям.
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Якби соціально адаптоване поведінка серійних вбивць було результатом облуди, то їхнє оточення
інтуїтивно відчули б це або, у всякому разі, не змогли б характеризувати серійних вбивць безумовно
позитивно [5, с. 176].
Так, причина виникнення в ряді розглянутих осіб «маски нормальності» є необхідністю блокування
психікою неусвідомлюваних потреб особистості через соціальні заборон. Щоб блокуються потреби не
досягали критичної маси, вони «виводяться» зовні невеликими порціями. Ці процеси отримали назву
механізмів захисту психіки.
Таким чином, феномен «маски нормальності» серійного вбивці пояснюється тим, що особливості
його психіки дозволяють скинути весь вантаж несвідомого напруги, що призводить до зникнення
передумов дії механізмів захисту психіки. Серійний вбивця не прикидається нормальним людиною; після
вчинення злочину, позбавлений вантажу інстинктів, він тимчасово являє собою зразок психічно
збалансованого людини. Розглянутий механізм психологічної регуляції забезпечує серійного злочинця
стан психологічного комфорту, тому, домагаючись його, серійний злочинець буде скоювати злочини знову і
знову.
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ПСИХОЛОГІЯ ТЕРОРИСТІВ-СМЕРТНИЦЬ
Метою дослідження є психологія терористів-смертниць та аспекти їхньої поведінки. В кінці
двадцятого століття деякі дослідники тероризму були змушені констатувати його відносну «фемінізацію». У
багатьох західноєвропейських країнах жінки склали від однієї чверті до половини всього складу
терористичних угруповувань: в Німеччині - 47%, в Італії – 44%, у Франції – 46%, в Іспанії - 21% тощо.
Терористичні групи, що складаються виключно з жінок, були утворені непальскими маоїстами і Робочою
партією Курдистану. Особливо багато жінок налічують терористичні структури, створені в Німеччині,
Латинській Америці і Палестині. Жінки стояли біля витоків таких відомих організацій, як італійські «Червоні
бригади», «Японська Червона армія», американська «Єдина армія звільнення». Довгий час начальником
штабу і фактично організаційним керівником і натхненником баскського сепаратистського угрупування ЕТА
(«Батьківщина і свобода басків») була жінка. Мексиканська лівоекстремістська організація Б2М, більш
відома як «Союз сепаратистів», довгий час управлялася жінкою. Значну роль в створенні і діяльності в
ФРН «Фракції Червоної армії», яка розглядалася як символ і живий взірець «лівого тероризму» в Західній
Європі, також грали жінки. Таким чином, жінки брали участь у багатьох аспектах діяльності терористичних
організацій, але довгий час не відзначалося їх масового залучення в два види діяльності - в роботу з
інформаторами та вчинення самогубних актів. Однак на рубежі XX і XXI ст. ситуація значно змінилася:
терористичні структури стали все частіше задіювати жінок-самогубців. Ряд учених дотримуються
думки [1, с. 97], що тип терориста-смертника формується під впливом різних соціальних і психологічних
чинників. Групу соціальних чинників становлять політичний і економічний рівень розвитку суспільства,
історико-культурні умови, ступінь невдоволення громадян, ефективність контртерористичних заходів.
Соціальні проблеми структурують умови, які сприяють тероризму. Міста забезпечують потужний потенціал
для накопичення соціальних проблем, тут більш доступні зброя і вибухові речовини. Такі структурні
складові взаємодіють з психологічними факторами схильності окремих осіб до подібного виду діяльності, і
все це провокує тероризм. Криза в суспільстві при взаємодії зі структурними чинниками сприяє зростанню
рівня насильства. Відмінною особливістю сучасного суїцидальної терору є те, що виконавцями часто не є
малоосвічені і мають психологічні проблеми, вихідці з бідних сімей, а зовні цілком успішні молоді
люди [2, с. 228]. Так, теракт на станції метро «Луб'янка» 29 березня 2010 року, в результаті якого загинули
40 осіб, здійснили дві смертниці з Дагестану. Смертниці з відзнакою закінчили фізико-математичний
факультет Дагестанського державного університету, були фахівцями високого класу, заступниками
директора школи з інформаційних технологій. Прагнення жінок до терористичної діяльності в сучасних
умовах може обумовлюватися протестом проти існуючої соціальної реальності, місця і ролі жінки в
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суспільстві. У багатьох країнах саме неможливість брати участь у традиційних формах політичної
діяльності штовхає жінок до тероризму. Жінки не впливові, а їх роль в житті непомітна, саме це робить
жінок особливо привабливими для терористів.
У 2003 р журнал «Коммерсант-Власть» провів журналістське розслідування і з'ясував, що жінкатерорист не викликає особливих підозр у оточуючих. У липні 2003 року, через кілька днів після того, як
чеченська терористка спробувала привести в дію вибуховий пристрій в московському кафе, одна з
журналісток цього видання в хіджабі і з великою сумкою в руках зайшла в теж саме кафе і сиділа за
столиком. Хоча вона вела себе дуже нервово, ніхто не поставив їй ніяких питань. Не дивно, що більшість
терактів здійсняються жінками. Жінок легше підготувати до ролі терориста-смертника: вони більш керовані,
ніж чоловіки, і ефективніше піддаються психологічному впливу; вони менше привертають увагу
співробітників служб безпеки, їм легше сховати на тілі вибуховий пристрій і без перешкод дістатися до
мети. Жінки, в силу притаманних їм особливостей нервової діяльності (більш висока рухливість,
емоційність, збудливість тощо). Швидше за чоловіків стають агресивними. Психологи і психіатри дійшли
висновку, що деякі генетичні особливості служать причиною того, що жіноча агресія, як і жіночий
алкоголізм, важко піддається трансформації або лікування. Навряд чи можливо створити цілісний портрет
терориста і говорити про нього як про чітко оформленому тип особистості, що характеризується набором
певних якостей, властивим всім без винятку представникам цієї групи соціологічних і психологічних рис.
Терористи, як і будь-яка інша категорія злочинців, різноманітні за багатьма характеристиками, і підвести їх
до спільного знаменника неможливо. У зв'язку з цим важко і дати визначення поняттю «особистість
терориста», воно було б некоректним. Тероризм «... народжується і визріває в довгих соціальних та
особистісних процесах. І типового терориста не існує» [3, с. 76]. Тому логічніше говорити лише про
найбільш часто охоплювані психологічні особливості терористів, а також про особливості осіб, потенційно
небезпечних в плані можливої терористичної діяльності. Проте, слід особливо відзначити терористівсмертниць, так званих чорних вдів і наречених Аллаха: Чорні вдови - вдови або найближчі родички
загиблих в боях членів незаконних збройних формувань. Після смерті своїх чоловіків або рідних вони
стають фактично рабинями бойовиків. При їх вербуванні використовується сам факт смерті чоловіка чи
близького родича. Жінкам вселяють, що вони стали тягарем для родичів. Їм кажуть, що вони грішниці і
покарані. Проведений аналіз результатів наукових досліджень і зібраного емпіричного матеріалу дозволив
виділити ряд загальних соціально-психологічних факторів, які сприяють формуванню психологічних
особливостей у осіб, які обирають терористичну діяльність. До числа таких факторів належать:
несприятливі умови в сім'ї, втрата близьких в результаті кримінальних дій проти них; самотність, комплекс
неповноцінності; відсутність самореалізації і значимого статусу, зневага з боку оточуючих; нерішучість,
невміння приймати самостійні рішення і відповідно до цього вибирати варіанти поведінки; ізольованість від
зовнішніх позитивних зв'язків і впливу позитивного соціального середовища; прагнення до
самоствердження і прояву своєї значимості; агресивність, прагнення до насильства, схильність до
жорстокості; заздрість і ненависть людям; користь, прагнення до наживи за рахунок чужого майна;
матеріальна вигода; уявний патріотизм і релігійний фанатизм; образа на правоохоронні органи; шантаж,
залякування, примус. [4, c. 62]
Таким чином, проблема жіночого тероризму виявляє значний обсяг соціальних, політичних,
психологічних, релігійних, етнічних та інших передумов, на яких в істотному ступені і ґрунтується феномен
масового залучення жінок в подібного роду діяльність. Не випадково майже половина розшукуваних по
всьому світу терористів - представниці слабкої статі, а один з висновків, до якого прийшли експерти за
майже двохсотлітню історію політичного терору, - жінки-терористи набагато небезпечніше чоловіків.
Разом з тим дослідники переконані, що державне насильство або силові заходи по відношенню до
жінок-терористів або закулісних організаторів їх діяльності лише в деякій мірі здатні запобігти терактам чи
хоча б звести їх до мінімуму. Для адекватної відповіді викликом сьогоднішнього часу у вигляді готової до
своєї і чужої загибелі жінки-смертниці необхідні узгоджені і скоординовані заходи в соціально-економічній
сфері, в галузі освіти, культури, ЗМІ, формування громадської думки.
Література:
1. Нечитайло Д. А. Терористи-смертники («розумні бомби») в русі джихаду: http://www.antiterror.ru/text.
2. Сундієв І. Ю. Мутації сучасного тероризму: від окремих актів до терористичного вторгнення // Нова
політика. 2004: http://www.novopol.ru.
3. Шнайдер Г.Й. Кримінологія, 1994. С. 442.
4. Малишев В. Г. Соціально-психологічні аспекти участі жінок-смертниць в терористичній діяльності:
http://www.centrasia.ru/news.
Науковий керівник:
доцент Шинкаренко Інна Олександрівна

124

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

Максим Черевко
(Дніпро, Україна)
ПРОБЛЕМИ ПЕРЕГОВОРІВ ЗІ ЗЛОЧИНЦЯМИ В УМОВАХ ЗАХОПЛЕННЯ ЗАРУЧНИКІВ
В ПСИХОЛОГО-ЮРИДИЧНІЙ НАУЦІ
Терористичний акт, а тим більше інцидент, пов'язаний із захопленням заручників, раніше
розглядався в нашій країні як надзвичайна подія «місцевого значення». Фіксація подібних епізодів і їх
подальша обробка носили безсистемний і ненауковий характер, а матеріали оперативно-службової
діяльності переговірників засекречували. На початку XXI століття в багатьох країнах світу, тероризм з
«ситуацією заручників» придбав загрозливих розмірів. Про це свідчать не тільки трагічні події, пов'язані із
захопленням заручників з політичних мотивів в театральному центрі на Дубровці в Москві (2002 р), в
середній школі № 1 Беслана (2004 р), в індійському місті Мумбаї (2008 г.) або в столиці Філіппін Манілі
(2010 р). Насторожують безперервні випадки викрадення цивільних осіб з метою отримання викупу [1].
В даний час актуальність і наукова новизна вивчення практики ведення переговорів зі злочинцями
обумовлені не тільки її періодичністю і резонансним характером, але і зростаючою роллю самих
переговірників правоохоронних органів і спеціальних служб. Аналіз наявного досвіду їх дебатування зі
злочинцями призводить до висновку про ефективність переговорів не тільки як початкового етапу операції
зі звільнення жертв терору, а й як принципову позицію держави в питанні без насильницького дозволу
«ситуацій заручників». Адже головна мета і основний зміст подібного професійного спілкування - порятунок
життя і здоров'я заручників. В юридичній психології переговори зі злочинцями є недостатньо вивченою
темою. Пропонована стаття акумулює нечисленні наукові та навчально-методичні розробки з психології
переговірників і переговорної діяльності, опубліковані за останні двадцять п'ять років [2]. На сторінках
науково-практичного журналу «Психопедагогика в правоохоронних органах» була надрукована стаття
Г. Л. Квята [6], яка не могла не справити враження як на представників вченого співтовариства, так і на
фахівців-практиків
Крім конкретно-психологічних досліджень, присвячених вивченню різних граней переговорного
процесу (в ситуаціях, пов'язаних із загрозою життю і здоров'ю жертв терору і співробітників
правоохоронних органів) в рамках виділеного третього часового етапу, з'явилися літературні джерела
загального характеру. Одні їх автори [7] зосереджуються на психології натовпу і не претендують на
розширення меж в суміжних областях наукового знання. З цієї причини розгляд в їхніх працях питань
психології «заручників» і переговорів зі злочинцями носить описовий характер (огляд наявного
теоретичного досвіду).
Інші, заглиблюючись в психологію тероризму, зупиняються на описі мотиваційних комплексів у діях
терористів і їх особистості з точки зору психологічних, релігійних та інших параметрів. Об'єктом дискусії
виступає збірний образ терориста - людини, здатного організовувати і проводити вибухи житлових
будинків, викрадати літаки, захоплювати заручників тощо. Ніхто з цих учених не вбачає доцільність
виділення індивідуальної психологічної (психолого-кримінологічної) специфіки за профілем діяльності
терориста. Тим часом затребуваність диференційованого підходу обумовлена реаліями часу. Різнопланові
терористичні акції - диверсії, вбивства (замахи на вбивство) державних службовців і релігійних діячів,
вибухи (загрози вчинення вибуху), захоплення заручників (по «політичним», «кримінальним», «побутовим»
мотивами) і ін. - переконують нас в тому, що особи, котрі здійснили, з точки зору ідентифікації та
розшукової діяльності, розрізняються. Поряд із загальними (які властиві всім) характеристиками злочинців
в кожному з них виділяються приватні і особливі риси (як персоніфікують елементи особистості), що
потребують додаткового узагальненні та аналізі.
Винятком із зазначеного переліку робіт (Д. В. Ольшанський, М. П. Требін, С. П. Дресвянін,
К. Г. Горбунов, І. Є. Іванов) є публікація М. І. Мар'їна і Ю. Г. Касперовича [2]. Її автори справедливо
сумніваються в можливості створення цілісного портрета терориста. «Терористи, як і будь-яка інша
категорія злочинців, - зауважують вони, - різноманітні за багатьма характеристиками, і підвести їх до
спільного знаменника неможливо» [3].
Тим часом обговорення в статті індивідуально-психологічних, статево-вікових або гендерних
відмінностей серед терористів, як і в попередніх працях, закінчується моделюванням універсального
портрета терориста (жіночої статі). Обгрунтуванням авторської позиції є згадка про участь «жіноксмертниць» в різних за спрямованістю актах терору - захоплення заручників в Москві (2002 г.) і Беслані
(2004), самопідриви на станції московського метро «Луб'янка» у 2010 році та т. д.
Підсумовуючи сказане, зазначимо, відомча психолого-юридична наука накопичила чималий обсяг
знань з питань психологічного супроводу переговорів зі злочинцями в службовій діяльності ОВС, як в
умовах мирного часу, так і в обстановці, наближеній до військових дій. У той же час слід визнати
неоднорідність цього процесу, який передбачав періоди спаду і помітного зростання.
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СЕКЦІЯ: СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ. МЕДІА
Дарья Муравьёва
(Черкасы, Украина)
ПОНИМАНИЕ «ТОЛЕРАНТНОСТИ» В ПУБЛИЧНОМ ДИСКУРСЕ РОССИИ И УКРАИНЫ
(на материалах политических текстов и СМИ)
В своих студенческих работах, апробированных ещё в 2019 году в Черкасах, Киеве и Переяславе, я
детально останавливалась на теоретических [1], терминологических [2] и научно-исторических [3] аспектах
феномена толерантности. Очевидно, что со времён греческой классической философии и до наших дней
это понятие несколько раз эволюционировало и взрастило своё семантическое поле.
Поначалу не использовалось даже само слово «толерантность», но давние греки имели в обиходе
«терпимость», которая отвечала за сохранение равновесия в человеческих отношениях [3, с. 139].
Римский мыслитель Тертуллиан толковал её как спасение и покаяние, вводя во взаимоотношения
«добра» и «зла» терпение в качестве меры. Собственно потом и всё Средневековье (V – ХVІ вв.)
терпимость была обусловлена религиозными представлениями о Боге, как моральном наставнике для
всех [4].
Христианство преподносило её как любовь к ближнему с помощью прощения и понимания. Иудаизм
и ислам проповедовали, что люди созданы по лекалам и подобию Бога, – а значит, равны перед ним,
даже видя свои различия. Буддизм понимал это как принцип гармонизации отношений между человеком и
окружающей средой. Акцентирование на гуманистической природе толерантности нашло своё
продолжение в эпоху Возрождения (в конце Средневековья), когда стали считать, что педагогу, например,
следует уважать учеников, изучать и учитывать их личностные особенности. От природы все люди
считались равными, и эти идеи легли в основу всей научной мысли о толерантности тех времён [5, с. 44].
Собственно мыслители Возрождения и Просвещения (на заре эпохи Модерна) как раз и перешли к
более дифференцированному пониманию толерантности в контексте отношений между людьми лично и в
определенных сообществах. Толерантные отношения начали осмысливать как возможности принятия
одним человеком ценностей другого, при этом, не изменяя своей сформировавшейся системе ценностей.
Фактически толерантность оформилась в определенный инструмент по уважению индивидуальности и
даже как инструмент поддержки личностного роста человека в обществе. Тогда же сложилось два способа
осознания толерантности: 1) отказ от насилия; 2) добровольное вступление на нравственный
(религиозный) путь [6]. Иными словами, толерантность и была свободой выбора, предполагала
добровольное вступление в конкретное вероисповедание. Тогда же развивается и терпимое отношение к
представителям иных религиозных течений.
В связи с этим английский философ Джон Локк (1632–1704) предложил обоснование даже
3 понятиям: «терпимость», «веротерпимость» и «право на терпимость». И если первое у него – это
ограничение проявления различных форм насилия, а второе – возможность свободного вероисповедания
(выбор конфессии зависит только от человека), то третье – «право на терпимость» – это законная
необходимость соблюдения меры, которая предусмотрит сохранение отношений терпимости в
обществе [3, с. 140]. Обобщённо говоря, до 1689 г., когда в Англии был принят «Акт о толерантности»,
понятие «толерантность» трактовалось в качестве выше описанной феноменологии «терпимости».
В ХVІІІ веке Вольтер представил толерантность как всеобщую ценность, в основе которой будут мир
и согласие между религиями, социальными группами, народами и государствами [7, с. 8]. В XIX столетии
это понятие эволюционировало в сторону ещё большего прагматизма личности и означало
неприкосновенность частной жизни, собственности и пространства [5, с. 5]. Как мы понимаем, это была
социально органичная трактовка толерантности в контексте развития так называемого буржуазного
общества.
ХХ век стал временем мировых вон и геноцидов, когда толерантность начали изучать в качестве
самостоятельной проблемы в сопоставлении с интолерантностью. Поэтому более глубокое понимание
толерантности можем получить отчасти через изучение противоположного понятия – интолерантности.
Она построена на убеждениях, что именно личные взгляды, идеи, цели, образ жизни являются
правильными и стоят выше остальных. Существуют критерии интолерантности (проявления
нетерпимости): негативное отношение к человеку на основе отрицательных мнений, эталонное сравнение
с другими, оскорбления, игнорирование в общении, перекладывание вины на других. Так же к критериям
интолерантности относятся преследование, угрозы, дискриминация, изгнание, репрессии. Особенно
важно подчеркнуть их проявления в педагогике. К ним можно отнести следующие различия ценностных
ориентаций личности: этические, в интеллектуальном развитии, в индивидуальных особенностях, в
мировоззрении, интересах, нравственных нормах (зло, несправедливость и др.). Пользуясь критериями
интолерантности, осознаём важность воспитания толерантности [3, с. 140].
В современной российской научной мысли (равно, как и в украинской) исследователи утверждают,
что «толерантность – следствие обогащения человечества навыками миролюбия, взаимопонимания,
эмпатии, бесконфликтного совместного существования на Земле множества этносов» [8, с. 56]. Но
теоретические выкладки учёных (или даже множественные попытки «выдать желаемое за

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

127

действительное») в реальной жизни российского и украинских обществ «расплёскиваются» на очень
разнообразные виды (не)понимания «толерантности».
Практическая часть моей магистерской работы когда-то содержала анализ публичного дискурса
толерантности в России и Украине на примере политических (культурно, социально значимых) текстов, а
так же – на примере языка журналистики этих стран и даже на примере социальных сетей. Представлю в
этой статье основные положения по первым двум примерам.
В роли некого пролога очень продуктивными тут, на наш взгляд, могут быть исследования
британского философа-языковеда Майкла Даммита (1925-2011), который делает принципиальное
разграничение для английских слов «tolerance» и «toleration». Первое отвечает за уважительное и
доброжелательное отношение субъекта к «Другому», второе предполагает компромиссное и
некомфортное отношение, очень часто как «взгляд свысока» [9, с. 17]. Интересно отметить, что эти мысли
М. Даммита 1993 года, находили и находят своё продолжение на практике общественных отношений.
В начале января 2010 г. американский военный офицер Стив МакДональд, опираясь на свой опыт
пребывания в Афганистане, тоже пришел к разграничению понятий «tolerance» и «toleration» в английском
языке, как более позитивного и негативного. «Когда я думаю о разнице между этими двумя понятиями, –
пишет он в своём блоге, – я лучше всего могу описать это так: tolerance – это процесс принятия без
компромисса, тогда как toleration – это принятие с компромиссом” [10]. Известный американский лингвист
Эдуард Сепир (между прочим, имеющий еврейские корни ещё в ВКЛ) в конце 1928 года отмечал:
«В некотором смысле, – система культурных стереотипов цивилизации отображается в языке, который
представляет эту цивилизацию» [11, с. 209]. С такой этнонациональной характеристикой языковой
культуры сложно не согласится. Ибо в случае публичных текстов одной страны (этнической,
этнорелигиозной группы) рядом с «толерантностью» временами встречаются те слова, которых не
увидишь в других странах и даже у стран-соседей.
Языковая культура политических элит и средств массовой информации (называю это публичным
дискурсом) занимает очень важную роль в процессе национальной самоидентификации личности и целых
социальных групп. Ибо как раз на видных политических деятелей своей страны или же на доминирующий
в СМИ публичный дискурс по тем или иным вопросам самоопределения опирается гражданин.
В большинстве случаев именно через эти каналы «авторитетов и журналистики» граждане России,
Украины либо же какой-нибудь другой страны соотносят свои представления об отношении, например, к
другим этнонациональным группам. Чисто теоретически нужно понимать, что и наиболее демократическая
власть, и даже самая объективная журналистика будут исходить из определённого разнообразия
общества, к которому они обращаются, и практически всегда с целью «разделить аудиторию». Таким
образом, власть и оппозиция обычно получают политические дивиденды от своих избирателей, а
средства массовой информации – так называемую «глубину просмотров», а значит – почитание общества,
вложения спонсоров и отношение той же власти или оппозиции. То есть, теоретически в итоге мы должны
понимать, что толерантность в языковой культуре публичного дискурса есть достаточно редким явлением
и «язык толерантности» почти в каждой стране пока что уступает перед более агрессивным, ещё
античным принципом «разделяй и властвуй».
Если отталкиваться от разграничения выше упомянутого Майкла Даммита, которое он делает для
английских «tolerance» (принятие, согласие, способность понимать, взаимопонимание, сочувствие,
расположенность, восприимчивость, великодушие, милосердие, щедрость, благотворительность,
допустимое отклонение) и «toleration» (воздержание, сдержанность, обуздание, стеснение, терпение,
самообладание, снисходительность, привыкание, веротерпимость, индульгенция, равнодушие,
попустительство) [9, с. 17], – то для русской языковой культуры справедливым, на наш взгляд, будет такое
же «зеркальное» разграничение для слов-гиперонимов «терпимость» и «терпеливость» (см. Таблицу 1).
Таблица 1

ТЕРПЕЛИВОСТЬ

принятие
согласие
сочувствие
взаимопонимание
способность понимать
расположенность
восприимчивость
великодушие
милосердие
щедрость
благотворительность
допустимое отклонение

ТЕРПИМОСТЬ

Положительная и отрицательная коннотации-составляющие
феномена толерантности в русской языковой культуре
воздержание
сдержанность
терпение
стеснение
обуздание
самообладание
снисходительность
привыкание
веротерпимость
индульгенция
равнодушие
попустительство

Таблица составлена автором, полагаясь на компаративный анализ и разграничение семантических
полей «tolerance» и «toleration» британским учёным Майклом Даммитом, «терпимость» и «терпение» –
российской лингвисткой Анной Гладковой.
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То есть, мы считаем, что феномен толерантности в русской языковой культуре тоже имеет две
шкалы коннотаций: 1) положительную (терпимую, не требующую компромиссов); 2) отрицательную
(компромиссную, в которой толерантность выражается в реакциях заметного внутреннего терпения).
Аналогичная ситуация представляется и с украинской языковой культурой. Хотя здесь интересно
отметить, что в украинском языке в научной и общественной среде уже прописалась глагольная
парадигма слова «толерантность» («толерувати», «толерує» и т.д.), – тогда как в русской языковой
культуре нам такая до сих пор не встречалась. Отметим также, что украинское «толерувати» будет
отвечать, скорее всего, за наиболее конвергентную для обеих коннотаций версию феномена
толерантности (то есть как усреднённый третий бал из 5-ти («ни да, ни нет»), собственно нейтральный,
допустимый условно – см. Таблицу 2).
Таблица 2
Шкала «измерения толерантности»
(насколько толерантно вы относитесь (мы относимся) к Другому?)
конечно, нет

скорее нет, чем да

1
воздержание,
сдержанность,
терпение

2
стеснение,
обуздание,
самообладание,
снисходительность,
привыкание,
веротерпимость

ни да, ни нет
УСЛОВНЫЕ БАЛЫ
3
допустимое
отклонение,
индульгенция,
равнодушие,
попустительство

скорее да, чем нет

конечно, да

4
взаимопонимание,
способность понимать,
расположенность,
восприимчивость,
великодушие, щедрость,
милосердие,
благотворительность

5
принятие,
согласие,
сочувствие

В целом такая условная моя авторская шкала иллюстративно объясняет, как близки или как далеки
несколько понятий из всего семантического поля толерантности.
Примеров украинскому «толерувати» очень много. Так, мы находим информацию, что в Украине
«22,3% толерують корупцію» [12], «що менш демократичним є суспільство, то більше воно толерує
корупцію» [13]. Или же экспертные оценки с той же риторикой: «Чому люди нещадні до політичної корупції і
толерують власну – пояснили експерти» [14] и тому подобные примеры использования глагольной формы
«толерувати» в украинском языке.
Российская социолингвист Анна Гладкова, опираясь на исследования «принципов лингвистической
относительности», разработанные ещё Гумбольтом, Сепиром и Уорфом [15, с. 11-12], предлагает изучать
культурные значения языка, исходя из признания его основным средством коммуникации людей (согласно
такой логике формируются целые нации, по мнению Карла Дойча). Она доказывает, что семантика слова
«терпимый» является производным от «терпеть», и разделяет с ним некоторые семантические
компоненты. Однако в отличие от терпеть, терпимый является добродетелью и содержит компонент
положительной оценки. Терпимый – это характеристика человека, который способен принимать и не быть
враждебным по отношению к взглядам, мнению и поведению других людей. Терпимый может
характеризировать отношение к людям других убеждений и взглядов:
(1) Пожилой пан Юзеф был более терпим к моему с трудом скрываемому атеизму […]
(П. Горелик. Дружба и служба // Звезда, 2002);
(2) При этом автор «Записок из мертвого дома» в высшей степени терпим к иноверию
(И. Волгин. Ничей современник // Октябрь, 2002).
(3) Головин был мягкий, исключительно деликатный человек, покладистый в работе, терпимый к
инакомыслящим товарищам по искусству (Юрий Елагин. Темный гений, 1998) [16, с. 156].
Доказательством того, что «терпимый» это – положительное свойство есть то, что оно зачастую
употребляется среди других добродетелей:
(1) […] отца считали добрым и терпимым человеком, многие его любили […] (Г. Арбатов. Человек
Системы, 2002);
(2) Президент – корректный, терпимый, внимательный человек (В. Старков. Советник президента
// Аргументы и факты, 2001);
(3) Это меня научило тому, что умные люди терпимы и самокритичны (И. Ушаков. Записки
неинтересного человека. Тетрадка №1 // Вестник США, 2003) [16, с. 157].
Интересно отметить, что слово «толерантный» в русском языке в некоторых случаях употребления
не всегда соответствует английскому дискурсу «tolerant». Скажем, в английском языке нельзя утверждать,
что толерантность это – проблема, или что она давит на людей.
В русской языковой культуре такое часто встречается в СМИ:
(1) […] проблема толерантности сегодня является важнейшей для России (А. Новикова.
Государство должно иметь свой голос // «Независимая газета», 2003);
(2) давит модная толерантность, многотрудный социум любит терпеть (Кроме нас на свете
много других // Известия, 2002);
Трудно также представить в английской языковой культуре, что кто-то может быть толерантен к
власти (явление терпимости к власти у носителей этой культуры либо само собой понятное и не
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требующее вербальных изобличений, либо же если у носителей этой культуры взгляды оппозиционные, –
то это так и называется). В русской же языковой культуре Анна Гладкова отыскала такое понимание:
(3) Поколенческая толерантность возрастает, а толерантность по отношению к власти,
наоборот, уменьшается (А. Крижевский, Л. Дробижева. Непримиримых культур не бывает // Известия,
2002) [16, с. 169].
Из-за ограниченности объема статьи, хочу наконец акцентировать внимание на том, что понимание
«толерантности» в публичном дискурсе России и Украины, если брать политические (культурно и
социально важные) тексты или же ежедневную журналистику, – остаётся на очень низком уровне в обеих
странах. К примеру, СМИ продолжают тиражировать в своих «стандартах» этнический подход к
освещению событий. Как справедливо заметил Батал Шулумба, «языком вражды считается
акцентирование внимания в материале на этническом аспекте, т.е. рассмотрение всех социальнополитических проблем через «темные этнические очки» [17, с. 57-58]. Из свежего в Украине можно
назвать размещение на сайте Главного управления полиции в Черкаской области новости о задержанном
преступнике с такой формулировкой: «до вчинення злочину причетний 56-річний місцевий мешканець,
уродженець Вірменії» [18]. То есть, сектор коммуникации областной полиции в Черкасах не считает
достаточной в своём официальном сообщении информации о том, что преступник – гражданин Украины.
При этом, на что нацелена информация о его национальности в этой оперативной сводке, – не
уточняется, но, скорее всего, речь идёт о тиражировании очередных интолерантных стереотипов и
написавших, и отчасти прочитавших.
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СЕКЦІЯ: СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Олена Мойсеєнко, Віталій Кропивницький
(Івано-Франківськ, Україна)
АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ЛІД-МЕНЕДЖМЕНТУ В ГАЛУЗІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Проблема пошуку ринків збуту та клієнтів є неабияк актуальною сьогодні. Не зважаючи на те, що
підприємства створюють цілі підрозділи, що займаються збутом продукції та послуг, працівники таких
підрозділів часто виконують монотонну роботу, що займає багато часу і, відповідно, потребує значного
фінансування, проте значна частина їхніх обов’язків може бути автоматизована, що призведе до
підвищення ефективності даних підрозділів. До того ж, на ринку існують такі рішення даної проблеми, як
спеціалізовані послуги з пошуку клієнтів, проте, вони мають значні недоліки
Метою нашої даної роботи є створення системи для підвищення ефективності пошуку клієнтів,
шляхом надавання можливості користувачам здійснювати лідогенерацію з урахуванням їхніх потреб.
Запропонована система автоматизує етап первинного спілкування з потенційними клієнтами, а також
забезпечує користувачів актуальними даними стосовно потенційних клієнтів.
Оскільки методів генерації лідів існує багато й універсального методу для будь-якого бізнесу немає,
то для реалізації поставленої задачі використано метод генерації лідів через соціальні мережі.
Лідогенерація активно використовується в споживчому секторі, орієнтованому на певні цільові групи.
Для цього застосовуються методи пошуку і залучення клієнтів через Інтернет, цілеспрямований Інтернетмаркетинг, за допомогою реклами в пошукових системах, а також на тематичних онлайн ресурсах. Як
правило, для визначення цільових груп використовуються поведінкові критерії (пошукові запити) і
демографічні характеристики (стать, вік, регіон, професійна діяльність). Лідогенерація є важливим
елементом роботи будь-якого бізнесу, адже від її якості та ефективності напряму залежать доходи
компанії.
Нами була розроблена автоматизована система для лідогенерації за допомогою соціальної мережі
LinkedIn. Завдяки 690+ мільйонам користувачів LinkedIn пропонує дійсно широкий вибір для пошуку
цільової аудиторії. У продажах вирішальне значення має контакт саме з «правильною» людиною. На
LinkedIn більше шансів потрапити саме до таких людей, які матимуть вплив на прийняття бізнес-рішень.
Статистичний факт: 61 мільйон користувачів LinkedIn є представниками вищого рівня, а ще 40 мільйонів —
це керівники, які приймають рішення.
Розроблено веб-додаток зі зручним та зрозумілим інтерфейсом. Користувачі веб-додатку мають
змогу здійснювати пошук лідів за певним широким набором фільтрів. Реалізовано зручну внутрішню
систему моніторингу процесу листування з лідами з елементами статистики. Користувачі мають
можливість інтегрувати зібрані списки до інших популярних маркетингових платформу, таких як SalesForce
та HubSpot. Розроблено модуль безпеки роботи з клієнтським профілем LinkedIn та реалізовано
шифрування даних в базі даних.
За основу було взято архітектуру Client-side rendering (CSR) - більш сучасний метод рендерингу, що
покладається на JS та виконується на стороні клієнта (браузеру) через будь-який фреймворк JavaScript.
По суті, клієнт спочатку запитує вихідний код, який буде мати в ньому дуже мало індексованого HTML,
після чого буде зроблений другий запит для.js-файлу, що містить весь HTML-код JavaScript у вигляді
рядків.
Веб-додаток побудовано за архітектурою CSR. Веб-додаток використовує архітектуру на стороні
клієнта, коли більшість або вся робота, пов'язана з інтерфейсом, виконується браузером. Взагалі кажучи,
сервер надає API (часто RESTful), який повертає дані (зазвичай у JSON форматі). Цього разу завдання
клієнта - побудувати сторінку: вона повинна отримати дані з сервера і вставити дані в HTML за допомогою
маніпуляції DOM. Саме тут вступає в дію JavaScript. Загальна структура роботи Client-side архітектури
додатку представлена на рисунку 1 [2].
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Рисунок 1 - Загальна схема роботи CSR архітектури додатку
Для розробки даного додатку було обрано програмування від компанії JetBrains – PhpStorm.
Для побудови клієнтського додатку було використано JavaScript фреймворк – React.js. Це відкрита
JavaScript бібліотека, що дозволяє створювати веб-додатки, які змінюються в часі без перезавантаження
сторінки браузера. React.js – простий, масштабований та надзвичайно швидкий. Також для взаємодії з
браузером та серверним API були використані бібліотеки – Redux та Axios.
Для інтеграції різного фунціоналу який працює з Linkedin, був використаний безкоштовний
програмний інтерфейс Linkedin API. Також для реалізації інтеграції з Google було використано бібліотеку
Google SDK для PHP. В розробці використано фреймворк Twitter Bootstrap 4 як основний шаблонізатор
для написання HTML сторінок, а також для реалізації адаптивного дизайну під різну ширину дисплеїв (ПК,
ноутбук, смартфон). Twitter Bootstrap 4 – безкоштовний набір інструментів з відкритим кодом.
Для фукнціонування додатку і зберігання інформації було створену базу даних, яка містить 34
таблиці з 12 ключами.
Найбільш важливим елементом даного веб-додатку є пошуковий модуль. Процес формування
пошуку складається з декількох етапів. На першому етапі користувачеві пропонується ввести ім’я пошуку,
на другому етапі користувачеві пропонується ввести пошукові фільтри. Є обов’язкові і додаткові фільтри.
В результаті пошуку отримуються ліди, які задовільняють критеріям пошуку.
Для подальшої роботи зі списком отриманих компаній необхідно скористатись розробленим нами
модулем маркетингових компаній.
Модуль маркетингових кампаній розрахований для автоматизованого контакту облікового запису
LinkedIn з обліковими записами потенційних клієнтів, які були знайдені за допомогою пошукового модуля.
В даний модуль завантажуються типи маркетингових кампаній, які будуть проводитись, список лідів і
налаштування повідомлень, які будуть їм розсилатись з обраною періодичністю.
Після прийнятого запрошення лідом, зчитується персональна інформація і формуються списки лідів,
що прийняли запрошення.
Надалі застосовується ще один розроблений модуль – модуль емейл маркетингу, що організовує
розсилку на поштові електронні адреси лідів. Зображення статистичних результатів наведено на рисунку 2.
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Рисунок 2 - Сторінка статистичної оцінки результатів проведення кампанії
В результаті реалізації нашої ідеї було розроблено веб-додаток, на основі Client-side rendering
архітектури. Back-end API реалізовано на мові програмування РНР, front-end реалізований за допомогою
JavaScript React, а допоміжними бібліотеками є Bootstrap та React Router. Моделлю бази даних стала
реляційна з використання СУБД MySQL, було спроектовано 34 таблицs бази даних та 18 зовнішніх зв’язків
між ними.
Програмно реалізовані такі модулі системи, як: пошуковий модуль, модуль маркетингових кампаній,
модуль емейл кампаній, список лідів, модуль підтримки клієнтів. Проведено юзабіліті, функціональне,
кроссбраузерне та системне тестування веб-додатку.
Від кількості пошукових можливостей соцмережі насправді розбігаються очі. Але величезна
функціональність платформи може стати твердим горіхом для новачків. А коли справа доходить до
алгоритму успішного просування на LinkedIn, пропонований нами додаток стає ідеальною стартовою
стратегією вже зараз. Він полегшує роботу завдяки автоматизації кропіткої роботи лід-менеджера.
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Сауле Нұрқасымова, Арай Жаныс
(Нұр-Сұлтан, Казахстан)
ФИЗИКА ЕСЕПТЕРІН MAPLE БАҒДАРЛАМАСЫНДА МОДЕЛДЕУДЕ ІТ ТЕХНОЛОГИЯСЫН ҚОЛДАНУ
Ақпараттық технологиялардың білім беру жүйесінде ендірілуі болашақ мұғалімдерді кәсіби
даярлаудың мазмұнын, әдісін және ұйымдастыру түрлерін сапалы өзгертуге мүмкіндік береді.
IТ-технологияларының кеңінен таралуы физика сұрақтарын шешуге, сонымен қатар виртуал
лабораториялық жұмыстардың жедел дамуына мүмкіндік туғызуда [1].
Ақпараттық технология, жалпы мағынада, әдетте, әлеуметтік және өндірістік қызмет процесінде
жүзеге асырылатын ақпаратты өңдеу, күйін, қасиеттерін және сапалы көріну формасын өзгерту, көбейту,
тарату және пайдалану әдістерінің реттелген жиынтығын білдіреді.
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Физика пәнін оқытудың негізгі міндеттерінің бірі – оқу процесінде білім алушыларға материалистік
көзқарасты қалыптастыру және оны дамыту болып табылады. Мұндағы негізгі мәселелердің бірі – білім
алушыларды танудың диалектикасымен таныстыру. Модель жасау танудың керекті кезеңдерінің бірі деуге
болады. Жалпы физика курсында бір физикалық процестің өзінен бірін-бірі толықтырып отыратын бірнеше
модель жасауға болады.
Компьютерлік модельдеу нақты тәжірибе жүргізу қиын болатын күрделі процестерді бақылау және
зерттеу үшін қолданылады. Физикалық процестерді модельдеу арнайы компьютерлік программалау
ортасының көмегімен жүзеге асырылады.
MAPLE жүйесі – бұл бір мезгілде әрі бағдарламалау тілі, әрі операциялық орта болып табылады [2].
Maple компьютерлік бағдарламасы түрлі қиындықтағы аналитикалық және сандық есептеулерді
орындауға арналған. Ол Канаданың Ватерлоо университетіндегі The Symbolic Computation Group зерттеу
тобы тарапынан құрастырылған. Бұл топ өткен ғасырдың 80-ші жылдарында ұйымдастырылған, содан бері
компьютерлік алгебра мәселелерімен айналысып келеді. Қазіргі кезде Maple күрделі алгебралық
түрлендірулер мен ықшамдауларды орындау, туынды мен интегралдарды аналитикалық есептеу,
теңдеулер және олардың жүйелері мен дифференциалдық теңдеулерді аналитикалық шешу, және т.б.
көптеген есептеулерді орындай алады. Maple бағдарламасы сызықтық алгебра, аналитикалық геометрия,
ықтималдықтар теориясы мен математикалық статистика, сандар теориясы, сандық аппроксимация,
сызықтық оптимизация, қаржылық математика, т.б. мәселелерін шешу мүмкіндіктері бар. Сондай-ақ Maple
бағдарламасы арқылы күрделі функцияның графигін немесе үш өлшемді беттің кескінін тұрғызуға болады.
Интуитивтік - айқын және қарапайым Maple тілі есептердің шешімін (есептердің шешу жолын)
бағдарламалауға мүмкіндік береді. Кейде Maple бағдарламасы өзі шешімдерді құралған немесе
библиотекалық функциялар түрінде көрсетеді [3].
Практикада орындалатын физика есептерін MAPLE бағдарламасында шешу мысалдарының
бірнешеуін қарастырайық.
І. Ыдыста зат мөлшері 1,2 моль-ге тең газ орналасқан. Бұл газды идеал газ деп есептеп, 
жылдамдықтары
керек.

ы ықтимал жылдамдықтың 0,001 шамасынан кіші болатын ΔN молекула санын анықтау

Шешуі:
Бұл есепті шығару үшін келесі формуланы қолданамыз:
2
4𝑁
𝑑𝑁(𝑢) = 𝑒 −𝑢 𝑢2 𝑑𝑢
(1)
√𝜋
бұл теңдеуде N - молекулалардың толық саны. Бұл салыстырмалы жылдамдығы u-дан u+du –ға
дейінгі аралықтағы молекулалардың саны.
Есептің шарты бойынша жылдамдықтың максимал мәні

max  0,001B ,

max
 0,001.
осыдан umax 
B

Молекула санын келесі (1) формуласын интегралдау арқылы анықтаймыз:
4𝑁 𝑢𝑚𝑎𝑥 −𝑢2 2
∫
𝑑𝑁(𝑢) =
𝑒
𝑢 𝑑𝑢
√𝜋 0
Сонымен қатар молекулалардың санын N зат мөлшері  және Авогадро саны арқылы NА
есептейміз:
N=νNA.
Maple-де оны былайша жазуға болады:
4𝑁
>𝑑𝑁: = 𝑒𝑥𝑝(𝑢2 )𝑢2 𝑑𝑢
√𝜋

2

4 Ne u u 2


>u0:=0
 u max : 0.001
𝑢

>∆𝑁 = ∫0 𝑚𝑎𝑥 𝑑𝑁 𝑑𝑢

0
0,001
7,522525900∙10-10 N

>N:=ν∙Na
νNа
>ν:=1.2
1,2
>Na:=6.02∙1023
6,02000000∙1023
>ΔN
5,434272710 ∙1014
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>ΔN
Сонымен сан мәні:
ΔN = 5,43·1023
ІІ. Молекулалардың импульс бойынша таралу f(p) функциясын біле отырып, имульстің орташа <p2>
мәнін анықтау керек.
Шешуі:
Импульстің орташа квадратын <p2> үшін мына формуланы қолданамыз:




0

0

 p 2   p 2 f ( p)dp /  f ( p)dp
Молекулалардың импульс бойынша таралу фукциясы мына түрде жазылады:
2
𝟏
𝑓(𝑝) = 4𝜋(𝟐𝝅𝒎𝒌𝑻)𝟑/𝟐 𝑒 −𝑝 /(2𝑚𝑘𝑇) 𝑝2.
Бұл таралу функциясы бірге қатысты нормаланған, яғни:


 f ( p)dp  1

0

Бұл өрнекті ескере отырып, <p2> мәнін түрде жазуға болады:


 p 2   p 2 f ( p)dp
0

Ізделінген <p2> мәнін былайша есептейміз:
𝑝2

1

>𝑓: = 4 ∙ 𝜋 ∙ (2∙𝜋∙𝑚∙𝑘∙𝑇)3/2 ∙ 𝑒𝑥𝑝 (− 2∙𝑚∙𝑘∙𝑇) ∙ 𝑝2 ;
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Қорыта келгенде компьютерлік модельдеу программаларын меңгерген студенттер компьютерлік
модельдеудің жаңа әдісімен танысып қана қоймайды, келешекте олардың ғылым саласында
шығармашылықпен жұмыс істеуіне жол ашылады, мүмкіндік туады. Компьютерлік технологияны қолдану
тек оқып үйренуге қажетті мысалдарды қарастырумен шектелмейді, нақты практикалық мәні бар есептерді
шешуге мүмкіндік береді. MAPLE жүйесі негізгі физикалық заңдарды, құбылыстарды нақты көзбен
көргендей етіп көрсетеді, бұл студенттің материалды толық меңгеруіне жәрдемдеседі
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СИСТЕМА СИМПТОМАТИКИ ЗАХВОРЮВАНЬ
З розвитком ресурсів всесвітньої мережі, людина прагне здобувати інформацію швидкісно та якісно,
включаючи інформацію про своє здоров’я. Споживачі інтернету дедалі частіше користуються
безкоштовними сервісами, які пропонують послуги анонімного чи зареєстрованого тестування визначення
хвороб або на пряму звертаються до пошукових сервісів для знаходження інформації відносно свого
запиту. Автори статті «Оцінка частоти онлайн-пошуку симптомів перед діагностикою» [1] відзначають, що
набуття популярності самодіагностики змушує країни та епідеміологічні центри використовувати доступну
інформацію для покращення якості охорони здоров’я.
Зважаючи на геометричний розвиток самодіагностування та широкий доступ до медичної інформації
вчені виявили невтішні результати. Таким чином з’явився новий синдром – кіберхондрія [2] – емоційний
розлад, який виникає у зв’язку з нав’язливим пошуком симптомів на пошукових сайтах. До виникнення
інтернету використовували інший термін – іпохондрія, який проявляв себе у страху людини захворіти
невиліковною хворобою і нав'язливою стурбованістю про свій стан здоров'я. Основними ознаками
кіберхондрії є: часткова або повна недовіра до медицини або медичних закладів, перебільшення
симптомів, упевненість в наявності хвороби і відмова від консультації лікаря після прочитання статей.
Схильність людей до даного синдрому ставить під загрозу об’єктивне визначення хвороби за симптомами
за допомогою мережних сервісів.
Однак, попри негативну сторону медичних ресурсів і посилення синдрому занепокоєння про своє
здоров’я, австралійські вчені виявили, що точність та коректність визначення діагнозів можна збільшити,
використовуючи технології штучного інтелекту. Узявши 36 безкоштовних сайтів онлайн-діагностики, вони
виявили, що загалом тільки 36% відсотків ставлять точний діагноз, але серед сайті з ШІ цей показник
збільшується майже до 50 відсотків. За даними також виявили, що безкоштовні сервіси онлайн-діагностики
дозволяють повідомити про необхідність консультації з лікарем і звернути увагу пацієнтів на тривожні
симптоми.
Доступ до медичної інформації тільки збільшується, тому мета сервісів онлайн-діагностики
забезпечити точність та якість діагнозу, забезпечити вільний доступ до детального опису хвороби,
виявленої у діагнозі, а також завжди вказувати на обов’язкове обстеження у лікаря для фактичного
діагностування хвилюючих симптомів.
Аналізуючи українські платформи надання онлайн-діагностики, виявилося, що в Україні такий тип
сервісу непоширений і зазвичай пропонується у вигляді анкети з використанням Google Forms. У зв’язку з
цим, дана система дає змогу популяризувати обраний вид систем на українському ринку. Були
проаналізовані іноземні системи-аналоги, які найчастіше зустрічаються в пошукових сервісах, але вони
мають суттєві недоліки:
• відсутність облікового запису для збереження результатів діагностики;
• низька якість перекладу інтерфейсу з англійської мови;
• відсутність підтримки кросплатформності;
• незадовільне функціонування системи підказок.
Вищезгадані недоліки були опрацьовані та враховані в проектованій системі, тому можна сказати,
що дана система повинна бути зручна у використанні, містити довідникову інформацію про хвороби, мати
вибір мови, а також за можливості містити функцію пошуку лікарів та мед закладів.
Перед побудовою функціональності системи необхідно визначити критичні фактори успіху системи.
Вони забезпечують успішне досягнення цілі – створення системи симптоматики захворювань. Для даної
системи основними факторами успіху є: актуальність, точність, коректність, доступність та якість.
Для порівняння та визначення пріоритетів критичних факторів успіху потрібно скористатися методом
аналітичної ієрархії [3]. Він дозволяє замінити складні порівняння між кожним критерієм на попарне
порівняння. За допомогою даного методу буде сформоване рішення щодо призначення інформаційної
системи.
Для порівняння та вибору альтернатив використовуються наступні типи ІС: інформаційноконсультаційні, інформаційно-керівні, інформаційно-пошукові, інтелектуальні інформаційні системи та
системи підтримки прийняття рішень [4].
У результаті порівняння (табл. 1) було визначено, що інформаційно-консультаційна система
найбільше відповідає її роботі, спираючись на пріоритет за критичними факторами успішності.
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Таблиця 1

Зручність

Коректність

Доступність

Якість

Пріоритет

Тип систем
Інформаційноконсультаційні
Інформаційно-керівні
Інформаційнопошукові
Інтелектуальні
інформаційні
СППР

Точність

Критерій

Актуальність

Результати методу аналітичної ієрархії

0,013

0,135

0,017

0,078

0,004

0,186

0,43

0,135

0,058

0,038

0,027

0,003

0,074

0,23

0,058

0,023

0,012

0,022

0,015

0,019

0,1

0,023

0,025

0,037

0,014

0,003

0,01

0,15

0,025

0,01

0,008

0,018

0,005

0,035

0,11

Для побудови структури та функціональності системи використано методологічний підхід.
Методологія дає можливість визначити способи отримання наукових знань, визначає шляхи досягнення
мети певного дослідження, забезпечує повне отримання інформації про досліджуваний процес чи явище
та дозволяє створити систему, інформація якої ґрунтується на об’єктивних фактах [5].
Для даної системи використовується методологія DFD – методологія діаграм потоків даних, яка
належить до загальнонаукової методології, а саме є різновидом системного підходу – структурно
функціональним. Для даного підходу характерні цілісність, функціональність, структурність, ієрархічність,
цілеспрямованість, самоорганізація та взаємозв’язок із зовнішнім середовищем.
Слугуючи альтернативою методології IDEF0, методологія діаграм потоків даних призначена для
проектування інформаційних систем, в той час як IDEF0 для будь-яких. Ще однією особливістю обраної
методології є її вигідне використання для побудови функціональної моделі «TO-BE». Дана методологія
призначена для моделювання інформаційних систем з точки зору зберігання, опрацювання та передачі
даних. Використовуючи обрану методологію, можна наочно показати потік довідкових даних та принцип
роботи інформаційної системи.
DFD складається з наступних елементів:
- процес – функція або послідовність дій, які потрібно здійснити, щоб дані були опрацьовані, для
назви процесу зазвичай використовують дієслова;
- зовнішні сутності – це об’єкти, які не входять в систему, але є джерелом або кінцевим
користувачем інформації. Це може бути особа, зовнішня система або носії інформації чи бази даних;
- сховище даних – це внутрішнє сховище для процесів в системі. Первинні або опрацьовані дані
зберігаються там у вигляді баз даних, таблиць або в іншій формі зберігання даних;
- потік даних – це потік, зображений стрілками, який показує яка інформація входить або виходить з
елементу системи.
Перед початком побудови діаграми потоків даних потрібно пам’ятати наступні правила:
- кожен процес повинен мати хоча б один вхід та вихід, оскільки він опрацьовує первинну
інформацію та надає результуючі дані;
- первинна інформація повинна надходити від зовнішньої сутності;
- потік даних не може напряму пов’язувати декілька сховищ даних, оскільки між ними повинен стояти
певний процес, тобто опрацювання даних;
- всі процеси не можуть бути самі по собі, тому вони повинні передавати результат дій наступному
процесу, сховищу даних або сутності;
- для кращого сприйняття потрібно використовувати декілька рівнів декомпозиції, щоб не
перевантажувати основну діаграму потоків даних та детально описати кожен процес на нижчих рівнях.
Для наочного зображення потоку даних системи була побудована контекстна діаграма (рис. 1), яка
відображає головний процес системи «Надати медичну інформацію» та дві зовнішні сутності, що
взаємодіють з даним процесом: «Користувач» та «Адміністратор».
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Рис. 1. Контекстна діаграма потоків даних
Перший рівень DFD забезпечує більш детальне відображення контекстної діаграми. У ньому
виділяється основні функції, які виконує система, і які відповідають головному процесу найвищого рівня. У
результаті було здійснено декомпозицію контекстної діаграми та зображено на рисунку 2.

Рис. 2. Декомпозиція системи першого рівня
Таким чином, проектована інформаційна система дозволяє виявити ймовірні хвороби шляхом
онлайн тестування за наявних симптомів у користувача. Додатково система надає користувачу
інформацію про кожну хворобу, аналізи для її виявлення чи підтвердження, розташування лабораторій, а
також відображає актуальні новини у сфері медицини. Збоку адміністратора система дозволяє
відстежувати помилки роботи системи, керувати новинами та переглядати звітність.
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КІБЕРСПОРТ У СВІТІ ТА УКРАЇНІ
В даний час популярність комп’ютерних ігор досягнула небачених результатів. Чи не кожна людина
хоча б раз в житті грала якусь з відеоігор. На сьогоднішній день любителі відеоігор - це не просто частина
суспільства, вони почали себе відносити до окремої субкультури – «геймери».
Відеоігри або комп’ютерні ігри – це ігри, що створені з-за допомогою програмного коду і
використовують електронні пристрої, для взаємодії з призначеним для користувача інтерфейсом, щоб
створити візуальний зворотній зв’язок на пристрої, що відтворить зображення [1].
Хоча самі відеоігри на початку їх зародження були лише науковими проектами, для більшого
розвитку вміння програмних інженерів, і розвитку можливостей комп’ютерної техніки того часу. Вже з
початку 1970-х років, дана гілка програмних продуктів стала розвиватись в комерційній сфері. Після чого
стала набирати неймовірної популярності серед людей різної статі та вікової категорії. Таким ж чином
почали розвиватись різні компанії, які заробляли на розробці або видавництві даних продуктів.
Ключовим став період часу, коли у великої кількості населення країн світу з’явився Інтернет. Після
чого стали набирати популярність online-ігри. Ігрова спільнота зросла до таких розмірів, що на основі
даних ігор почали проводити локальні, а з рештою і глобальні турніри. Все це переросло до неймовірного
рівня – з 2019 кіберспорт був офіційно визнаний в Україні.
Кіберспорт – змагання з комп’ютерних або ж інших відеоігор, вид спортивної активності, гравці якої
тренують, а також і розвивають як розумові, так і фізичні навички. Гравці різних вікових категорій,
переважно молодь, формують команди і беруть участь у змаганнях за призові фонди, які дуже часто
досягають значних сум. Річний дохід у багатьох гравців, при цьому дуже часто може складати сотні тисяч
доларів, якщо враховувати призові виграші та підтримку надану спонсорами, а тим паче призові фонди зі
змагань.
Геймер - людина, якій подобається грати в різні типи цифрових або онлайн-ігор. В основному, він
відноситься до будь-якого типу ентузіастів ігор, але при використанні в ІТ цей термін відноситься до тих,
хто використовує повний спектр електронних або цифрових ігор [2].
Згідно з проведеними дослідженнями, дедалі більше людей надають перевагу перегляду змагань з
кіберспорту, ніж традиційного, а самих кіберспортсменів деякі науковці прирівнюють до «справжніх
атлетів».
Є чимало компаній, що проводять щорічні чемпіонати і турніри, які вражають, як своєю складністю,
так і масштабом, а також призовими фондами. Серед багатьох команд є такі, у яких укладені контракти із
професійними гравцями, з зарплатою, проживанням і харчуванням для своїх співробітників. Все це
робиться з дуже простої причини – стимулювати команди до перемоги в кожній грі, а потім заробити славу,
заробити гроші, отримати популярність. Тепер не тільки «традиційні» партнери, такі як розробники
відеоігор, або ж розробники комп’ютерних технологій є постійними спонсорами кіберспорту, до цього
списку приєднались й інші інвестори з «великого світу».
Через зростання популярності даного спорту багато компаній готові проводити інвестування в дану
сферу, та для уникнути неприбуткових вкладень усі вони звертаються до інших компаній, основна
спеціальність яких – аналіз ринку. Завдяки дослідженням, що вони проводять, значна кількість, як компаній
конгломератів, так і просто популярні бренди проводять спонсорство, знаючи, що з часом популярність
спорту, так і їх прибуток буде стрімко зростати.
Слід відзначити, що в 2020-2021 роки, популярність як відеоігор так і кіберспорту різко зросла. Все
це спричинено через пандемію корона вірусу.
Через карантинні заходи люди були змушені більше часу залишатися вдома, що в свою чергу,
збільшило зростання індустрії відеоігор та розвинуло інтерес до кіберспорту. Обсяг ринку, що пов’язаний з
кіберспортом, був оцінений за результатами 2020 року в 1 млрд. доларів. Що збільшило і так великий
інтерес компаній інвестувати в нього [3].
Наприклад, компанія BMW уже чималий час є одним із головних спонсорів п'яти кіберспортивних
команд світового рівня в грі League of Legends: з Німеччини, Великобританії, США, Південної Кореї та
Китаю. У тому числі даний концерн проводить забезпечення учасників команд автомобілями власного
виробництва в якості офіційного транспорту і надає технічну допомогу у вигляді своїх інженерів і механіків.
Приблизно в цей же період часу заявив й інший виробник автомобілів про великий інтерес до кіберспорту,
Bentley. Підтримана ними команда брала участь в змаганнях серед фанатів ігор-симуляторів
автомобільних перегонів. У свою чергу Nike є партнером китайської ліги League of Legends і проводить
поставки спортивного одягу для гравців ліги. Інтерес до кіберспорту проявляють і відомі компанії
азіатського регіону Kia і Xiaomi. Згідно з даними китайської Асоціації розробників ігор і компанії IDC доходи
ринку відеоігор у Китаї збільшилась в першому кварталі 2020 року на 25.2% порівняно з четвертим
кварталом минулого року і склала 10.3 млрд доларів, при цьому найбільші результати доходів були
зафіксовані в сфері мобільних ігор - обсяг їх виручки виріс на 37.6% за квартал. Одним з важливих і
ключових факторів інтересу до кіберспорту є можливості провести змагань онлайн, що найбільш актуально
в умовах карантинних обмежень. Так, за даними, що були отримані від платформи прямих трансляцій

140

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

Twitch, що орієнтується на трансляцію відеоігор, час переглядів в березні 2020 року виріс на 23% в
порівнянні з лютим і на 60% в порівнянні з минулим роком. А в березні 2021 року був зафіксований новий
рекорд даної платформи – загальна сума переглядів сягнула двох мільярдів годин.
Протягом карантину в рази зросла і популярність до відеоігор, при чому заклики до самоізоляції та
проведення там часу за іграми надходили навіть від Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).
ВООЗ, яка в 2018 році включила в список залежностей комп’ютерні ігри, почала радити їх як одне з
слушних занять на час карантину. В кінці березня 2020 року ВООЗ разом з майже двадцятьма відомими
розробниками ігор, в числі яких Activision Blizzard, Twitch, Riot Games, YouTube Gaming, Zynga, запустила
кампанію під гаслом #PlayApartTogether (тобто «Грай окремо разом»). В рамках даної компанії, організації
закликали людей в часи пандемії залишатися вдома, виконувати рекомендації надані ВООЗ з соціальної
дистанції, заходів гігієни та ін. А також замість виходу на вулицю провести час в комп'ютерних іграх
перебуваючи вдома, що крім іншого також могло заповнити і брак спілкування з фізичною присутністю
співрозмовників в період карантину.
За даними одного з американських мобільних операторів та інтернет-провайдера Verizon, в середині
березня 2020 року, коли карантинні обмеження було введено в США, популярність відеоігор зросла на
75% у пікові години, порівняно із звичайними показниками, при цих даних, сам інтернет-трафік загалом зріс
лише на 20%. У березні та квітні того ж року, інтернет-магазин відеоігор Steam регулярно ставив рекорди
кількості одночасних користувачів онлайн – таким чином, 4 квітня таке число було рівне рекордним 24,5
млн чоловік. Рекорди за кількістю гравців ставили і окремі розміщені на даному сервісі ігри - Tomb Raider,
Rocket League, Counter-Strike: Global Offensive, та інші [4].
Щоб зрозуміти фінансову вигоду кіберспорту, варто лише глянути на призові фонди та бюджети
турнірів.
Для прикладу наведені найбільші призові фонди, даного спорту:
1) The International 9 з призовим фондом у 34,3 мільйона доларів.
Чемпіонат світу Valve по Dota 2, що проводиться щороку, 9 років поспіль встановлював і змінював
рекорд призового фонду. Коли в 2011 і 2012 роках в було запропоновано в цілому 1,6 мільйона доларів, з
2013 року захід став одним з найкращих прикладів громадського фінансування призових фондів в історії
кіберспорту.
2) Фінал Кубку світу з Fortnite в 2019 році - 30,4 мільйона доларів.
Фінал Кубку світу з Fortnite, що проводився вперше продемонстрував один з найбільших призових
фондів в історії кіберспорту.
3) Чемпіонат світу з League of Legends в 2018 році - 6,4 мільйона доларів.
Щоб збільшити загальний призовий фонд, ще в 2017 році Riot Games дозволила фанатам League of
Legends зробити власне вкладення вперше, покупками внутрішньо ігрових предметів. Через рік після цього
призовий фонд зріс аж до 6,4 мільйона доларів в цілому, що зробило це найбільшою подією в історії гри з
точки зору призових.
4) Чемпіонат Call of Duty League в 2020 році - 4,6 мільйона доларів.
Більша частина першого сезону ліги Call of Duty пройшла в режимі онлайн через пандемію COVID19. Але, незважаючи на невдалі обставини та карантинні обмеження, на фінальному етапі турнірів ліги,
був один з найбільших призових фондів в історії кіберспорту.
5) Кубок чемпіона світу Honor of Kings в 2020 році - 4,5 мільйона доларів [5].
В 2020 році після офіційного визнання кіберспорту, в Україні засновано дві основні кіберспортивні
федерації – UESF та Esports Ukraine. Проте вони фактично єдина федерація, що стала співзасновниками і
повноправними членами Європейської федерації кіберспорту.
Змагання з кіберспорту проводяться по всьому світу. Ця індустрія вже давно перетворилась в
справжній бізнес. Тому заплановано, що в Україні ця дисципліна здобуде підтримки приблизно у 500 000
гравців. А також згідно з дослідженнями загальна кількість геймерської аудиторії складає 4,7 мільйонів
населення, що складає більше 10% загального населення країни.
Ще до прийняття даного спорту в Україні, команди нашої країни брали участь в різних турнірах і
заходах, де неодноразово перемагали.
Турніри, які проводяться, є важливим економічним явищем. Для їх організації зазвичай залучаються
сотні місцевих підрядників, що сплачують податки до бюджету, що є дуже важливо. Це ж стосується і
створенням нових робочих місць завдяки цій індустрії, таких як: гравці, коментатори, а також
обслуговуючий персонал, а це все сотні нових робочих місць.
Що ж до гравців, то вони повинні мати певний графік роботи, менеджера та психолога, які слідкують
за досягненнями і станом спортсмена та його психічним здоров'ям. Одним словом – для гравців це
справжня робота.
Також не треба забувати про те що, кіберспорт – це можливість для людей з інвалідністю отримати
можливість проявити себе, або навіть працювати в даній сфері.
Також, існує план в майбутньому провести Міжнародний турнір "Кубок Федерацій", що об'єднує
змаганнями країни, які також мають Федерації кіберспорту.
Кожна із таких країн напередодні визначить свою команду-представника, яка в візьме участь у
Гранд-фіналі в Києві.
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26 січня 2021 року Міністерство молоді та спорту України затвердило загальні правила кіберспорту,
розроблені Федерацією кіберспорту України за підтримки фахівців Міністерства. Бажаючі можуть
використовувати даний нормативний документ для організації та проведення кіберспортивних змагань.
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СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ СЕРВІСНИМ ЦЕНТРОМ
В теперішній час неможливо уявити наше життя без різноманітної техніки. Основне її призначення –
це позбавлення людини від виконання фізично важкої або рутинної, одноманітної роботи, щоб надати їй
більше часу для творчих занять, полегшити повсякденне життя. Побутові прилади, засоби зв’язку,
комп’ютери не можуть працювати вічно, тому поломки неминучі. Зазвичай вигідніше якісно по ремонтувати
пристрій чим купувати новий. На допомогу в ремонті і обслуговуванні техніки приходять ремонтні фірми –
сервісні центри. Для якісного обслуговування клієнтів, необхідно відповідне програмне забезпечення, що
дозволяє відстежувати всі заявки і виконувати ремонтні роботи вчасно.
Звичайно, існують аналогічні програми, але на жаль, їх функціонал обмежений, налаштування
недостатньо гнучкі. Тому було прийнято рішення розробити власний програмний пакет для організації
роботи сервісних центрів.
Основними функціями проектованої програми є можливість створення і подальшого супроводу бази
даних обліку техніки, заяв на ремонт, а також можливість відслідковувати статус заявки для клієнтів.
При вивченні предметної області розглянуто основні особливості роботи сервісного центру,
сформульовано основні вимоги до системи обліку замовлень. Відповідно з наведеними схемами механізм
функціонування авторизованого сервісного центру полягає в наступному [1]. Виробник виготовляє деякі
види техніки. Під час використання можуть відмовити деякі компоненти, як і в гарантійний період,
встановлений виробником, так і за межами. Для того щоб здійснити ремонт, користувач звертається в
авторизований сервісний центр, який виконує потрібні дії. Якщо виникнення дефекту відбулося в проміжок
гарантійного терміну і при цьому не були порушені гарантійні умови використання пристрою, то всі
технологічні операції виконуються безкоштовно для користувача. Всі виробничі процеси, включаючи заміну
комплектуючих, сервісному центру оплачує виробник пристрою. Якщо несправність сталася внаслідок
порушення клієнтом умов гарантійного обслуговування, то ремонт здійснюється за рахунок коштів
споживача. До таких порушень відносяться:
 спроби самостійного ремонту;
 попадання всередину сторонньої рідини;
 механічні дефекти;
 перепади напруги в мережі;
 використання пристрою з порушення умов експлуатації.
Техніка потрапляє в сервісний центр на прийомному пункті і проходить наступні технологічні
кроки [3]. Перший крок – приймання техніки включає:
 первинна діагностика, яка полягає у виявленні зовнішнього прояву дефекту, а також його
періодичності, виконується у відділі приймання;
 оформлення супровідних документів, внесення інформації про пристрій в базу даних і відомостей
про клієнта;
Другий крок має такі етапи:
 глибока діагностика, дозволяє виявити несправні вузли і компоненти, а також визначити причину
виникнення поломки;
 формування висновку щодо додержання умов виконання гарантійних зобов'язань. У разі
недотримання умов споживачеві відмовляють у гарантійному ремонті;
Після перших двох кроків, якщо випадок не є гарантійним, з користувачем узгоджується
рентабельність ремонту і наближена ціна ремонту. Після узгодження наступає третій крок:
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 інженер замовляє необхідні запчастини;
 здійснює монтаж нових елементів і вузлів після доставки в сервісний центр;
 після ремонту виконує перевірку пристрою, методом тестування в різних режимах роботи, а також
тестування працездатності пристрою протягом тривалого часу;
Наступним етапом є видача справного пристрою користувачеві, яка включає в себе демонстрацію
роботи і оформлення вихідної документації. Також виконується оформлення звіту перед виробником про
виконані операції, звіт пишеться спільно з інженером і відділом логістики, як правило, з використанням
спеціальних кодів дефектів (найбільш часто використовується таблиця ECAM-IRIS)

Рис. 1.1. Фрагмент таблиці ECAM-IRIS
Застосування даних таблиць дозволяє уніфікувати і систематизувати звітність, а також виявити
характерні дефекти. Також дозволяють вжити заходів для подальшого вдосконалення виробничих
процесів і підвищення якості продукції, що випускається, а також формувати вимоги до обладнання яке
знаходиться в процесі розробки.
Як і будь-яка соціально-економічна система, функціонування авторизованих сервісних центрів
пов’язане як з рядом переваг і так і з окремими недоліками [2]. До переваг можна віднести:
 економічну стабільність, що виникає внаслідок отримання авторизації, позволяє розвивати
ресурсну базу сервісного підприємства, а постійна спрямованість виробників і продавців на зростання
продажів призводить і до відповідного збільшення обсягів сервісного обслуговування;
 можливість забезпечення сервісного центру підтримкою з боку виробничого підприємства всіх
технологічних процесів, зокрема, постачання оригінальних комплектуючих і спеціалізованого обладнання
багато в чому сприяє проведенню складних технологічних операцій на високопрофесійному рівні;
 доступність заводської документації виробника, його оригінального програмного забезпечення,
можливість отримання консультацій у фахівців аналогічних сервісних центрів в інших регіонах;
 можливість вдосконалення професійних компетенцій співробітників підприємствами-виробниками
шляхом проведення семінарів, здачі щорічних іспитів, знайомства з новими видами техніки, методиками
виконання технологічних сервісних операцій;
 залучення більшої кількості клієнтів за рахунок створення позитивної репутації на основі
перерахованих вище достоїнств.
До складнощів роботи авторизованих сервісних центрів необхідно виділити два основних:
 додаткове розширення штату співробітників центру внаслідок великого обсягу звітності між
сервісним центром і виробником;
 виникнення конфліктів з клієнтами з питань так званих негарантійних ситуацій внаслідок провини
самого споживача.
Аналіз можливих напрямків розвитку сервісних центрів показує, що екстенсивний розвиток
досягається за рахунок залучення більшої кількості клієнтів шляхом, наприклад, рекламних акцій.
Інтенсивний розвиток авторизованих сервісних центрів можливий або при перманентному оновленні видів
послуг, що надаються, або вдосконаленні існуючих. У будь-якому випадку інтенсивний розвиток
підприємства вимагає інвестиційних вкладень на закупівлю нового дорогого обладнання та вдосконалення
технологічних процесів. Для авторизованих центрів, як випливає з аналізу наведених вище переваг, у ряді
випадків ці витрати оплачує виробник. Якщо сервісний центр не є найважливішою, то матеріальні засоби
на розвиток підприємства вишукуються самостійно.
Функціональна модель застосовується щоб описати бізнес-процеси, де використовується графічна і
природня мова. IDEF0 є джерелом графічної мови для передачі інформації про систему.
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Вид стрілки в IDEF0 визначають за тим, з якої сторони вони підходять до блоку. Вхідні дані (стрілка
ліворуч) – це об’єкти, що перетворюються в процесі роботи для отримання результату. Елементи
управління (стрілка зверху) – інформація яка керує діями для роботи. Даний тип стрілок несе інформацію,
що повинно виконуватись. Повинна бути хоча б одна керуюча стрілка. Механізми (стрілка знизу) – певні
ресурси або інструменти, за допомогою яких виконується робота. Вихід (стрілка справа) – являється
об’єктом, в який перетворився вхід [5].
На контекстній діаграмі (рис. 1.2) зображено головну ціль системи «Здійснити управління сервісним
центром».

Рис. 1.2. Контекстна діаграма «Здійснити управління сервісним центром»
Також було визначено основні критерії функціонування системи: достовірність, актуальність, якість,
логічність, зручність, надійність. Достовірність відповідає за правильність даних. За користування
актуальною інформацією відповідає актуальність. Якість дозволяє створити систему з мінімальною
кількістю недоліків, а логічність робить систему простою в розумінні. Зручність – це комфортне
використання системи, а відмово стійкість у критичний момент забезпечує надійність.
Щоб визначити тип інформаційної системи було використано метод аналізу ієрархій [4]. Наступні
варіанти інформаційних систем обрано для аналізу: інформаційно-управляючі, підтримки прийняття
рішень, інформаційно-довідкові, інформаційно-пошукові. Також обрано критерії якості: достовірність,
актуальність, логічність, якість, надійність, зручність.
Таблиця 1.1

Логічність

Якість

Надійність

Зручність

Пріоритет

Тип систем
Інформаційно-управляюча
Підтримки прийняття рішень
Інформаційно-довідкова
Інформаційно-пошукова

Актуальність

Критерій

Достовірність

Результати методу аналізу ієрархій

0,055
0,011
0,058
0,050

0,020
0,018
0,012
0,010

0,024
0,039
0,029
0,035

0,061
0,025
0,040
0,057

0,124
0,078
0,102
0,023

0,044
0,035
0,020
0,031

0,33
0,21
0,26
0,21

За результатом аналізу найбільший пріоритет 0,33 отримала інформаційно-управляюча система.
Література:
1. Звездина М. Ю. Применение инноваций при разработке радиотехнических систем. Москва, 2015. 225 с.
2. Авторизованное сервисное обслуживание как вид отношений аутсорсинга [Електронний ресурс]. –
Режим доступу до ресурсу: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=20948 (дата звернення
12.02.2021).
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СЕКЦІЯ: ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Руфина Мырзагулова
(Алматы, Казахстан)
МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТНОГО МЕТОДА ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ ДОБЫЧИ УРАНА
В настоящее время в секторе добычи урана в Казахстане не используются специальные
программные пакеты, позволяющие контролировать и управлять процессом добычи урана с помощью
процесса ISL. Использование современных компьютерных кодов позволит снизить затраты на каждом
этапе производства, повысить рентабельность уранодобывающих компаний и подтвердить практическую
значимость ISL.
Целью данной работы является построение математической модели процесса выщелачивания
урана с целью дальнейшего имитационного моделирования путем решения уравнения давления и
определение поля скоростей.
Математическая модель для моделирования метода выщелачивания на месте, учитывающая
замедление реакции (пассивацию), разработана в соответствии с теорией химической кинетики. Модель
состоит из 13 уравнений, включая закон Дарси, уравнение баланса массы и 11 уравнений переноса
химических компонентов в твердой и жидкой фазе. Эти связанные уравнения должны решаться в
трехмерной области с учетом граничных условий. Аппроксимированное решение систем может быть
найдено с использованием оптимизированной технологии, которая по существу делит трехмерные задачи
на несколько одномерных [1], [2].
Значительный вклад в разработку метода моделирования потока на основе обтекания внесли такие
ученые, как Поллок 1988 [3], Датта-Гупта и Кинг 2007 [4], Братведт и др. 1996 [5], Батицки 1997 [6], Блант и
др. 1996 [1] и другие.
В задачах, исследуемых в данной работе, рассматривается только стационарный случай (т. е.
основные характеристики потока (гидравлический напор, поле скорости и т.д.) постоянны во времени); это
наиболее удобный случай, поскольку моделирование проще. В принципе, нет никаких ограничений на
распространение моделирования обтекания на переходные потоки, но необходимо переназначать
решения обтекания на 3D-сетке на каждом шаге, заново оценивать поле скорости, заново строить линии
потока и снова решать уравнение переноса для видов; и вперед и назад. Это вносит неточность в
решение по сравнению с классическим полным разрешением 3D. Это можно рассматривать как одну из
слабых сторон упрощенного подхода по сравнению с обычными методами конечных разностей.
Транспортная модель выщелачивания растворенных частиц и растворения твердых компонентов в
слое с учетом замедления реакций задается системой уравнений в частных производных, описывающих
перенос видов в трехмерной системе подземных вод:
(1)

(2)

→

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)
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(9)

(10)
(11)

(12)
На практике горнодобывающая промышленность использовала только два типа расположения
скважин (линейные и гексагональные схемы) для реализации технологии ISL [7], [8]. Для добычи урана
расстояния между скважинами обычно составляют около 40-50 м в блоке добычи; они отображаются в
соответствии с шестиугольными узорами, около 10-15 шестиугольных ячеек покрывают блок добычи.
Рассмотрим только часть эксплуатируемого блока с нагнетательными и добывающими скважинами,
предполагающими граничные условия симметрии. Кроме того, диффузией видов пренебрегают из-за
небольшого расстояния между скважинами (рис. 1).

Рисунок 1 - Область расчета
Решение уравнения давления и определение поля скоростей
Месторождения урана эксплуатируются с использованием нагнетательных и добывающих скважин.
Выщелачивающий раствор, содержащий серную кислоту, закачивают в зону закладки руды и закачивают
обратно на поверхность добывающими скважинами. Во время этого процесса серная кислота вступает в
реакцию с оксидами урана и растворяет их. Растворенные оксиды урана становятся подвижными и
начинают транспортироваться на поверхность основным потоком через систему скважин.
Уравнения (1) являются уравнением баланса массы и законом Дарси. Подставляя закон Дарси в
уравнение баланса, мы получим следующее уравнение гидравлического напора.
div(Kgrad(h)) = 0,
(12)
где K – тензор гидравлической проводимости. Значения тензора гидравлической проводимости
зависят от выбора системы координат x, y, z. В случае естественных слоистых пористых сред
(поперечных изотропных сред) тензор проницаемости изотропен вдоль плоскостей слоев, вдоль которых
проницаемость максимальна, и анизотропен вдоль направления, перпендикулярного слоям,
соответствующим более низкой проницаемости. В этом случае диагонализация тензора проницаемости
может быть выполнена путем выбора одного направления главных осей тензора, например, z,
перпендикулярно плоскостям расслоения, а два других, x и y, в любых направлениях вдоль плоскости
расслоения, это происходит:
Kxx=K yy=K h;Kzz =Kv, иKyx=Kxz=Kyx =Kyz =Kzx =Kzy =0
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Для изотропного случая это упрощает в:
Kxx=Kyy=Kzz=K, и Kyx =Kxz =Kyx =Kyz=Kzx=Kzy=0
Предполагается, что среда изотропна. Это последнее предположение включено в наиболее часто
используемые конечно-разностные модели потока подземных вод [9].
Уравнение (12) описывает основной трехмерный поток подземных вод. Закачиваемые или
добываемые дебиты в месте расположения скважины могут быть представлены в виде точечных членов
стока/источника в уравнении сохранения.
Давайте перепишем (12), используя термины точечного источника/стока для представления
нагнетательных и добывающих скважин:
(13)
где
-является объемным расходом на единицу объема водоносного горизонта,
представляющего источники флюида (положительный) и стоки (отрицательный);  - Дельта-функция
Дирака; M, L - количество нагнетательных и добывающих скважин соответственно.
Для двух скважин (одна инжекторная и одна добывающая) уравнение (13) может быть переписано
следующим образом:

(14)
Как правило, уравнение (14) является нелинейным из-за неоднородности или анизотропии
водоносного горизонта и решается итерационным попеременно-треугольным методом. Расчеты
выполняются на эксцентричной сетке: гидравлический напор рассчитывается в центре ячейки, а скоростьв центре забоя (рис. 2) [10]. Численная схема для 3D-случая проиллюстрирована на рис. 3.

-узел для расчета гидравлического напора и других скалярных переменных
- узел для расчета компонент продольной скорости
- узел для расчета составляющих поперечной скорости

Рисунок 2 - Схема численной эксцентричной сетки в 2D
Расчет на эксцентрированной сетке позволяет получить компоненты скорости с точностью второго
порядка из закона Дарси, используя значения напорного давления в двух соседних узлах, и естественным
образом аппроксимировать уравнения в расходящейся форме.

-узел для расчета напорного давления и других скалярных переменных
- узел для вычисления составляющей скорости вдоль оси x
- узел для вычисления составляющей вектора скорости вдоль оси y
- узел для вычисления составляющей вектора скорости вдоль оси z

Рисунок 3 - Схема численной эксцентричной сетки в 3D
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Уравнение (14) решается итерационным методом. Ошибки на каждом шаге итерационного метода
исправляются на следующем шаге, поэтому ошибки округления обычно не вызывают беспокойства [10].
Итерации останавливаются, когда разница между решениями на всех узлах сетки для двух
последовательных шагов меньше заданного допуска .

где  допустимая погрешность по значениям гидравлического напора.
Поле скоростей определяется по закону Дарси с использованием определенных значений для
гидравлической головки. Компоненты скорости вычисляются на гранях ячеек (рис. 3) и определяются с
точностью второго порядка

(15)
В дальгейшем планируется использовать данное поле скорости для определения траекторий
обтекания и времени полета.
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СЕКЦІЯ: ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА ПРОФЕСІЙНИЙ СПОРТ
Альмира Абдукаримова
(Тараз, Казахстан)
ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ НА РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
СТУДЕНТОВ
Одной из основных социальных задач общества является воспитание поколения граждан,
обладающих духовным богатством, моральной чистотой, творчеством и физическим совершенством. Для
решения этой задачи важным средством интеллектуального, духовного и материального воспитания
всесторонне гармонично развитой, социально активной, творческой личности является физическая
культура и спорт.
По утверждению Ильинича В.И. и соавторов «…физическая культура - органическая часть
общечеловеческой культуры, ее особая самостоятельная область. Вместе с тем это специфический
процесс и результат человеческой деятельности, средство и способ физического совершенствования
личности. Физическая культура удовлетворяет социальные потребности в общении, игре, развлечении,
в
некоторых
формах
самовыражения
личности
через
социально
активную
полезную
деятельность…» [1, с. 5].
При этом эти же авторы отмечают, что «…физическая культура выступает как интегральное
качество личности, как условие и предпосылка эффективной учебно-профессиональной деятельности, как
обобщенный показатель профессиональной культуры будущего специалиста и как цель саморазвития и
самосовершенствования…» [1, с. 8].
Влияя на творческую активность студентов, физическая культура оказывает свое влияние на
творческий уровень проявления культуры личности, характерный для студентов, «…убежденных в
ценностной значимости и необходимости использовать физическую культуру для развития и реализации
возможностей личности…» [1, с. 15]. Такие студенты имеют основательные знания в области физической
культуры, имеют навыки по физическому самосовершенствованию. Они сами способны к организации
здорового образа жизни и использованию средств физической культуры для самовосстановления в
случаях высоких умственных нагрузок и профилактики заболеваний. Такая молодёжь творчески
использует физическую культуру в быту и профессиональной работе.
Творчество в физической культуре представляет собой моторное творчество. Оно связано с
двигательной активностью и выполнением физических упражнений. Кроме этого предполагается и
мыслительное или интеллектуальное творчество, проявляемое в общении.
В высших учебных заведениях в настоящее время учебный процесс от студентов требует больших
затрат физических и умственных сил на преодоление учебных нагрузок. Поэтому, на наш взгляд, важное
место отводится самостоятельным занятиям физической культурой.
Самостоятельные занятия физическими упражнениями, спортом и туризмом по определению
Чешихина В.В. и других авторов «…должны быть обязательной составной частью здорового образа жизни
любого человека» [2, с. 53]. Для людей умственного труда самостоятельные занятия физическими
упражнениями являются одной из форм сохранения здоровья и поддержания организма на протяжении
всей трудовой деятельности. Самостоятельные занятия помогают дополнить объем двигательной
активности, необходимый для эффективного восстановления организма после повышенных умственных и
физических нагрузок.
Для достижения основной цели, стоящей перед всеми студентами по сохранению физического
здоровья и поддержания оптимального уровня работоспособности обязательным является
«…планирование
студентами
самостоятельных
занятий
физическими
упражнениями
и
спортом…» [2, с. 55].
Физическое здоровье и всестороннее гармоничное развитие способствует успешной социальной
адаптации студентов и его творческому развитию.
Основной целью образовательной системы, которая определяет перспективы развития молодого
поколения, является приобщение студенческой молодежи к ценностям физической культуры, к развитию
их творческой активности, самостоятельности и самореализации в процессе обучения.
Для реализации этой цели необходимо создать программу обучения по физической культуре,
которая будет направлена на развитие творческой активности на занятиях физической культуры.
Литература:
1. Физическая культура студента: Учебник / Под ред. В.И. Ильинича. М.: Гардарики, 2000
2. Чешихина В.В., Кулаков В.Н., Филимонова С.Н. Физическая культура и здоровый образ жизни
студенческой молодежи: Учебное пособие. – М.: Изд-во МГСУ «Союз», 2000
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Юрій Бочков, Андрій Бузинов
(Дніпро, Україна)
ЕКСТЕНСИВНИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ МЕТОД ТРЕНУВАННЯ
Розвиваючи силову витривалість, слід пам'ятати, що вона тісно пов'язана з розвитком як
максимальної сили, так і витривалості.
Науково обґрунтованим методом розвитку силової витривалості в першу чергу є інтервальний
метод. Він характеризується систематичною зміною навантаження і відпочинку. Періоди відпочинку
повинні бути дуже незначні, щоб за відведений час не можна було повністю відновити працездатність. Це
означає, що одне навантаження повинно слідувати за іншим, в результаті чого постійно зменшуються
енергетичні запаси і накопичується втома. Втома м'язів, досягнута за допомогою інтервального
навантаження, може бути набагато сильнішою і повнішою, ніж при одноразовому тривалому інтенсивному
навантаженні. Розрізняють екстенсивний та інтенсивний інтервальні методи.
Отримані результати дослідження.
Екстенсивний інтервальний метод
Використовуючи екстенсивний інтервальний метод з відносно тривалими навантаженнями
незначною та середньою силою роздратування, можна підвищити опірність організму стомлюваності, а
також поліпшити його відновлювальні здатності. Це означає, що спортсмен повинен мати максимальні
показники силової витривалості, що досягаються за певну одиницю часу головним чином за рахунок
аеробних і, в невеликому ступені, за допомогою анаеробних обмінних процесів.
Можливість отримання енергії для таких навантажень переважно аеробним шляхом пояснюється, з
одного боку, тим, що при напрузі менше 50% від максимуму артеріальні кровоносні судини
перекриваються в повному обсязі, внаслідок чого працюють м'язи під час скорочення, хоч і в невеликому
обсязі, але все ж забезпечуються киснем і живильними речовинами. З іншого боку, цьому сприяють
помірний темп виконання рухів і досить тривалі періоди відпочинку. Використовуючи цей метод, необхідно
брати до уваги такі рекомендації:
Подолання опору. Оптимальним вважається опір, що складає 30-40% від максимальної сили.
Число повторень або тривалість навантаження в серії. Критерієм навантаження може служити число
повторень в серії або тривалість серії. Зазвичай вправи виконуються 20-30 разів; серія триває близько
60 с.
Швидкість виконання вправи. Вправи виконуються в середньому темпі, плавно, з безперервними
зусиллями.
• Число серій. Кожна серія виконується 3-6 разів.
• Інтервали відпочинку між серіями. Тривалість відпочинку залежить від тренованості тих, хто
займається, від ваги обтяження, числа повторень, тривалості навантаження і форми тренування. Якщо
вибираємо тренування по станціях, потрібні відносно довгі перерви (120-240 с); якщо перевага віддається
більш ефективним організаційним формам - тренуванню по комплексам або круговому тренуванню, - для
відпочинку досить 60-120 с.
• Інтервали відпочинку між комплексами або колами. Перерви між комплексами або колами можуть
продовжуватися до 5 хв.
• Управління за допомогою частоти серцевих скорочень. Інтенсивність навантаження можна
регулювати, контролюючи частоту серцевих скорочень. Необхідні адаптаційні явища можуть наступати у
тому випадку, якщо середня частота скорочень при виконанні вправ буде складати 150-180 уд. за
урахуванням віку тих, хто займається. Наприклад, у 20-річного спортсмена частота серцевих скорочень
повинна становити 130-160 уд / хв, а у 50-річного -100-130 ударів. Зрозуміло, що таких показників можна
досягти, виконуючи вправи, що включають в роботу великі м'язові групи.
Орієнтовна програма.
Вправи: згинання та розгинання рук, жим ногами, жим лежачи, згинання ніг в колінах, підтягування
обтяження догори, а також підіймання і опускання тулуба з положення лежачи на спині, виконуються в
вищеописаній послідовності.
Висновки та перспективі подальших розробок. Типовим показником адаптації м’язів до
навантажень, спрямованих на розвиток силової витривалості, є помітне збільшення щільності капілярів, а
також кількості та розміру мітохондрій. Більш щільна капіляризація сприяє кращому постачанню м'язів
енергетичними субстанціями і киснем, а також прискорює виведення обмінних продуктів. Збільшення
мітохондрій дозволяє більш ефективно використовувати додатково отриманий кисень. Енергетичним
джерелом для тривалих навантажень з невеликої та середньої силою роздратування служить, зокрема, і
глюкоза, що доставляється до м'яза по кровоносних судинах з печінки.
Багаторазове тренування з використанням екстенсивного інтервального методу помітно підвищує
запаси глікогену в м'язах і печінці, адаптаційні процеси допомагають підняти на більш високий рівень не
тільки регуляцію серцево-судинної системи, але і аеробний обмін речовин.
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МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНКИ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ШКОЛЯРІВ
Для оцінки росту та розвитку дитини використовують набір методик, перше місце в яких займають
антропометричні і фізіометричні показники. Антропометрія – поширений метод вимірювання
морфологічних характеристик тіла, що дозволяють кількісно описати його будову. Антропометричні виміри
виконуються згідно відповідних методик. Існує багато методик антропологічних вимірів, які відрізняються
точками вимірів, інструментами, що використовуються під час вимірів. Відрізняються також методики
обробки даних отриманих під час вимірів, можуть відрізнятися також деякі трактування отриманих під час
антропометричних вимірів результатів.
Оцінку фізичного розвитку проводять шляхом порівняння індивідуальних показників дитини з
нормальними. Першим (базовим), а в багатьох випадках єдиним методом оцінки фізичного розвитку
дитини є проведення антропометричних досліджень та оцінка отриманих даних. При цьому
використовують два основні методи: орієнтовних розрахунків та антропометричних стандартів.
Метод орієнтовних розрахунків ґрунтується на знанні основних закономірностей збільшення маси та
довжини тіла, обводів грудної клітки та голови. Відповідні нормативні показники можна розраховувати для
дитини будь-якого віку. Припустимий інтервал відхилень фактичних даних від розрахункових становить
±7% для середніх показників фізичного розвитку. Метод дає лише приблизну картину про фізичний
розвиток дітей і використовується педіатрами, як правило, у разі надання медичної допомоги дітям вдома.
Метод антропометричних стандартів є більш точним, оскільки індивідуальні антропометричні
величини порівнюють з нормативними відповідно до віку та статі дитини. Регіональні таблиці стандартів є
двох типів: сигмального й центрального.
При використанні таблиць, складених за методом сигмальних стандартів, порівняння фактичних
показників проводиться із середньою арифметичною величиною (М) для даної ознаки тієї самої віковостатевої групи, що й у дитини, яку обстежуємо. Отриману різницю виражають усигмах (8 – це середнє
квадратичне відхилення), визначаючи ступінь відхилення індивідуальних даних від їх середньої величини.
При використанні таблиць, складених за методом центральних стандартів, необхідно визначити
центильний інтервал, якому відповідає фактична величина ознаки, враховуючи вік і стать пацієнта, та дати
оцінку. Метод не математизований і тому краще характеризує варіаційні ряди в біології та зокрема в
медицині. Він простий у використанні, не потребує розрахунків, повною мірою дає можливість оцінити
взаємозв’язок між різними антропометричними показниками і тому широко використовується у світі.
Таблиця1
Оцінка фізичного розвитку
Дуже високий
Високий
Вищий від середнього
Середній
Нижчий від середнього
Низький
Дуже низький

Метод
сигмальних стандартів
Від М+2,1 σ і вище
Від М +1,1 σдо
М +2 σ
М±1,5 σ
Від М-1,1 σ до
М-2 σ
Від М-2,1 σ і нижче
-

Метод центильних стандартів
Понад 97 центилів
90-97 центилів
75-90 центилів
25-75 центилів
25-10 центилів
10-3 центилі
Менше ніж 3 центилі

Історія розвитку оцінки фізичного розвитку почалася з методу індексів, який базувався на тому, що
форма і розміри тіла і всіх людей повинні змінюватися пропорційно. Подальші антропологічні дослідження
це не підтвердили, тому що при зміні одного з розмірів людського тіла, найчастіше, виявлялися
різнонаправлені зміни інших параметрів. Сучасні наукові дослідження, використовуючи теоретичні і
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методичні аспекти навчання про індивідуальну мінливість людини, утворюють періоди найбільших
морфологічних зрушень і встановлюють етапи формування органів і систем протягом всього онтогенезу
людини [49].
У більшості випадків фізичний розвиток визначається по вазі, зросту і вимірові периметрів різних
сегментів. З огляду на те, що у шкільному віці темпи росту дуже високі (це період статевого дозрівання),
можна говорити про визначені закономірності розвитку внутрішніх органів у цей період.
У ході нашого дослідження вирішувалися такі завдання:
1. Вивчити вікові зміни показників фізичного розвитку і фізичної підготовленості хлопчиків 7-12 років.
2. Дослідити вікові особливості взаємозв’язків показників фізичного розвитку і фізичної
підготовленості за результатами бігу на швидкість.
3. Визначити ступінь впливу способу життя на приріст показників фізичної підготовленості та
фізичного розвитку у хлопчиків 7-12 років.
4. Використання соціологічної анкети, яка містить питання, що дають можливість повною мірою
розкрити ключову суть кожного параметра формули здорового способу життя, для проведення повної
характеристики фактичного способу життя опитуваних школярів та застосувати методику розрахунку балів
за всіма 12 параметрам формули здорового способу життя (Агарков В.І., 2001).
Для вирішення поставлених завдань застосовували такі методи:
1. Аналіз літературних джерел.
2. Антропометрія.
3. Педагогічні спостереження та анкетування.
4. Тестування рівня фізичної підготовленості.
5. Педагогічний експеримент.
6. Математико-статистичний аналіз.
З антропометричних показників нас цікавили довжина тіла, маса тіла, обхват грудної клітини.
Довжина тіла вимірювалася за допомогою ростоміра. Випробуваний ставав босими ногами на площадку
ростоміра, торкаючись планки трьома точками (п’яти, сідниці, лопатки), стійка «струнко». Голову тримають
таким чином, щоб нижній край очної ямки і козелок вуха знаходилися на одній лінії, рівнобіжній підлозі,
горизонтальна планка опускається і притискається до тімені. Точність вимірювання з похибкою +,- 0,5 см.
Маса тіла визначалася зважуванням на медичних вагах з точністю до50 грам. Обхват грудної клітки
вимірюється за допомогою сантиметрової стрічки.
Для оцінки рівня фізичної підготовленості нами були використані такі тести:
1. Біг на 30 м з високого старту.
2. Біг на 60 м з високого старту.
3. Стрибок у довжину з місця.
4. Стрибок вгору з місця.
5. Нахил вперед стоячи на лаві.
6. Човниковий біг 4x10м.
Тестування хлопчиків Кульчинської ЗОШ І-ІІІ ст.. Красилівського району Хмельницької області.
Усього було обстежено біля 80 хлопчиків, що не займаються спортом. У педагогічному експерименті брали
участь 60 хлопчиків 7-12 років. Попереднє тестування і педагогічний експеримент проводилися у вересніжовтні 2010 року.
Педагогічні спостереження проводилися з метою оцінки правильності виконання контрольних вправ.
Метод статистичної обробки матеріалу – порівняння середніх значень за критерієм t Стьюдента –
був застосований з метою визначення статистично достовірних відмінностей між середніми значеннями
показників, що характеризують рівень підготовленості та фізичного розвитку. Кореляційний аналіз було
застосовано з метою виявлення взаємозв’язків між досліджуваними характеристиками.
Для того, щоб правильно оцінити фізичний розвиток дитини, необхідно знати закономірності росту
дитячого організму. На основі зважування та вимірювання великої кількості дітей одержимо середні
показники ваги, зросту, обводу грудної клітки. Щоб описати та порівняти антропометричні показники, існує
ряд методів, які допоможуть правильно оцінити фізичний розвиток певної статево-вікової групи.
Оцінка фізичного розвитку методом сигмальних відхилень. Метод сигмальних відхилень з
графічним зображенням профілю фізичного розвитку передбачає порівняння кожної індивідуальної ознаки
з середньозваженою арифметичною величиною для цієї ознаки при певному віці, що дозволяє визначити її
фактичне відхилення від нормативних значень [34].
Далі шляхом ділення фактичного відхилення на величину середнього квадратичного відхилення
знаходять сигмальне відхилення, що і надає інформацію про те, на яку величину сигм у більшу або меншу
сторону відрізняються показники дитини, котра досліджується, від середніх показників, властивих даному
віково-статевому періодові.
Для побудови профілю фізичного розвитку на однаковій відстані одне від одного проводять
горизонтальні лінії, кількість яких зумовлюється числом ознак, що підлягають оцінці, і на кожній з них
відкладають значення отриманих відхилень, котрі з’єднують прямими лініями. Метод сигмальних відхилень
дозволяє визначити ступінь розвитку кожної окремої ознаки фізичного розвитку та його пропорційність,
відомості про яку надає саме профіль. Якщо величини відхилень укладаються в одну сигму – розвиток
вважається пропорційним, якщо не укладаються – непропорційним [6].
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Висновок щодо фізичного розвитку дитини у випадку використання методу сигмальних відхилень
повинен мати такий вигляд: «Фізичний розвиток Кравченко П., 10 років, за ростом середній (вище
середнього, високий, нижче середнього, низький), за масою тіла середній (вище середнього, високий,
нижче середнього, низький) за обводом грудної клітки середній(вище середнього, високий, нижче
середнього, низький), пропорційний (непропорційний)» [3].
Метод кореляції (за шкалою регресії). Перевага даного методу полягає в можливості комплексно
оцінити рівень фізичного розвитку. Дуже важливо, що всі показники подані у відношенні до росту. Метод
кореляції, дає можливість оцінити в об’єктивних кількісних показниках певні сторони біологічних
організаціях людей. Зв’язок між числовими величинами двох антропометричних ознак виражається у
математичній формі коефіцієнта кореляції, який позначається латинською літерою (r) і показує ступінь
взаємозв’язку ознак, які вивчаються. Граничне значення методу оцінки фізичного r дорівнює +1.
Використання розвитку за шкалами регресії дозволяє подолати основний недолік методики сигмальних
відхилень, а саме відокремлений характер оцінки кожної соматометричної ознаки. Оціночні таблиці у
даному випадку ураховують кореляційну залежність між ростом, масою тіла та обводом грудної клітки і,
отже, дозволяють дати більш грунтовну оцінку ступеня фізичного розвитку за сукупністю взаємопов’язаних
ознак.
Перший етап проведення індивідуальної оцінки фізичного розвитку за оціночними таблицями шкал
регресії спрямований на пошук групи (розвиток середній, нижче середнього, вище середнього, низький,
високий), до якої слід віднести ріст дитини. Далі знаходять показники маси тіла та обводу грудної клітки,
що повинні відповідати фактичному ростові і порівнюють з ними фактичні показники ознак, які
досліджуються. Для цього від величини фактичного розвитку ознаки віднімають стандартне його значення
та ділять на сигму регресії (К.) для досліджуваної ознаки. Критерії оцінки аналогічні попереднім [4].
Оцінка фізичного розвитку комплексним методом. Комплексний метод оцінки фізичного
розвитку дозволяє урахувати як особливості морфофункціонального стану організму, так і відповідність
рівня його біологічного розвитку календарному вікові. Спочатку за даними довжини тіла, щорічного
збільшення довжини тіла, числа постійних зубів, ступеня розвитку вторинних ознак статевого дозрівання,
терміну окостеніння кисті визначають біологічний вік дитини та порівнюють його з календарним. У
залежності від значень отриманих показників він може відповідати календарному вікові, випереджувати
або відставати від нього. Наступний етап комплексного методу пов’язаний з оцінкою
морфофункціонального стану організму із застосуванням шкал регресії та вікових стандартів розвитку
функціональних показників [35].
Висновок щодо фізичного розвитку дитини у випадку використання комплексного методу має такий
вигляд: «Фізичний розвиток Кравченко П., 10 років, середній (вище середнього, високий, нижче
середнього, низький), гармонійний (дисгармонійний, різко дисгармонійний), біологічний вік відповідає
календарному вікові (випереджає календарний вік, відстає від календарного віку)».
Отже, під час використання комплексного методу оцінки фізичного розвитку рівень біологічного
розвитку визначається на підставі ступеня відповідності його основних ознак (довжини тіла, щорічного
збільшення довжини тіла, числа постійних зубів, розвитку вторинних статевих ознак, термін осифікації
кісток кисті віковим стандартам.
Оцінка фізичного розвитку центильним методом Цей метод, на відміну від традиційних, які
орієнтовані на оцінку ознак фізичного розвитку, що варіюють за законом нормального розподілу, є
ефективним непараметричним способом стислого опису характеру їх розподілу, котрий має право- або
лівосторонню асиметрію. Сутність центильного методу полягає у зіставленні фактичної ознаки розвитку
окремої характеристики фізичного розвитку з упорядкованим рядом, що включає у свою структуру весь
діапазон коливань досліджуваної ознаки, розподілений на 100 інтервалів, попадання в які має рівну
імовірність, але розміри цих центильних інтервалів у абсолютних одиницях вимірювань неоднакові. Для
визначення ступеня фізичного розвитку використовують сім фіксованих вентилів і вісім центильних
інтервалів [9].
Індивідуальну оцінку морфофункціональних показників проводять за одновимірними оціночними
шкалами, що включають у свою структуру розмах коливань (максимальне та мінімальне значення),
центральну тенденцію (медіану упорядкованого ряду) та 8 центильних інтервалів і дозволяють визначити
як окремі характеристики розвитку соматометричних ознак.
У даний час розроблені критерії, які дають змогу оцінити рівень соматичного здоров’я кількісно в
умовних одиницях (балах). На цьому заснована система експрес-оцінки функціонального стану організму
для дорослих, яку запропонував Г. Л. Апанасенко [2].
Дана методика передбачає визначення ваго-ростового індексу, життєвого та числового індексів,
індексу Робінсона у спокої, та часу відтворення ЧСС до вихідного рівня після 20 присідань за 30 сек. При
визначені індексів використовували клінічно-фізіологічні показники (антропометричні та фізіометричні).
Існує 5 рівнів функціональних класів за рівнем соматичного здоров’я, тобто однією з основних передумов
стійкості людини проти захворювань є певний рівень загальної фізичної працездатності. Визначення
антропометричних функціональних показників проводиться за допомогою приладів які визначають вагу,
зріст, силу кисті, життєву ємність легень, артеріальний тиск.
Отже, для оцінки росту та розвитку дитини використовують набір методик, перше місце серед яких
займають антропометричні і фізіометричні показники. Антропометрія – поширений метод вимірювання
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морфологічних характеристик тіла, що дозволяють кількісно описати його будову. Антропометричні виміри
виконуються згідно відповідних методик. Існує багато методик антропологічних вимірів, які відрізняються
точками вимірів, інструментами, що використовуються під час вимірів. Відрізняються також методики
обробки даних отриманих під час вимірів, можуть відрізнятися також деякі трактування отриманих під час
антропометричних вимірів результатів.
Стандарти фізичного розвитку розробляються для окремих вікових, етнічних або територіальних
груп населення. Тотальні розміри тіла і значення їхнього співвідношення виступають у даному випадку в
якості одного з найбільш загальних і доступних широкій практиці критеріїв відповідності біологічного
розвитку хронологічному віку.
Без знання про фізичний розвиток і фізичну працездатність не має можливості мати реальну
інформацію про стан здоров’я, про соціально-гігієнічні і соціально-економічні умови життя, про здібності і
підготовку до праці та спорту. Кількісне визначення фізичної працездатності необхідно при організації
фізичного виховання дітей шкільного віку, при доборі, плануванні і прогнозуванні навчально-тренувальних
навантажень, при організації рухового режиму в позаурочний час.
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ФІТНЕС В СИСТЕМІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ
Прагнення до хорошого здоров'я, зовнішньої привабливості, м'язової сили і впевненості в собі живе в
кожній людині. Фітнес - це система занять фізичною культурою, що включає в себе не тільки підтримання
гарної фізичної форми, а й інтелектуальний, емоційний, соціальний і духовний початок. Фітнес об'єднує в
собі не тільки безліч видів фізичної активності, але і різні види тестувань, раціональне харчування,
правильний режим сну і відпочинку, здоровий зовнішній вигляд.
Фітнес-тренінг підвищує атлетичні показники представників різних видів спорту, знижує ризик
отримання спортивних травм. У наш час багато титулованих спортсменів включають в свої тренувальні
програми вправи, запозичені з фітнесу.
Незважаючи на інтерес останнім часом до занять фізичною культурою, фітнесом, в цілому
спостерігається стійке погіршення показників здоров'я населення, тобто фізичного розвитку, фізичної
підготовленості, функціонального стану, психічного і репродуктивного здоров'я. Пов'язано це, в першу
чергу, з тим, що невідповідність організації процесу фізичного виховання в школах і вузах сучасним
вимогам викликає у дітей, підлітків, молоді небажання займатися фізичною культурою.
В даний час в школах практично не залишилося безкоштовних секцій, абсолютна більшість платні,
спорт став дорогим задоволенням для обраних, багато батьків не можуть собі дозволити записати туди
своїх дітей, а також займатися самим. В результаті школярі і студенти не можуть навіть елементарно
підтягнутися на турніку, багато хто має зайву вагу, порушення постави, досить серйозні захворювання.
Інтенсифікація навчального процесу в вузах, ненормований графік роботи дорослого населення,
загальна комп'ютеризація, а отже, сидячий спосіб життя, дефіцит часу, неправильне харчування
призводять до стресової напруги з високою ймовірністю розвитку психовегетативних розладів, неврозів і
інших соматичних захворювань.
У зв'язку з цим перед викладачами фізичної культури навчальних закладів, інструкторами з фітнесу
виникають питання, як викликати у студентів бажання, а в подальшому і стійкий інтерес до занять
фізичною культурою, спортом, фітнесом, показати необхідність для здоров'я і професійної діяльності, а
також як, не дивлячись на відсутність часу і засобів, знайти доступний для себе вид фізичної активності.
Наукові факти дають підставу вважати, що рухова активність у вигляді організованих занять
фізкультурою є адекватним природним фактором, що сприяє підвищенню рівня здоров'я та адаптаційних
можливостей організму в умовах стрімко мінливого соціуму.
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Сучасними авторами часто підкреслюється, що поняття «фізична культура особистості» має
включати в себе не тільки уявлення про фізичний розвиток людини, а й про розвиток духовний. У зв'язку з
цим виділяються і аналізуються духовні цінності, пов'язані з фізичною культурою і спортом.
В умовах сучасного виробництва, яке характеризується ускладненням технологій, що пред'являє до
працівників підвищені вимоги в зібраності, витривалості і фізичної підготовленості, фізична культура
сприяє збереженню та підвищенню працездатності людей і ефективності праці.
Рух, спортивні тренування не тільки розвивають людину фізично, а й підвищують його внутрішній
духовний потенціал. Однак блага цивілізації нерідко призводять до того, що тіло страждає під тягарем
зайвої ваги, долає вплив згубних звичок, стресу, дефіциту руху. Недолік руху не тільки згубно впливає на
наше здоров'я, але і не кращим чином позначається на красі, зовнішньому вигляді людини. Завдання
занять сучасними видами фітнесу - зробити суспільство здоровим, красивим і сильним. Тому студентам
дуже важливо систематично займатися спортом, приділяти своєму фізичному стану належну увагу.
На сьогоднішній день одним з найбільш популярних і ефективних засобів фізичного виховання,
безсумнівно, є фітнес.
Основними цілями занять фітнесом є підтримання оптимального рівня фізичного і психічного
здоров'я, підвищення рівня фізичної працездатності, розвиток необхідних рухових якостей, досягнення
бажаних спортивних результатів, попередження хвороб, а отже, збільшення тривалості життя.
Головна вимога при заняттях фітнесом - освоєння раціональних способів рухових дій шляхом
використання правильної методики навчання, заснованої на дидактичних принципах навчання,
фізіологічних закономірностях становлення рухової навички, фундаментальних положеннях теорії
фізичного виховання.
Актуальністю зростання ролі фітнесу є те, що рухова активність виступає одним з методів
підвищення рівня здоров'я. Перевага фітнесу над іншими видами фізичної активності полягає в тому, що
напрямки фітнесу постійно вдосконалюються, розвиваються і охоплюють найрізноманітніші форми рухової
активності. Саме фітнес як вид фізичної активності здатний задовольнити потреби різних верств
населення і соціальних груп у виборі оздоровчих занять. Також одним з переваг фітнесу є розширення
кругозору та підвищення загального рівня культури у людей, що займаються фітнесом, за рахунок різних
музичних творів, великої кількості фрагментів мистецтва, а також орієнтації багатьох фітнес-програм на
культурні традиції Сходу і Заходу.
Аналіз науково-методичної літератури дозволив обґрунтувати значимість фітнесу як ефективного
засобу фізичного виховання, що забезпечує різносторонній вплив на організм і сприяє формуванню
стійкого інтересу до систематичного використанню засобів фізичної культури і спорту з метою
саморозвитку та самовдосконалення.
У багатьох дослідженнях зроблено висновок, що ті студенти, які регулярно займаються фізичною
культурою і спортом, проявляючи в них достатню активність, виробляють для себе певний режим дня,
стають впевненими в собі, мають високий життєвий тонус. Саме заняття фізичною культурою виробляють
в людині емоційну стійкість, оптимізм, витримку, допомагають йому тримати своє тіло в хорошій фізичній
формі. Фізична культура в житті студента виступає як засіб вдосконалення не тільки особистісних якостей,
але і професійно-значущих, сприяє процесу соціального становлення, є засобом досягнення бажаного
рівня фізичної підготовленості.
У зв'язку з цим є актуальним пошук ефективних шляхів підвищення інтересу до занять і практична їх
реалізація в навчальному процесі. Одним з найбільш прийнятних шляхів вирішення цієї проблеми включення в програму фізичного виховання вузів різних видів фітнес-тренувань. Поліпшення здоров'я,
фізичної підготовленості, досягнення красивого і гармонійного тіла, здатність адекватно діяти в стресових і
екстремальних ситуаціях - ось реальні переваги фітнес-тренувань.
Володіючи і активно використовуючи різноманітні фізичні вправи, студенти покращують свій
фізичний стан і підготовленість, фізично удосконалюються.
Виконувані на заняттях фітнесом фізичні вправи при методично правильному використанні добре
впливають на всі органи і системи організму, дозволяють створити сприятливі основи для життєдіяльності,
забезпечують розвиток сили, швидкості, витривалості, спритності, гнучкості.
Оптимізація рухової активності, що досягається при заняттях фітнесом, стимулює розумову
працездатність і є ефективним способом зняття нервово-психічної напруги студентів, сприяє збагаченню
особистості позитивними якостями, такими як комунікабельність, оптимізм. В результаті регулярних занять
фітнесом у студентів поліпшується сприйняття, спостережливість, пам'ять, увага, розумова
працездатність.
Заняття фітнесом носять колективний характер і вчать студентів вмінню узгоджувати особисті та
громадські інтереси, підкорятися прийнятим правилам і дотримуватися етичних норм, прищеплюють
культуру спілкування. Як будь-який навчальний процес, заняття фітнесом несуть в собі також елементи
трудового виховання - працьовитості, терпіння і наполегливості. Під час фітнес-тренувань відбувається і
естетичне виховання студентів. В результаті практичних занять рухи стають більш витонченими,
енергійними, виразними.
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ
Особое положение в спортивной подготовке занимает принцип индивидуализации, который
предусматривает построение тренировочного процесса, педагогических воздействий в многолетней
системе подготовки спортсменов и использование средств, методов и форм занятий, которые создают
условия для наивысшего развития их способностей к соревновательной деятельности [1, 2, и др]. При
этом индивидуальный подход означает не приспособление целей и основного содержания обучения к
отдельным индивидам, а поиск и использование форм и методов работы с учетом индивидуальных
особенностей для достижения поставленных целей. Следует полагать, приоритетный путь в решении
проблемы повышения эффективности системы подготовки атлетов высокого класса и роста их
спортивных результатов лежит в определении тех специфических задаваемых тренирующих
воздействиях, которые учитывают состояние спортсмена, его индивидуальные особенности и
адаптивность ответов различной срочности, выраженности и направленности. При этом для успешного
выступления на соревнованиях различного ранга недостаточно только высокого уровня физической,
технической и тактической подготовленности, так как профессиональная деятельность спортсменов
предъявляет повышенные требования к их психологической подготовленности.
Сейчас становится все более ясным, что без серьезного изучения психики спортсмена, без
исследования психических функций и психологических качеств его личности ни тренеры, ни спортсмены
не могут продвигаться вперед в решении стоящей перед ними задачи – всемерного повышения
спортивных достижений и совершенного владения техникой спорта. Без учета индивидуальнопсихологических особенностей человека ни один метод обучения и тренировки не может привести к
ожидаемым результатам. Конкретные задачи, которые преследуются при индивидуализации подготовки −
использовать все потенциальные возможности человека, все его личностные резервы, применять
доступные методы и персонально дозируемые приемы воздействия с учетом индивидуальнопсихологических особенностей, психического состояния в конкретной ситуации, поставленных целей [3, 4].
Характер психической адаптации спортсмена к нагрузкам определяется не только их объемом и
интенсивностью, но и определенной сбалансированностью психических функций и состоянием готовности
в соответствии со спецификой выполняемой деятельности. Спорт все чаще приобретает форму
соревнования личностей, где часто решающим фактором является способность к самоконтролю и
саморегуляции. Саморегуляция деятельности оказывает определенное влияние на психические
процессы, в том числе и переработку информации, темп работы, эффективность и надежность [5].
Способность к саморегуляции деятельности и поведения – основной показатель развитости
личности. Поэтому для воспитания квалифицированного спортсмена имеет большое значение этап
начальной подготовки. Важность целенаправленной психологической работы с юными спортсменами
объясняется следующим:
– во-первых, психологические трудности, которые возникают в работе со взрослыми спортсменами,
во многом связаны с проблемами, которые были допущены на этапе начальной спортивной
специализации;
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– во-вторых, юные спортсмены обладают более высокой восприимчивостью к обучению по
сравнению со взрослыми спортсменами, что объясняет целесообразность и эффективность
психологической работы именно в период начальной спортивной специализации;
– в-третьих, в связи с омоложением спорта высшего мастерства, психологическая работа должна
способствовать психологической стабильности на всех этапах спортивной карьеры:
– в-четвертых, юные спортсмены более подвержены психологическому руководству, в отличие от
взрослых спортсменов, вследствие прочно сформировавшихся у них психологических стереотипов [6].
Условия спортивной деятельности являются объективными факторами, которые оказывают
существенное влияние на психическое состояние индивида, которое, в свою очередь, сказывается на
деятельности и отчетливо проявляется в ее результате. В процессе тренировок и соревнований
необходимо учитывать, что разные спортсмены могут быть устойчивы и к различным факторам.
Обусловлено это тем, что во многом устойчивость к тому или иному состоянию связана с различными
типологическими особенностями проявления свойств нервной системы [7]. Установлено, что для
успешного обучения спортсменов, как со «слабой», так и с «сильной» нервной системой новым
двигательным действиям, необходимо сохранять для них привычную обстановку.
Психическая готовность к деятельности – результат психолого-педагогической подготовки –
системы психолого-педагогических воздействий, которые применяют с целью формирования и
совершенствования свойств личности, повышения уровня эмоциональной устойчивости и надежности [5].
Последовательное применение психорегулирующих упражнений способствует увеличению
эффективности освоения и закрепления технических элементов, улучшению качества выполнения
упражнений, их стабильности, повышению точности восприятия пространственно-временных параметров
движений. Психорегулирующие методики позволяют увеличить способность спортсмена к произвольному
направлению своего внимания на телесные ощущения и через них на управление своими
эмоциональными состояниями. Использование таких средств определяется конкретными условиями
соревнований, существующими различиями между видами спорта, а также индивидуальными
особенностями спортсменов.
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ОСОБЛИВОСТІ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я ТА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ COVID-19
Постановка проблеми: Сучасна епідемічна ситуація, що склалася у світі та, зокрема, і в Україні
поставила перед людством ще більше викликів, аніж було раніше. Негативний вплив карантинних
обмежень вплинув не тільки на психічне здоров’я людей, а й на фізіологічне, що у подальшому може
викликати куди більш серйозні наслідки, аніж наслідки від захворювання саме на коронавірус. У зв’язку з
цим вважаю за потрібне з’ясувати всі аспекти цього питання та спробувати надати на них відповіді.
Мета дослідження: Визначити поточний стан громадського здоров’я в Україні, дослідити основні
визначальні фактори впливу пандемії коронавірусу на фізичне виховання в Україні та висловити свою
позицію щодо порушеного питання.
Аналіз останніх досліджень: Сучасний електронний науковий простір представлений роботами на
тему особливостей громадського здоров’я, зокрема, і на тему необхідності занять фізичною культурою під
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час пандемії коронавірусної хвороби COVID-19. Проте, під час дослідження таких наукових робіт постає
однозначний висновок, що вони здебільшого присвячені саме визначенню конкретних вправ з розвитку
дихальної системи людського організму під час пандемії та під час реабілітації людини після перенесеної
хвороби. Проте не визначається цілком очевидний причинно-наслідковий зв’язок між громадським
здоров’ям та фізичною культурою.
Основний виклад матеріалу: Фізична культура є однією з п’яти складових Оттавської хартії щодо
діяльності з формування здорового способу життя і повинна виховувати у молодого покоління вміння та
навички до ведення здорового способу життя. Це уникання шкідливих звичок (вживання алкогольних
засобів, тютюну, наркотичних засобів, прекурсорів та їх аналогів), і заняття спортом (як на професійному
рівні, так і на аматорському), пропаганда та популяризація здорового образу життя у суспільстві.
Варто визнати, що в Україні рівень здоров’я молодої частки населення, та їх образ життя залишає
бажати кращого та не відповідає певним нормам, які б повинні були вже давно досягнуті у країні, що
прагне справжнього європейського майбутнього. Пандемія внесла свої певні корективи. Наприклад такі,
що населення стало ще більше малорухомим з точки зору руху природнім шляхом. У період існування
захворювання, що викликає пряме ураження органів дихання мобільність, рухомість людини має
надзвичайно важливу роль. Проте, сучасні умови змінили образ життя людини на переважно сидячий,
зросла частка користування гаджетами за день – що, на мою думку, у купі завдає більшого удару здоров’ю
аніж нехтування карантинними вимогами.
У наукових працях, що висвітлюють проблеми громадського здоров’я, постійно говориться про
проблеми популяризації спорту, ведення здорового та рухомого образу життя, подається статистика
розвитку спорту серед сімей та інші статистичні дані з області демографії. Я хотів би конкретно зупинитися
на цьому невеликому питанні, перш ніж перейти до прикладів реально потрібних справ, які потрібні у наш
буремний час.
З точки зору пропаганди та популяризації варто зауважити, що темподинаміка даних процесів є
вкрай низькою. Якщо провести об’єктивне спостереження за інтересами своїх одноліток щодо видів
спорту, то можна привести як приклад таку статистику, яка має виключно мій суб’єктивний погляд на ту
ситуацію, що склалася:
- Приблизно 55% цікавляться рухомими видами спорту (з них, приблизно половину можна визначити
як таку, що має професійний інтерес – тобто займається самовихованням, піклуванням про своє здоров’я
шляхом виконання фізичних вправ, відвідуванням тренажерних залів, басейнів та іншого);
- 45% відсотків можна визначити як таку категорію, що цікавиться кіберспортом – тобто тією відносно
«спортивною» дисципліною, що проводиться саме у сидячому образі життя. Кіберспорт, як дуже молоде
явище у спортивному світі, став набирати обертів саме під час пандемії. І нажаль, інтерес молоді до цього
явища став більшим, ніж інтерес до реальних видів спорту;
- 5%, що залишилися, можна визначити виключно як або нейтральну частку, що цікавиться обома
вищезгаданими критеріями, або взагалі відноситься до цього нейтрально і взагалі не проваджує будь-яку
діяльність (непрацездатна особа та інше).
Незважаючи на велику кількість проектів з метою популяризації класичних видів спорту – цього є
явно недостатньо. Одночасно з тим, варто зауважити, що процент ініціативних людей, що цілком
самостійно та упереджено приймають рішення займатися спортом навіть за відсутності потужної
інформаційної пропаганди здорового образу життя є низьким. На мою думку, це всього 10-15% від
загальної кількості тих, хто на даний момент займається спортом на аматорському рівні (відвідання
спортзалів, самовиховання у домашніх умовах та інше). Нажаль, не ставиться за потрібне поставити для
суспільства на порядок денний така інформація, що громадське здоров’я це не тільки вироблення
суспільного імунітету до певних захворювань шляхом колективного перенесення хвороб – а й ще така ж
сама колективна превентивна діяльність, що полягає не тільки у дотриманні вимог карантину.
Здоров’я нації полягає у здоровому тілі кожного з нас. Рух – це життя. Ці всі відомі визначення є
базовими у будь-який час, але нехтувати цими важливими речами не потрібно. Зважаючи на фактично
програну інформаційну політику у розрізі громадського здоров’я під час пандемії, я би хотів рекомендувати
наступні дуже важливі та життєво необхідні кроки:
- Зважаючи на дуже низький рівень освіченості молодого покоління, студентів вищих навчальних
закладів, у сфері фізичного виховання – рекомендую дослідити можливість збільшення академічних годин
фізичного виховання на тиждень, з обов’язковим проведенням необхідних фізичних вправ на розвиток
дихального апарату людини. У такому випадку, студенти, які не мають можливості з певних причин
(зокрема, і з метою дотримання карантинних вимог) відвідувати спортивні зали – отримати потрібний обсяг
спортивних знань, умінь та навичок, та зробити якісні кроки для покращення свого здоров’я під наглядом
професійного викладача фізичної культури в умовах дистанційної освіти. Вправи, спрямовані на розвиток
дихального апарату дозволять проваджувати превентивну діяльність щодо можливості захворювання,
покращить роботу кровообігу та дихальної системи для студентів.
- Усвідомлюючи всю ситуацію з інформаційною складовою – інтенсифікувати пропаганду ведення
здорового образу життя, занять спортом та ін.. шляхом популяризації таких дій шляхом соціального
орієнтування на молодь з використанням медійної складової (соціальні мережі). Окремо акцентувати увагу
на шкідливості ведення малорухомого образу життя та наслідках у майбутньому.
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- Акцентувати увагу саме на фізичному вихованні як одній з головних складових громадського
здоров’я. Саме з метою здійснення превентивної діяльності з попередження захворюваності на хронічні
захворювання, та ті небезпечні захворювання, до яких може призвести і малорухомий образ життя, окрім
фактичного зараження вірусом або іншим збудником захворювання.
Надалі вважаю за потрібне відзначити важливість саме фізичних вправ, які надзвичайно актуальні у
поточній ситуації. Такі вправи, зокрема відзначені у статті М.А. Жушми, студента біолого-екологічного
факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. [1] У роботі «Необхідність
занять фізичною культурою під час пандемії COVID-19» автор надає конкретний список важливих фізичних
та дихальних вправ. Окремо автор звертається до рекомендаційної практики лікарів, їх методичних
напрацювань, щодо реабілітаційних заходів після пневмонії. У висновку своєї роботи молодий науковець
зазначає наступний пункт: «Додати перелік вправ на закріплення органів дихання під час занять фізичною
культурою.» [1, c. 58] З цим висновком неможливо не погодитись, а можна тільки доповнити тим, що така
пропозиція є надзвичайно необхідною та важливою. Так, варто нагадати, що дихальні вправи є
неодмінним елементом фізичних – у вигляді розминки перед важкими фізичними навантаженнями на
тренуванні та як розвантаження після них. Але основне тут те, що вони повинні мати постійний характер
незважаючи на епідемічну ситуацію чи стан здоров’я будь-якої людини, незалежно від її статі, віку та інших
складових. Бути обов’язково присутніми у програмі фізичного виховання будь-яких напрямів підготовки
студентів.
Як висновок, хотів би зазначити найголовніше, що дихальні та фізичні вправи у даний час ставлять
перед собою основне завдання сучасності – працювати на випередження, рятувати життя. Суспільство
повинно розуміти, що госпіталізація та лікування у рамках лікувального закладу – це крайні надзвичайно
важливі заходи. Превенція у наш час – найперше, що може бути. Кожна людина, яка займається спортом –
піклується не тільки про себе, вона піклується і про оточуючих, виконуючи одночасно і пропаганду спорту і
здорового образу життя. Спорт рятує життя. Це повинен знати кожен.
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ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ
ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
В умовах розбудови незалежної Української держави основна мета сучасної освіти - відповідність
актуальним і перспективним потребам особистості, суспільства і держави, підготовка гармонійно
розвиненої особистості, що сприяє формуванню і розвитку не тільки фізичних, а й особистісних та
духовних якостей.
Саме тому в даний час різко підвищився попит на висококваліфікованих, творчо
мислячих вчителів, які можуть навчити учнів розвивати свої здібності, планувати та організовувати свою
діяльність для досягнення визначених цілей, мати активну життєву позицію не боятися складних
проблем.
Сьогодні заклади освіти потребують спеціалістів в області фізичної культури, що володіють
засадами розвитку професійної компетентності. Тобто такі, які здатні вільно і нестандартно мислити,
приймати впевнені рішення в будь-якій проблемній ситуації, вирішувати поставлені перед ними
педагогічні завдання, безперервно працювати над своєю самоосвітою, підвищувати кваліфікацію та
вдосконалювати педагогічну майстерність.
Питання визначення професіоналізму, оцінки професійної компетентності і діяльності вчителя
стали об’єктом вивчення психологів, фізіологів, спеціалістів-практиків тощо. Національна освіта і наука
прагнуть досягти подальшого поступу у світі сучасних знань з певної проблеми. Саме педагогічні
працівники мають стати основною рушійною силою відродження та створення якісно нової національної
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освіти. А якість освіти, як відомо, багато в чому визначається компетентністю та рівнем професійності
вчителя [5].
Адже вчитель який керує процесом розвитку особистості учнів, повинен бути компетентним. Тому
поняття професійної компетентності педагога виражає спільність його теоретичної та практичної
готовності в цілісній структурі особистості і характеризує його професіоналізм.
Актуальною проблемою є формування професійно-педагогічної компетентності вчителя, під якою
розуміється сукупність професійних і особистісних якостей, необхідних для успішної педагогічної
діяльності.
Поняття «компетенції» включає не тільки когнітивну й операційно-технологічну складові, але й
мотиваційну, етичну, соціальну, поведінкову сторони (результати освіти, знання, уміння, систему
ціннісних орієнтацій). У формуванні компетенції вирішальну роль відіграє не тільки зміст освіти, але
також і організація освітнього процесу, освітні технології, включаючи самостійну роботу студентів тощо.
Треба підкреслити узагальнений, інтегральний характер поняття „компетенція” стосовно понять «знання,
уміння, навички». Отже, [2]:
 компетентність – це інтегрована характеристика якостей особистості, результат підготовки
випускника коледжу для виконання діяльності в певних професійних та соціально-особистісних
предметних областях (компетенціях), який визначається необхідним обсягом і рівнем знань та досвіду у
певному виді діяльності;
 компетенція включає знання й розуміння (теоретичне знання академічної області, здатність
знати й розуміти), знання як діяти (практичне й оперативне застосування знань до конкретних ситуацій),
знання як бути (цінності як невід'ємна частина способу сприйняття й життя з іншими в соціальному
контексті). Це предметна область, у якій індивід добре обізнаний і в якій він проявляє готовність до
виконання діяльності;
 професійні компетенції – це компетенції (загально-професійні; спеціалізовано-професійні), які
мають узагальнений характер, притаманний професіоналу та визначаються вимогами конкретних
професійних стандартів на основі європейських аналогів та кваліфікаційною характеристикою професії
працівника.
Таким чином, застосування компетентнісного підходу до професійної підготовки здобувачів освіти
фахового коледжу може розглядатися як сформованість у них ключових та професійних компетенцій, як
єдності узагальнених знань і умінь, універсальних здатностей і готовності до вирішення великих груп
завдань – від особистих до соціальних, професійних і спеціальних професійних компетенцій, що
визначають володіння власне професійною діяльністю на достатньо високому рівні, готовність до
інновацій в професійній галузі. Поведінку комплексних, складних систем, а також особливості їхньої
взаємодії з довкіллям неможливо пояснити однією причиною, оскільки на систему завжди впливає
сукупність декількох чинників [1]. Тому, щоб компетентнісно-орієнтована методична система
професійної підготовки вчителя фізичної культури була функціональною, вона має враховувати
характер соціального замовлення на підготовку висококваліфікованих компетентних учителів фізичної
культури, цілі, принципи й зміст професійної підготовки студентів, а також обовʼязково містити елементи
планування, контролю, аналіз та коригування педагогічного процесу (зворотні звʼязки).
Компетентнісний підхід дозволяє уявити професійну компетентність вчителя фізичної культури,
що складається із ряду компетенцій, які можуть бути об’єктивно сформовані в освітньо-професійному
процесі.
Засновуючись на результатах робіт [2; 3; 4] та інших, ми виділяємо такі основні характеристики
професійної компетентності вчителя фізичної культури:
 особистісно-гуманна орієнтація;
 здатність до системного бачення педагогічної реальності у сфері фізичної культури й системних дій
у професійно-педагогічній ситуації;
 володіння сучасними педагогічними методиками (технологіями), повʼязаними з культурою
комунікації, взаємодії з інформацією та її передачі учням;
 здатність до інтеграції вітчизняного, зарубіжного, історичного й сучасного інноваційного
фізкультурно-оздоровчого досвіду;
 креативність у професійній сфері;
 наявність рефлексивної культури.
Компетентнісний підхід дає змогу реалізувати в освітньому процесі основні положення професійної
підготовки вчителя фізичної культури [3; 4]:
 засвоєння й реалізація в професійній підготовці нормативів праці та поведінки, напрацьовані в
процесі культурно-історичного розвитку суспільства;
 особистісно-професійний розвиток студента, який розглядається як результат установлення
взаємозвʼязку між двома лініями переходів: «повноцінна діяльність – повноцінний інтелект – повноцінна
особистість» та «повноцінна спільна діяльність – повноцінний колектив – повноцінна особистість»;
 наступність у формуванні різних рівнів самосвідомості особистості (професійної, духовної й
фізичної), які обумовлюють становлення її світогляду;
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 системну організацію навчально-виховного процесу, що передбачає виконання двох
взаємопов’язаних вимог: планомірне формування цілісної професійної діяльності й цілісної особистості,
що визначає логіку розвитку засобів педагогічного управління життєдіяльності студентів; переходу «від
загального до особистісного» при засвоєнні навчального змісту кожного рівня та підбору для окремого
студента відповідного переліку навчальних і виховних ситуацій.
Отже, для успішного здійснення професійної діяльності фахівець із фізичного виховання повинен
володіти глибокою підготовкою з фізіології, фізичної реабілітації і валеології, гігієни, основ здорового
способу життя, раціонального харчування, психології, знати особливості розвитку дитини, а також
застосовувати широкий спектр методів і матеріалів для результативного впровадження оздоровчих
програм застосування нових форм та методів, які направленні на розвиток професійної компетентності
вчителів фізичної культури.
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СКАНДИНАВСЬКА ХОДЬБА ЯК ЗАСІБ ВІДНОВЛЕННЯ ПІСЛЯ ЗАХВОРЮВАННЯ COVID-19
Мета дослідження: дослідити потенційну ефективність використання скандинавської ходьби для
реабілітації організму після захворювання COVID-19.
Для досягнення сформульованої мети були встановлені наступні завдання:
- проаналізувати існуючі уявлення про перелік можливих ускладнень після COVID-19;
- проаналізувати особливості впливу скандинавської ходьби на фізіологічні системи організму,
зокрема на організм, що знаходиться в стадії відновлення після захворювання;
- виявити протипоказання для занять скандинавською ходьбою.
Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань дослідження використовувалися
наступні методи: теоретичний аналіз і узагальнення літературних джерел і документальних матеріалів.
Виклад основного матеріалу.
За офіційними даними міністерства охорони здоров’я (станом на 28 квітня 2021 року) в Україні за
весь час пандемії захворіло 2 088 410 осіб. Летальних випадків зафіксовано 44 916 осіб. На стаціонарному
лікуванні у закладах охорони здоров’я, які визначені для надання допомоги хворим на COVID-19 на
стаціонарному лікуванні знаходиться 32675 захворілих на COVID-19 осіб [1]. Отже, велика кількість людей
в більшій або меншій мірі постраждали (або ще можуть постраждати) від вірусу.
Значний відсоток захворілих долає вірус і переходить до наступного етапу – реабілітації, який може
тривати досить довго. Як з’ясувалось, наслідки СOVID-19 можуть бути достатньо серйозними і вимагати
багатотижневого відновлення організму. Вірус вражає не лише легені, як припускали на початку
поширення пандемії, але і серцево-судинну систему, систему травлення, сечову систему, нервову систему
людини. Однією з основних проблем зі здоров’ям у перехворілих на COVID-19 виділяють стенокардію і
аритмію. З одного боку ці захворювання серця можуть бути спричинені безпосередньо самим вірусом. В
той же час, перебування тривалий час під апаратом керованого дихання, дотримання постільного режиму
можуть також сприяти активізації проблем із серцево-судинною системою. Деякі пацієнти зазначають, що в
перші місяці після хвороби у них почались перепади артеріального тиску, температури тіла, різко падає
гемоглобін, спостерігається підвищена слабкість та пітливість. Одним із проявів постковідного синдрому є
синдром вірусної втоми, порушення м’язових функцій, зниження м’язового тонусу. Чимало пацієнтів, які
перенесли коронавірус, зазначають, що мають ускладнення дихання навіть при підйомі на 2-й поверх, що
також свідчить про необхідність тривалого відновлення організму.
Розлади функції органів травлення в постковідний період можуть бути як результатом
безпосередньої атаки вірусу, так і як наслідок антибактеріальної терапії.
Зафіксовано, що частим наслідком захворювання СOVID-19 є проблеми із психічним здоров’ям,
зокрема безсоння, депресія. Депресивні стани можуть бути пов’язані із пережитим стресом, порушення
процесів засинання та загострення хронічних захворювань.
Як свідчать лікарі, реабілітація після коронавірусної хвороби потрібна абсолютно всім пацієнтам,
навіть тим, які перенесли вірус в легкій формі. Швидкість відновлення організму залежить від перебігу
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хвороби, інтенсивності та тривалості проведеного лікування. Вік, стать, хронічні захворювання збільшують
ризики зі станом здоров’я в майбутньому.
Розрізняють 2 важливих напрями реабілітації. Перший напрям пов'язаний із пульмонологічною
реабілітацією, тобто відновленням життєвого об’єму легень, що досягається за допомогою дихальної
гімнастики та фізіотерапевтичних процедур. Другий напрям пов'язаний із поступовим поверненням до
загального звичного режиму функціонування організму. Медики наголошують, що входити в звичний ритм
життя варто обережно дозуючи фізичне та психологічне навантаження.
За таких умов помірна рухова активність є вкрай необхідною. За даними Всесвітньої організації
охорони здоров’я (ВООЗ), одним з основних факторів підвищення ризику смерті і розвитку хронічних
захворювань є відсутність фізичної активності. Згідно з рекомендаціями ВООЗ, людині необхідно
займатися будь-яким видом безперервної фізичної активності щонайменше 40 хвилин на добу для
підтримання здоров’я в належному стані [2].
Найбільш доступним і поширеним різновидом фізичних вправ є ходьба. Вона сприяє оздоровленню,
стимулює процеси обміну речовин, дихання, кровообігу, залучає до роботи м’язи нижніх кінцівок. Фізичне
навантаження при ходьбі спрямоване на активізацію режиму пацієнта та легко піддається дозуванню, що
пояснює широке застосування ходьби та її видів на всіх етапах реабілітації.
В Україні скандинавська ходьба як вид фізичного навантаження з’явилася відносно недавно, проте
з кожним роком набуває дедалі більшого поширення й популярності. Техніку скандинавської ходьби
почали використовувати як лікувальну фізкультуру в 20-му столітті. Ціла низка переваг ходьби з палицями
сприяла тому, що вона стала швидко отримувати популярність в різних країнах, зрештою охопивши весь
світ [2]. Було встановлено, що під час тренування підвищується рівень розвитку сили м'язів не тільки
нижніх кінцівок і спини, але і м'язів верхніх кінцівок, грудей і живота; - розвивається рівень загальної
витривалості, за рахунок поліпшення функції серцево-судинної, дихальної систем і системи крові;
збільшується еластичність зв'язкового апарату і рухливість у суглобах; знижується маса тіла, за рахунок
збільшення кількості калорій, що витрачаються (на 40-50% більше, ніж при звичайній ходьбі) [2].
Завдяки дослідженнями інституту аеробіки було з’ясовано [3]:
- під час скандинавської ходьби відбувається помірне навантаження на серцево-судинну систему,
частота серцевих скорочень зростає на 10-20 ударів на хвилину;
- поліпшується рухливість суглобів кінцівок, активно залучаються до роботи розгинаючі та згинаючі
м'язи плечового поясу, грудей і спини;
- витрата калорій під час скандинавської ходьби збільшується на 30% в порівнянні із звичайною
ходьбою, таким чином, регулярні тренування дозволяють ефективніше боротися з надмірною вагою.;
- навантаження на ноги врівноважується навантаженням на верхню частину тіла, звільняючи колінні
суглоби від надмірного навантаження, що особливо важливо для людей з надмірною вагою.
Як зазначають фахівці, скандинавська ходьба по ефективності не поступається бігу. Але, на відміну
від останнього, не вона має протипоказань і безпечніша в застосуванні. Адже під час бігу суглоби,
особливо колінні, і хребет опиняються в зоні ризику. Чим більше вага і зріст людини, тим серйознішими
можуть бути негативні наслідки. Високим людям і людям із зайвою вагою бігати взагалі протипоказано.
Адже в цьому випадку спостерігається надмірне навантаження на суглоби ніг, що прискорює зношення
суглобів. Навіть здорова, але повна людина може нашкодити своїм суглобам і спровокувати захворювання
хребта, почавши займатися бігом [4].
В той же час однією з основних переваг скандинавської ходьби є майже повна відсутність
протипоказань. Навантаження під час цієї рухової активності легко дозуються залежно від віку і фізичного
стану людини. Саме тому скандинавська ходьба вважається перспективним напрямом розвитку фізичної
культури. Для залучення до занять створюються клуби скандинавської ходьби.
Цей вид рухової діяльності характеризується мінімальним ризиком травмування, можливістю
застосування в рамках реабілітації при різних захворюваннях, доступністю і зручністю тренувань. Як вже
було згадано, на відміну від бігу, ходьба з палицями не перевантажує коліна та хребет, а відтак, практично
унеможливлює травматизацію. Навантаження під час тренувань розподіляється рівномірно,
а палиці, відіграючи роль додаткової опори, роблять ходьбу максимально безпечною. При відштовхуванні
палицями підвищується навантаження на верхню частину тіла і за рахунок цього знижується навантаження
на хребет і нижні кінцівки. Цей факт говорить на користь рекомендації скандинавської ходьби для пацієнтів
із надмірною вагою
та захворюваннями опорно-рухового апарату. Помірність навантаження
обґрунтовує можливість використання цієї фізичної активності для людей, яким протипоказані
кардіонавантаження [5-8].
Додатковими плюсами скандинавської ходьби є простота у виконанні, відсутність складних вимог до
спорядження. Необхідні лише спеціальні палиці, зручне взуття й одяг залежно від погоди. Основним
спорядженням для скандинавської ходьби є спеціальні палиці. Палиці оснащені ременями, які кріпляться
на зап’ястях. Довжина палиць для занять підбирається індивідуально, залежно від зросту людини та рівня
фізичної підготовки. Щоб вибрати ідеальну довжину спорядження, необхідно помножити свій зріст
на відповідний коефіцієнт: 0,66 – для людей зі слабкою фізичною підготовкою, при відновленні після травм,
0,68 – для людей із середнім рівнем фізичної підготовки, 0,7 – для людей із високим рівнем фізичної
підготовки [9].
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Ходьба легко вбудовується у звичний графік людини, не потребує значних витрат часу. Тренування
можуть розрізнятись за рівнем підготовки та фізичним станом спортсменів.
Лікувальна ходьба може застосовуватися для збільшення обсягу рухової активності і корекції
факторів ризику розвитку багатьох захворювань. Дозовані фізичні навантаження під час ходьби
з палицями позитивно впливають на обмін речовин, серцево-судинну, нервову та дихальну системи,
систему крові, опорно-руховий апарат.
У процесі скандинавської ходьби задіяні не тільки м’язи нижньої частини тулуба, а й м’язи спини
та плечового поясу, що сприяє активації так званого м’язового насоса організму. Чергування скорочення
і розслаблення м’язів усього тіла підвищує тонус венозних судин, що активізує проходження венозної крові
від периферії до серця. Покращення венозного току крові запобігає розвитку венозного застою і набряків
нижніх кінцівок, що є профілактикою варикозного розширення вен.
При регулярних заняттях скандинавською ходьбою покращується функціональний стан опорнорухового апарату. Перш за все зменшуються тиск і навантаження на колінні суглоби та хребет. Крім того,
зміцнюються м’язи спини та шиї, підвищується рівень статичної і динамічної витривалості, збільшується
еластичність зв’язкового апарату і обсяг руху в суглобах, формується і зберігається правильна постава.
Тренування позитивно впливають на стан дихальної системи, адже сприяють більшому поглинанню
кисню порівняно зі звичайною ходьбою. Прогулянки найчастіше відбуваються на свіжому повітрі, тому
організм отримує велику кількість кисню. На заняттях практикується діафрагмове дихання, яке дозволяє
задіювати всі частки легень, збільшуючи їх життєву ємність на 30%. За рахунок збільшеного об’єму
споживання кисню активується метаболізм.
Регулярні заняття відновлюють мікроциркуляцію крові, покращують надходження кисню
до внутрішніх органів, активують процеси виведення продуктів метаболізму [10-11].
Під час занять скандинавською ходьбою працюють близько 90% усіх м’язів.
Таким чином, скандинавська ходьба, маючи безліч позитивних впливів на організм людини і
мінімальну кількість протипоказань, є оптимальним інструментом для всебічного відновлення організму
після захворювання. Забезпечуючи помірне фізичне навантаження на свіжому повітрі, скандинавська
ходьба сприяє активізації роботи серцево-судинної системи, відновленню м’язів після тривалого
постільного режиму. Рухова активність має безсумнівний позитивний вплив на психологічний стан людини.
Скандинавська ходьба ініціює позитивну переорієнтацію нервових процесів, покращує діяльність
аналізаторів, нормалізує емоційний стан і сон. Навантаження при ходьбі з палицями рівномірне, без різких
рухів, тому під час тренувань призупиняється виділення гормонів стресу, які призводять до збудження
нервової системи. Натомість під час занять скандинавською ходьбою спостерігається збільшення
виділення ендорфінів – так званих гормонів щастя, які підвищують больовий поріг і зменшують больові
відчуття. Регулярні тренування сприяють покращенню відчуття рівноваги й координації, зміцненню
вестибулярного апарату.
Учені дійшли висновку, що ходьба з палицями може бути рекомендована широкому колу людей
як первинна та вторинна профілактика. Вікові обмеження щодо занять скандинавською ходьбою відсутні.
Вважається, що починати можна з 5 років і займатись до самої старості.
Скандинавська ходьба є одним із найдоступніших методів оздоровлення. Заняття ходьбою сприяють
загартовуванню організму та зростанню його адаптаційних можливостей, допомагають організму
відновитись в період постковідного синдрому.
Висновки. Проведений аналіз виявив, що скандинавська ходьба є ефективним видом рухової
активності з великим переліком позитивних впливів на фізіологічні системи організму і вузьким колом
протипоказань. Враховуючи позитивний вплив скандинавської ходьби на дихальну, серцево-судинну
системи, процес відновлення м’язів, сприяння відновленню психологічної рівноваги, даний вид рухової
активності може бути рекомендований як дієвий засіб для відновлення організму після Covid-19.
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РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧІ ТЕХНОЛОГІЇ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ ШКОЛЯРІВ
Останнім часом все більше занепокоєння викликає рівень фізичного стану дітей шкільного віку. На
жаль, з кожним роком навчання у школі кількість здорових дітей знижується [3, с. 8]. Це вимагає
проведення систематичної фізкультурно-оздоровчої роботи починаючи з початкової школи. Аналіз та
узагальнення даних наукових праць дозволив виділити такі напрями розв’язання проблеми підвищення
рівня фізичного стану дітей молодшого шкільного віку: розробка нових освітніх та фізкультурно-оздоровчих
технологій навчання [5, с. 11], впровадження системи педагогічного контролю компонентів фізичного стану
дітей, удосконалення програмно-нормативних засад фізичного виховання [1, с. 78].
Великої популярності сьогодні набуває туризм, що є одним з найдоступніших видів оздоровлення.
Туризм несе в собі величезний потенціал засобів рекреаційно-оздоровчої діяльності школярів. Туризм
реалізується як: засіб оздоровчої діяльності; комплекс засобів фізичного виховання студентів; засіб
підвищення функціональних резервів організму [1, с. 80, 4, с. 10].
Дослідження проблеми введення засобів оздоровчого туризму у процес фізичного виховання дітей
молодшого шкільного віку носять фрагментарний характер [5, с. 14]. Відкритими залишаються питання
організації та проведення позакласних занять на основі засобів оздоровчого туризму з молодшими
школярами. Все це не дозволяє повною мірою реалізувати потенціал оздоровчого туризму як
універсального засобу підвищення рівня фізичного стану школярів.
Основними засобами оздоровчого туризму є прогулянки, походи, фізичні вправи з подолання
природних локальних і протяжних перешкод, орієнтування на місцевості, спеціальні завдання з техніки
бівуачних робіт, рухливі ігри, естафети й конкурсно-змагальна діяльність з елементами туризму.
На основі даних науково-методичної літератури та результатів власних досліджень було розроблено
і обґрунтовано: рекреаційно-оздоровчу технологію на основі засобів оздоровчого туризму; зміст програми
рекреаційно-оздоровчих занять. Також була визначена ефективність використання даної технології у
фізичному вихованні молодших школярів.
Метою запропонованої рекреаційно-оздоровчої технології є підвищення фізичного стану дітей
молодшого шкільного віку. Реалізація рекреаційно-оздоровчої технології проходила в три етапи:
підготовчого, основного та заключного. У межах рекреаційно-оздоровчої технології на основі засобів
оздоровчого туризму була розроблена програма позакласних занять для дітей 3 і 4 класів з тижневим
навантаженням 6 годин (216 годин за навчальний рік).
Структура програми містить три компоненти: інформаційний, мотиваційний і операційно-діяльнісний.
Кожен з компонентів у свою чергу містить по кілька блоків. Інформаційний компонент вміщує наступні
блоки:
− блок «Будь здоровий», який включає питання про здоров’я, гігієну, значення рухової активності для
здоров’я, прийоми самоконтролю;
− блок «Друзі природи» містить питання про природу та охорону довкілля.
Мотиваційний компонент включає такі блоки:
− «Конкурсний» – передбачає участь дітей у фізкультурно-спортивних святах, у масових конкурсних
заходах;
− «Змагальний» – передбачає участь дітей у змагальній діяльності в рамках групи і школи з техніки
туризму та орієнтування.
Операційно-діяльнісний компонент має в своєму складі:
− блок «Туристи». Складається із вправ і спеціальних завдань з техніки туризму, тактики і техніки
пересування в похідній групі місцевістю зі слабким перетином, тематичних ігор, конкурсних та спеціальних
завдань, змагальної діяльності;
− блок «Орієнтувальники». Містить вправи і спеціальні завдання з орієнтування, ігри та конкурсні
завдання з елементами орієнтування на місцевості та в умовах спортивної зали, змагальну діяльність;
− блок
«Фізкультурники».
Включає
фізичні
вправи
і
комплекси
фізичних
вправ
загальнорозвивального характеру, дихальні вправи, вправи для формування правильної постави та
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профілактики плоскостопості, вправи на розвиток фізичних якостей, вправи для розвитку культури рухів,
пересувань і стрибків, різноманітні рухливі ігри та естафети;
– блок «Краєзнавці». Охоплює екскурсійну і прогулянкову діяльність з метою ознайомлення з
природними, історичними об’єктами рідного краю, краєзнавчі ігри на місцевості.
У формах організації занять спираються на ігровий та змагальний (в елементарних його формах)
метод. Дітям пропонується на трьох заняттях протягом одного тижня реалізувати чотири ролі відповідно
до назв блоків операційно-діяльнісного компоненту: основна роль на одному з них – туристи, на іншому –
орієнтувальники, на третьому – краєзнавці. Відповідно, зміст завдань і вправ на занятті відповідає даній
конкретній ролі. Роль фізкультурників діти виконують на всіх заняттях (розминка, відновлювальні вправи,
вправи на витривалість, дихальні вправи тощо).
Фізичні навантаження, які пропонуються в рамках рекреаційно-оздоровчої програми не виходять за
рамки аеробного режиму енергозабезпечення організму. Низька інтенсивність фізичного навантаження
(частота серцевих скорочень (ЧСС) – 110 – 120 уд.хв.) застосовувалася при пересуванні пішки. При
розминці і у вправах заключної частини заняття використовувалася середня інтенсивність фізичного
навантаження (ЧСС – 125 – 135 уд.хв.). Висока інтенсивність фізичного навантаження (ЧСС – 140 –
150 уд.хв.) застосовувалася у вправах основної частини заняття. З огляду на РФЗ дітей, фізичні
навантаження мають варіативний характер. Диференціація фізичного навантаження здійснювалася за
допомогою полегшення умов виконання вправи, зменшення кількості повторень і тривалості виконання
вправи, зміни темпу виконання вправи, зменшення довжини етапу або дистанції (табл. 1).
З метою визначення ефективності розробленої рекреаційно-оздоровчої технології на основі засобів
оздоровчого туризму був проведений формувальний етап, який проводився у вигляді модельного
експерименту.
Діти ЕГ займалися за пропонованою рекреаційно-оздоровчою технологією на основі засобів
оздоровчого туризму. Школярі КГ займалися за програмою «Юні туристи-краєзнавці», розробленою
Українським державним центром туризму і краєзнавства. Протягом тижня заняття в обох групах
проводились тричі. Сутнісне ядро даних програм було однаковим. Відмінність полягала у змістовому
наповненні: у КГ акцент відповідно зміщений на засоби спортивного туризму та спортивного орієнтування і
направлений на досягнення спортивного результату; у ЕГ зміст програми передбачав використання
засобів оздоровчого туризму і базувався на рекреаційних складових (рухливі ігри, розваги, конкурснозмагальна діяльність, прогулянки, екскурсії, походи).
У процесі формувального експерименту у ЕГ на 10% більше дітей підвищили показник РФЗ у
порівнянні з КГ. Також спостерігається переважне підвищення ступеня опірності організму дітей ЕГ до
несприятливих факторів зовнішнього середовища у порівнянні з дітьми КГ: на 10,18% менша кількість
випадків захворюваності, на 16,73% менша кількість днів хвороби. У ЕГ кількість дітей (що не хворіли
протягом навчального року) була на 5% більша у порівнянні з КГ.
У динаміці формувального педагогічного експерименту діти ЕГ показали статистично достовірно
(р<0,05) більш значуще покращення показників психоемоційного стану (самопочуття – приріст більше на
0,29 бала, активність – на 0,72 бала і настрій – на 0,52 бала). У ЕГ на 30% більше зросла кількість дітей, у
яких підвищився рівень шкільної мотивації у порівнянні з дітьми КГ.
Таким чином, доведена доцільність розробленої, апробованої і науково обґрунтованої
рекреаційнооздоровчої технології на основі засобів оздоровчого туризму. Програма може бути
використана у процесі фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку з метою підвищення їх
фізичного стану.
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ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ
Постановка проблеми та її зв'язок із важливими науковими та практичними завданнями.
Сьогодні українська система загальної середньої освіти зазнає значних змін унаслідок прогресивного
реформування. Впровадження Концепції Нової української школи уже викликало позитивні зміни
початкової школи, а за кілька років докорінним чином змінить середню і старшу. Центральним положенням
у системі середньої освіти стає виховання соціально активного громадянина своєї країни на підставі
реалізації компетентнісного підходу.
Виховний потенціал побудованого на демократичних засадах освітнього процесу сучасної
української школи набуває великого значення не лише в підготовці освіченої особистості, а й особистості
активної, конкурентоспроможної, компетентної у вирішенні життєвих проблем, готової до виконання
громадянських обов'язків і відповідальної за благополуччя своєї країни. Одним із головних завдань
сучасної освіти в Україні, на думку О. Пометун, є створення умов для формування особистості, для якої
«демократичне громадянське суспільство є осередком для розкриття її творчих можливостей, задоволення
особистих і суспільних інтересів» [6, с. 6].
Пошук ефективних шляхів формування громадянської компетентності здобувачів повної середньої
освіти, зокрема у старшій школі, які відповідають їх психологічним, віковим та соціальним особливостям, а
також умовам сучасного суспільства, актуалізує використання потенціалу фізичної культури. Фізичне
виховання та спорт є важливою складовою процесу повноцінного розвитку людини та її виховання, вони
впливають на основні сфери життєдіяльності людини, формують її суспільне становище, етичні цінності,
забезпечують підготовку до високопродуктивної праці, захисту Батьківщини, визначають особливості
способу життя. Тому суттєвого значення у процесі формування громадянської компетентності учнівської
молоді, у тому числі старшої школи, набуває фізична культура, фізична підготовка молоді та спорт, як
складова фізичного виховання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій за проблемою. Проблема формування громадянськості
та громадянської компетентності не є новою. Окремі її аспекти розглядали ще античні філософи
(Аристотель, Платон, Сократ та ін.). Їх переважно цікавили взаємозалежність людини і суспільства, поділ
громадян на групи за майновою ознакою, співвідношення суб’єктивного та об’єктивного, взаємозв’язок
прав і обов’язків громадян, відповідальності та свободи, мораль. Формування громадянських якостей у
дітей були у полі зору видатних учених-мислителів усіх часів і народів - Я. Гуса, Я. Коменський, Ж. Руссо,
Й. Песталоці, Дж. Дьюї та інших.
На сучасному етапі розвитку педагогічних ідей концепції громадянськості, громадянських якостей,
різні аспекти процесу їх формування опрацьовують Д. Дорошенко, О. Ковальчук, В. Кузь, Ю. Руденко,
М. Стельмахович. Проблему українського громадянського становлення розглянуто в роботах
В. Верховинця, Н. Гаврилюка, В. Скуратівського, Є. Сявако; виховання громадянина в його психологопедагогічному і народознавчому аспектах вивчають П. Ігнатенко, В. Поплужний, Н. Косарєва, Л. Крицько;
патріотичне виховання дитини – В. Костюк, В. Коваль.
Питання потенціалу фізичної культури щодо формування ключових компетентностей здобувачів
освіти, у тому числі громадянської компетентності, стало предметом наукових досліджень Ю. Васькова,
Є. Захаріної, Л. Котегової, І. Омельяненко, Л. Сущенко, І. Турчика, Н. Устинової, Ю. Черпака.
Але, не зважаючи на проведені наукові розвідки та напрацьований досвід, окремі аспекти
формування громадянської компетентності здобувачів повної середньої освіти у процесі фізичного
виховання ще потребують на своє переосмислення на теоретичному та методичному рівнях.
Мета дослідження – проаналізувати особливості використання потенціалу фізичної культури у
процесі формування громадянської компетентності учнів старшої школи.
Виклад матеріалу дослідження та його основні результати. На початку нашого дослідження
дамо визначення його ключовому поняттю «громадянська компетентність». Зазначимо, що під
«компетентністю» ми будемо розуміти «специфічну здатність, необхідну для ефективного виконання
конкретної дії в конкретній предметній галузі, яка включає вузькоспеціальні знання, особливого роду
предметні навички, способи мислення, а також розуміння відповідальності за свої дії» [4, с. 23].
Серед ключових компетентностей, які сьогодні визначені як орієнтири для виявлення
результативності освітнього процесу в Україні, є: спілкування державною (з рідною у разі відмінності)
мовами, спілкування іноземними мовами, математична компетентність, основні компетентності у
природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова компетентність, уміння вчитися впродовж життя,
ініціативність і підприємливість, соціальна та громадянська компетентність, обізнаність та самовираження
у сфері культури, екологічна грамотність і здорове життя [4, с. 4–15]. Як бачимо, громадянська
компетентність зазначена серед ключових компетентностей.
За останні роки в законодавстві нашої держави відбулось оновлення багатьох правових норм освіти.
Визначилися тенденції створення сучасного нормативно-правового концептуально-методологічного
простору громадянського виховання: Конституція України; Конвенція ООН про права дитини; Національна
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доктрина розвитку освіти в Україні; Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про
позашкільну освіту»; Національна програма «Діти України»; Укази Президента України «Про затвердження
комплексних заходів профілактики бездоглядності та правопорушень серед дітей, їхньої соціальної
реабілітації в суспільстві», «Про додаткові заходи щодо запобігання дитячої бездоглядності»; Указ
Президента України «Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та
утвердження здорового способу життя»; Концепція виховання дітей та молоді в національній системі
освіти; Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності; Указ
Президента України «Про Стратегію національно-патріотичного виховання». Ці нормативно-правові
документи визнають серед пріоритетних завдань освіти- виховання громадянина-патріота України, на
засадах активного залучення дітей і молоді до вивчення історії та культури України, подвигів борців за
незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, її демократичний вибір.
Проведений аналіз науково-методичної літератури за проблемою нашого дослідження [2; 3; 5] дає
підстави стверджувати, що громадянська компетентність здобувача повної середньої освіти - це здатність
активно, відповідально й ефективно реалізовувати свої громадянські права та обов’язки з метою розвитку
демократичного громадянського суспільства. Окрім того, громадянська компетентність передбачає
розуміння індивідуальних цінностей, поведінки, самовиховання, особистісних якостей і розвитку
психоемоційної сфери особистості.
Проблема формування, становлення громадянської компетентності є життєво важливою сьогодні
для утвердження громадянського суспільства, тому визнається суспільством і державою як одне з
найголовніших завдань сучасної освіти.
Мета формування громадянської компетентності:
 надати молодому поколінню знання про світові демократичні здобутки та особливості
становлення демократії в Україні;
 сформувати мотивацію та основні вміння, необхідні для відповідальної участі у громадськополітичних процесах, критично-конструктивне ставлення молоді до життя суспільства;
 сприяти становленню активної позиції громадян щодо реалізації ідеалів і цінностей демократії в
Україні;
 створити умови учням щодо набуття досвіду громадянської дії, демократичної поведінки та
комунікативної взаємодії [1, с. 2].
І. Турчик, Н. Сороколіт та Б. Цюпак [8] зазначають, що саме фізична культура та система фізичного
виховання здатні сформувати у молоді не лише повагу до загальнолюдських гуманістичних цінностей, а й
забезпечити виховання патріотично налаштованої громадянсько- та національно свідомої молодої
людини, творчої особистості, здатної самостійно приймати рішення і реалізовувати їх у процесі
життєдіяльності з метою збереження національної ідентичності українського суспільства та підвищення
іміджу країни у глобальному просторі.
Сучасна навчальна програма з фізичної культури для учнів загальноосвітніх навчальних закладів
побудована за модульною системою і складається з двох інваріантних (обов’язкових) модулів: «Теоретикометодичні знання» і «Загальна фізична підготовка» та варіативних модулів, що представляють практично
всі види спорту.
Реалізація Концепції громадянської компетентності дітей та молоді відбувається на уроках з фізичної
культури під час вивчення інваріантного модуля «Теоретико-методичні знання» у таких темах, як
«Відродження Олімпійських ігор сучасності», «Основні цінності олімпізму», «Визначні спортивні досягнення
олімпійців», «Олімпійська Україна», «Параолімпійський рух на сучасному етапі», «Олімпійська філософія
та здоровий спосіб життя» тощо. Під час вивчення варіативних модулів учні ознайомлюються з історією
виникнення та розвитку видів спорту, відомими українськими спортсменами та їх досягненнями на
міжнародній арені, характеристикою видів спорту на сучасному етапі тощо.
Одним із виховних завдань Концепції є військово-патріотичне виховання молоді, спрямоване на
підготовку її до оволодіння військовими професіями, формування готовності до служби в армії,
задоволення інтересів підростаючого покоління у постійному вдосконаленні своєї підготовки до захисту
Вітчизни; мотивацію молоді до військової служби. Інваріантний модуль «Загальна фізична підготовка» та
розділи варіативних модулів «Спеціальна фізична підготовка» спрямовані на вдосконалення фізичної
форми учнів, їх функціональної готовності.
Очевидно, що формування i розвиток громадянської компетентності учнівської молоді значною
мірою залежить від тих освітніх технологій, які використовують вчителі фізичної культури в процесі
навчання. Важливу роль відіграє й опір на життєвий досвід школярів. Суттєвого значення набуває
використання виховних ситуацій, які стимулюють діяльність здобувачів освіти не лише до самопізнання та
удосконалення свого фізичного стану, рівня активності, а й до вирішення громадянських питань.
Висновки. Таким чином, в сучасних умовах саме фізична культура виступає важливим фактором
формування громадянської компетентності учнів старшої школи. Формування громадянської
компетентності засобами фізичної культури - це завжди особистісно орієнтований педагогічний процес,
спрямований на набуття учнями інтегративної якості, яка характеризує їх позитивне ставлення до
Батьківщини, усвідомлення власної причетності до українського етносу та національної спадщини,
відповідальне ставлення до розвитку особистості та вибору ціннісних орієнтацій.
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ЗНАЧЕННЯ ФІЗИЧНОЇ АКТИВНОСТІ ДЛЯ ЛЮДИНИ В УМОВАХ КАРАНТИНУ
Рухова активність під час самоізоляції значно знижується. Карантин звів щоденну активність
більшості з нас до мінімуму. Спортзали зачинені, на роботу не йдемо, дітей у школи і садки не водимо, у
магазин — лише за крайньої необхідності. Це сильно впливає на імунітет та самопочуття людини. Багато
хто часто хворіє, скаржиться на слабкість. Тому необхідно займатись фізичною активністю.
Під час фізичних вправ в організмі людини спрацьовують певні механізми, в результаті дії яких
посилюються функції не тільки м’язів, але й дихальної, серцево-судинної, нервової та травної систем.
Робота скелетних м’язів, які складають близько 40 % маси тіла, супроводжується посиленим припливом до
них крові. У результаті м’язові волокна краще забезпечуються поживними речовинами і киснем,
відбувається інтенсивне виведення з організму продуктів метаболізму (обміну речовин) і шлаків. Це, в
свою чергу, сприяє збільшенню об’єму м’язів, сили їхнього скорочення і витривалості. Людина набуває
красивої, привабливої статури, яка зразу вирізняє її серед оточуючих [1].
Вибір поведінки, котру можна охарактеризувати як здоровий спосіб життя, має вирішальне значення
і для запобігання психічним розладам.
Але як би це не було важливо, багатьом дуже не вистачає мотивації. Починається відтермінування
до понеділка, наступної неділі та врешті-решт до Нового року. І так по колу. Головне – перестати
лінуватися, побороти себе і свої звички. Почати з нуля і полюбити спорт не так важко, як здається. А потім
ви і самі не помітите, як почнете правильно харчуватися і кожен день вранці робити хоча б невелику
зарядку в домашніх умовах.
Декілька порад мотивації до фізичних вправ:
1. Поєднуйте вправи з іншою діяльністю. Коли займаєтесь спортом можете слухати музику або
дивитись улюблений фільм.
2. Припиніть тренування до того, як ви повністю вичерпаєте всі свої сили. Навіть якщо вам дуже
подобається займатися, вмійте вчасно зупинитися, щоб не доводити себе до виснаження.
3. Тренування в понеділок задає тон всьому тижню. Якщо ви пропустите його, то вам буде набагато
легше пропустити тренування і у вівторок, і в середу. Ви станете говорити собі: «Ну, я вже пропустив
декілька днів. Мабуть, почну заново в наступний понеділок». Таке ставлення буде працювати проти вас.
4. Багато людей ставляться до тренувань, як до чогось, що вони повинні робити, а не як до того, що
вони хочуть робити. Спробуйте різні види спорту, поки ви не знайдете те, що вам дійсно подобається:
спортивна ходьба, біг, їзда на велосипеді, плавання, йога, пілатес, кікбоксинг та інші. Задоволення — це
обов'язковий компонент якісного та ефективного тренування.
5. Заплануйте свої тренування на зручний час і не піддавайтеся спокусі заповнити цей час чимось
ще. Якщо ви не жайворонок, ранкові заняття, швидше за все, закінчаться для вас невдачею. Ви цілком
можете тренуватися пообіді або ввечері.
6. Якщо у вас заплановано час для тренування, але вам хочеться його пропустити, ви часто
«винагороджуєте» себе іншою діяльністю, наприклад, переглядом соціальних мереж або телевізора. Це
тільки посилює негативну звичку і непотрібну поведінкову модель. Якщо ви вже вирішили лінуватися, тоді
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в буквальному сенсі сядьте і нічого не робіть. Коли вибір полягає в тому, щоб нерухомо сидіти або
тренуватися, тренування майже завжди виграє.
7. Ви можете пропустити день вправ, але не два дні поспіль. Якщо ви це зробите, стає набагато
складніше повернутися в систему. Змушуйте себе бути наполегливим: наприклад, після ранкового
чищення зубів обов'язково 30 секунд активно походіть по кімнаті або виконайте кілька енергійних вправ.
8. Не тренуйтеся, щоб схуднути — тренуйтеся, щоб перемогти стрес. 80 % втрати ваги — це
харчування. Це про те, що, чому і як ми їмо. Вправи дуже важливі, але головне, що ви робите між
тренуваннями. Їжа пригнічує стрес, а тренування його зменшує. І в цьому полягає велика різниця. Фізичні
вправи — це ключ до енергії, руху і відчуття щастя, і вони критично важливі для здоров'я. Саме тренування
може зробити з гарного дня чудовий день! [2].
Тож розглянемо необхідні типи фізичної активності.
Нам потрібні два типи фізичної активності щотижня — аеробні та силові вправи.
Аеробна активність — 150 хвилин на тиждень. Вона може бути помірна чи інтенсивна.
Вправи помірної інтенсивності — ходьба, їзда на велосипеді з середньою швидкістю, йога. Навіть
прибирання вдома — помірна фізична активність.
Інтенсивні навантаження - біг, швидка ходьба, бойові мистецтва, футбол чи баскетбол.
Мінімум двічі на тиждень варто виконувати силові вправи — для укріплення головних груп м’язів.
Але будь-яка активність краща, ніж її відсутність.
Декілька фактів:
 Біг позитивно впливає на тривалість життя та не шкідливий для хребта.
 Танці покращують баланс, координацію та когнітивні навички.
 Йога допомагає боротись зі стресом та зменшує ризики серцево-судинних хвороб [3].
Отже, можна зробити висновок, що саме фізична активність відіграє важливу роль для здоров’я
людини. Вона є невід’ємною частиною здорового способу життя. Рухова і фізична активність є винятково
важливим, фундаментальним чинником формування, збереження, зміцнення здоров'я та розвитку людини,
особливо в дитячому, підлітковому та юнацькому віці. Тому потрібно пілкуватися про себе та своє
здоров’я, долати лінощі та самомотивуватися.
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МОЖЛИВОСТІ МОБІЛЬНОГО НАВЧАННЯ У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ
Сучасний етап розвитку суспільства характеризується суттєвим впливом на нього інформаційних
технологій, які проникають в усі сфери людської діяльності, забезпечують поширення інформаційних
потоків та створюють глобальний інформаційний простір. Невід’ємною складовою інформатизації
суспільства є інформатизація освіти. Сучасні методи та технології навчання уже неможливо уявити без
широкого залучення інформаційних технологій. Вони мають значний вплив на сферу викладання
іноземних мов, оскільки можливості їх використання різноманітні та перспективні. Комп’ютерна
лінгводидактика, яка вивчає викладання мов з допомогою сучасних інформаційних технологій, зародилась
ще півстоліття тому, але за цей час зазнала кардинальних змін у зв’язку зі стрімким розвитком
інформаційних технологій.
Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі сприяло появі нових
видів освітньої діяльності, одним з яких стало електронне навчання (e-learning).Спеціалісти ЮНЕСКО
визначають e-learning як навчання за допомогою Інтернету та мультимедіа. Такий вид навчання
передбачає використання комп’ютера [2]. Для визначення галузі теорії та практики використання
комп’ютерів у навчанні іноземних мов найбільш поширеним став термін CALL (Computer Assisted Language
Learning), який використовується як узагальнюючий, охоплюючи весь комплекс теоретичних та прикладних
проблем, пов’язаних з комп’ютерним навчанням мові.
Термін «мобільне навчання» (M-learning) з’явився порівняно недавно. Так, Дж. Тракслер
характеризує мобільне навчання як спосіб надання освіти, де єдиними та домінуючими технологіями є
портативні пристрої, а саме, смартфони, планшети, ноутбуки, iPod. Ці пристрої дають можливість
підключення до мережі Інтернет, підтримують мультимедійні можливості та сприяють вирішенню широкого
спектру комунікаційних завдань. Дж. Тракслер стверджує, що мобільне навчання повністю змінює процес
навчання, оскільки мобільні пристрої модифікують не лише форми презентації навчального матеріалу та
доступу до нього, але й сприяють створенню нових форм пізнання та менталітету [4]. У 2010 році Інститут
інформаційних технологій в навчанні при ЮНЕСКО опублікував програмний документ «Мобільне навчання
для якісної освіти та соціального включення», в якому зазначається, що педагоги уже не можуть не
звертати уваги на очевидний факт фантастичної популярності мобільних засобів зв’язку серед молоді,
саме з цією метою варто проаналізувати, як ці засоби зв’язку можуть сприяти оптимізації викладання
іноземних мов [3].
Мобільні технології розвиваються безперервно, стаючи все більш функціональними. Як результат,
відходять у минуле громіздкі комп’ютерні класи, вартісні інтерактивні дошки. До основних переваг
мобільного навчання можна віднести портативність, доступність у будь-який час та у будь-якому місці,
гнучкість та своєчасний доступ, миттєве спілкування, мотивація та залученість студентів, активне
навчання [5, с. 24].
З розвитком інформаційних технологій відсутність природнього мовного середовища успішно
компенсується віртуальною комунікацією, а мобільні пристрої є найпоширенішими засобами доступу у
віртуальне мовне середовище. Вони відкривають доступ до навчальних матеріалів у новому форматі:
нетекстові види інформації, мультимедіа продукти, аудіо та відео файли, подкасти, слайд-шоу, електронні
журнали, мультимедіа енциклопедії, колекції зображень і т.п.
Однією з основних тенденцій мобільного навчання на сучасному етапі є його інтеграція у систему
традиційної освіти, оптимізація процесу традиційного навчання зі збереженням його базових методичних
принципів. Мобільні технології забезпечують можливість створення додаткової реальності в необладнаній
аудиторії, що дозволяє використовувати додаткові матеріали у різних формах. Вони також забезпечують
варіативність завдань. Наприклад, блоги та соціальні мережі, мобільні мультимедійні інструменти, мобільні
онлайн вправи можна використовувати для створення різноманітних мовних та мовленнєвих завдань.
Мобільне навчання дозволяє модернізувати систему мовної освіти, реалізувати принцип індивідуалізації
навчання [1, с. 40].
Компактні мобільні пристрої доповнюють традиційні навчально-методичні комплекси новими
форматами інтерактивних завдань, які можна успішно здійснювати як під час традиційних практичних
занять, так і в індивідуальному навчанні.
Навчання іноземній мові передбачає, що процес буде безперервним, тому навчання з
використанням мобільних пристроїв, які завжди під рукою, є чудовою нагодою підвищити якість та
інтенсивність навчання. Мобільні технології також автоматизують процес оцінки результатів навчання і
дають студентам можливість швидко відстежувати їхні досягнення. Вони трансформують баланс між
процесом навчання та участю студента.
Мобільне навчання полягає не стільки у перенесенні навальних матеріалів на компактний екран та
застосуванні зручних пристроїв, скільки у розробці нових навчальних мобільних матеріалів на основі
інноваційних підходів. З’являються абсолютно нові форми презентації навчального матеріалу та завдань.
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Мобільні пристрої забезпечують такі види спілкування: голосове, короткі текстові повідомлення,
електронна пошта, відеозв’язок, соціальні мережі (Twitter, Facebook і т.п.), тобто вони дають можливість
продемонструвати, почути, написати, розповісти. Вони можуть сприяти розширенню словникового запасу,
формуванню та розвитку навичок аудіювання та читання, вивченню та засвоєнню граматичного матеріалу,
при цьому письмо та мовлення також можуть бути інтегровані.
Водночас у мобільному навчанні є деякі проблеми. Так, іноді важко переконати викладачів, що
мобільне навчання сприяє навчальному процесу, оскільки завдання виконуються на пристроях
(телефонах), які зазвичай заборонені на заняттях, оскільки їх часто використовують для списування. Крім
того, не всі викладачі мають відповідний рівень компетенції в галузі інформаційно-комунікаційних
технологій, щоб забезпечити інтерактивну підтримку мобільних завдань. До того ж, створено не так багато
якісних навчальних програм, які б повністю відповідали цілям навчання іноземній мові.
До інших проблем мобільного навчання можна також віднести такі: обмежений час роботи
мобільного пристрою; маленькі екрани на мобільних пристроях, що може обмежувати повноцінний доступ
до інформації, яка відображається, і ускладнювати ефективну роботу з електронними таблицями та
великими текстами; маленькі екрани забезпечують погану роздільну здатність, що ускладнює перегляд, і
це може напружувати очі глядача.
Отже, існує багато методів навчання іноземній мові, які передбачають використання інформаційних
технологій та технічних засобів. Ці методи забезпечують високу інформативну ємність матеріалу,
стимулюють пізнавальну активність студентів, підвищують наочну складову заняття, сприяють
індивідуалізації та диференціації навчання. Мобільні технології надають величезні можливості викладачеві
в організації навчального процесу, а студенту у його опануванні (формування необхідних мовних і
мовленнєвих навичок і умінь, проведення тестування, організація самостійної роботи) і при вдалому
розподілі навчального часу та продуманому застосуванні можуть сприяти підвищенню мотивації студентів,
ефективності навчального процесу і академічної успішності. Як це не парадоксально, але сьогодні
навчальна аудиторія не потребує комп’ютерного обладнання, оскільки усі студенти володіють мобільними
гаджетами, які можуть бути ефективно використані для оптимізації процесу викладання іноземної мови. У
сформованих об'єктивних умовах основне завдання, яке стоїть перед викладачами, полягає в розробці та
впровадженні методик організованого і систематичного застосування мобільних пристроїв з навчальною
метою.
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(Тараз, Қазақстан)
І. ЖАНСҮГІРОВ
Болашақ ақын жерінің бетін жеті өзені өрнектеп, заңғар таулары көкке сұғынған көркем өлкенің әсем
бір өңірі -бұрынғы Қапал уезіндегі ағынды Ақсу бойында 1894 жылы дүниеге келген. Анасынан ерте жетім
қалған Ілияс әке бауырында тәрбиеленген. Әкесі Жансүгір арабша жақсы сауатты, үйінде көнелі-жаңалы
кітаптарды жинап, оқып отыратын, өлең-дастандарды, арғы-бергінің неше алуан қызық әңгімелерін көп
білетін кісі болыпты. Оның үстіне домбырашы, ісмер, ұста екен. Баласына да өнерінің бәрін үйретіп, әке
орнына — әке, шеше орнына — шеше болып, аялап, әлпештеп өсірген.
Ілияс алғашында әкесінің үйретуімен хат таниды, сонан соң ауыл молдасының алдын көріп, медресе
үлгісіндегі мектепте де оқиды. Бұдан кейін біраз жыл ауылда тұрып, үй шаруасымен айналысады. Қара
танысымен, кітапқа құмартқан Ілиясқа үлкен кісілер қиссалар оқытып, баталарын береді екен.
Халқымыздың құт-береке дарыған, ежелден ақындық, батырлық, далалық мекені Жетісу өлкесінің перзенті
Ілияс көкірегіне жас күнінен бастап ән мен жырдың, өлең мен күйдің небір асыл нұсқалары ұялаған.
Тұтқыр зерделі, тумысынан өнерге бейім, зерек жас өспірім домбыра тартып, ән үйреніп, алдымен
жаттап, соңынан жанынан шығарып, өлең айтатын болады. Келе-келе, бір өңірдің "жарып той бастап,
таңдап әріптес алып" айтысатын, "түнгі тойды таңға таратпай, ауыл әлеуметін ауызға қаратқан" өлеңшісіне
айналады. Сол шамада өлең де жаза бастайды. Бұл кезді талапкер ақынның елдің тарихын, өткенкеткеннің қызықты хикаяларын, көне әдебиеті мен салт-дәстүрін біліп, халық тілінің байлығын
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меңгерген, яғни "ауыл академиясында оқыған жылдары десе де болады.Қазақтың байырғы әдебиетімен,
қисса, аңыз түрінде қазақшаланып жеткен Шығыс әдебиетімен ғана таныс Ілияс 22 жасында Абай
өлеңдерін оқып, қайран қалады. "Оған дейінгі көрген, оқыған әдебиетімнің бәрін Абай кітабы жоққа
шығарғандай болды. Ойым ояна бастады. Қанбай, қайта-қайта оқи беретін болдым. Өзімде бір түрлі
сергектік, сілкініс болды, жүрегім де жаңалық сезгендей" деп жазады Ілияс "Қысқаша өмірбаянында". Ол
енді данышпан ақын жинағын қолынан тастамай оқиды, жаттап та алады. Мұның бәрі ақындық
талпынысына игі әсерін тигізеді, оның өзіне тән суретті тілі, арындата, нөсерлете жазатын стилі айқындала
бастайды.
Талабына оқуының аздығы қол байлау болатынын сезінген Ілияс 26 жасында Алматыға келіп, қысқа
мерзімді мұғалімдер курсын бітіреді. Одан кейін Ташкентке барып, онда Қазақ ағарту институты
жанындағы курста жарты жылдай оқиды. Осы екі қалада шығып тұратын мерзімді басылымдарда өлеңдері
жарияланады. Бірақ денсаулығына байланысты көп ұзамай еліне оралып, алдымен мұғалім, одан кейін
облыстық, губерниялық мекемелерде, "Тілші" газетінде істейді. Қолы бос кезде бас алмай кітап оқып, өзін
тебіренткен жайттарды өлең етіп жазады. Алғашқы өлеңдері "Тілші", "Кедей еркі", "Лениншіл жас"
газеттерінде, "Жаңа мектеп", "Әйел теңдігі" журналдарында жарияланады.
І. Жансүгіров 1926-1928 жылдары Мәскеудегі журналистика институтында оқып, қоғамдық ғылымдар
саласынан терең білім алады. Ақыл-ойы толысқан, өмір тәжірибесі мол, талантты жігіт, әйгілі
ғалымдардың дәрісіне өздігінен оқуы қосылып, тез кемелденеді. Әсіресе, орыс және Еуропа әдебиетінің
классикалық туындыларын құмарта әрі талдап оқиды. Институттың соңғы курсында оқып жүргенде - 1928
жылы "Сағанақ" атты тұңғыш жинағы жарық көреді. Елге оралған соң, ол республикадағы аға газет "Еңбекші Қазақта", 1934-1935 жылдары Казақстан көркем әдебиет баспасында жауапты қызметтер
атқарады. 1934 жылы КСРО Жазушыларының I съезіне делегат болып қатысып, сөз сөйлейді. Қазақстан
Жазушылар одағының төрағасы болып істейді. Ақынның М. Горькиймен шығармашылық байланысы,
Сәкен Сейфуллин, Мұхтар Әуезовпен достығы оның қаламгерлік жолына игілікті әсер етеді.
Тұнғыш кітабы шыққаннан жазықсыз жазаға ұшырағанға дейінгі 10 жылға жетер-жетпес аралықта
Ілияс Жансүгіров қазақ әдебиетін "Жолдастар" атты пьесаларымен байытады, әсіресе, поэзияда көптеген
әсерлі өлеңдері мен "Жетісу суреттері", "Гималай" атты керемет көркем жыр-толғауларына қоса, артынан
"Дала", "Күй", "Күйші", "Құлагер" сияқты классикалық поэмалар беріп, ақындық шыңына көтерілді. Көзі
тірісінде ақындықтың Құлагері атанған Ілияс Жансүгіров 1938 жылы жазықсыз жазаға ұшырады.
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ЗІСТАВНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦІЙНОГО ПОЛЯ ОРУДНОГО У ГОВІРКАХ І ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ:
ОРУДНИЙ ЗНАРЯДДЯ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКИХ ГОВІРОК ЗАКАРПАТТЯ)
В українському і слов’янському мовознавстві орудний відмінок довгий час був предметом особливого
зацікавлення лінгвістів [16, с. 64, 444–445; 13; 18; 19; 20]. У сучасній українській граматиці проблеми
семантичного поля орудного відмінка з позицій функціонально-семантичного синтаксису досліджували
І.Р. Вихованець [1; 2; 3; 4], К.Г. Городенська [5], А.П. Загнітко [8], М.Я. Плющ [15], О.Г. Межов [12] та ін.
Думки О.О. Потебні про особливості вживання орудного знаряддя в тісному і нетісному зв’язку з дієсловом
стали основоположними щодо виділення в досліджуваному відмінку окремого його різновиду – орудного
об’єкта [13, с. 180–206]. Відмінності у функціонуванні синтаксем з семантикою знаряддя у межах
літературної мови і діалектів простежуємо на комунікативному і формально-граматичному рівнях мови.
Загалом, як відзначав І.Р. Вихованець, «порівняно з іншими відмінками орудний відмінок у синтаксичній
системі сучасної української літературної мови найбільш роз’єднаний на ряд різнорідних підвідмінків, тобто
семантико-синтаксичних функцій» [4, с. 60–61]. Ця особливість є спільною для орудного літературного і
орудного діалектного. До дослідження нами залучено 1 Випуск Матеріалів до Словника українських говірок
Закарпатської області М.А. Грицака [6], матеріали картотеки Словника і власні аудіо записи автора
протягом 2010–2011 р.р. у говірці села Богдан Рахівського району Закарпаття. Актуальним нині є
проведення зіставного аналізу функціонування орудного відмінка у діалектній і літературній мовах. Спроба
порівняння синтаксичних функцій відмінків літературної та діалектної мови на формально-граматичному
рівні була здійснена І.Г. Матвіясом [11]. Метою нашого дослідження є проведення порівняльного аналізу
функціонування синтаксем орудного відмінка знаряддя у діалектах Закарпаття та літературній мові.
Реалізація поставленої мети передбачає вирішення конкретних завдань: описати синтаксеми орудного
відмінка знаряддя і окреслити особливості їх функціонування у структурі діалектного та літературного
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текстів. Об’єктом дослідження виступають безприйменникові та прийменникові словоформи орудного
відмінка знаряддя у говірках Закарпаття та літературній мові. Пріоритетність розгляду орудного знаряддя
визначена у літературній мові з огляду на домінуючу функцію орудного як власне відмінкової категорії, що
базується на валентності керуючого предиката речення. За сукупністю семантико-синтаксичних функцій
відмінкова форма є складною побудовою, полюси якої утворюють первинна відмінкова і вторинна
(транспонована у сферу іншої частини мови) функції.
Синтаксемами орудного знаряддя, у першу чергу, виступають назви конкретних предметів, за
допомогою яких людина змінює або повністю, або частково об’єкт своєї діяльності, а також частини тіла.
Орудний знаряддя розширює свій лексичний склад головним чином за рахунок іменників нематеріального
та переносного образного значення. У літературній мові у ролі орудного знаряддя функціонує
безприйменниковий відмінок. У досліджуваних говірках у більшості випадків функціонує орудний з
прийменником з (с, іс), під (піт); а) у межах іменників з предметним значенням: приклади з літературної
мови: рубати сокирою; писати ручкою; Не стукне кінь мене копитом, не вдарить шабля на
війні [21, с. 31]; приклади з говірок: За ко́су роскаж’і́т’, с косо́ў йак то роби́ти, йак, с косо́ў. Бг1; Пла́вили
тоǐ л’іс кла́ли, п′іт пи́лкоў ўс’о ў ручну́, воли́, ко́н’і, т’ага́ли. Бг; Та ў л’ісу́ так м′и, іс пило́йу роби́ў у л’ісу́,
смере́ки г′і́йе (треба) бу́ло вал’е́ти. Бг; б) у межах іменників на означення частини тіла або органу чуття
людини чи тварини функціонує безприйменниковий орудний відмінок: приклади з літературної мови:
стискати пальцями, розбивати копитом; вдарити ногою; Здається, небуття бере за плечі,
дивиться очима порожнечі..., Як осягнути в нім свою присутність? [21, с. 5]; Ти йшла, цілуючи мороз
вустами, що мов жар пашіли [21, с. 35]; приклади з говірок Закарпаття: Йак тото́, йак уже́ тч’е, так
одна́ нога́ дгор’і́, друга́ ў доли́ну, одна́, то нога́ми с’е ро́бит там. Бг; Де йак серпо́м па́л’чиеками, таки́й
коўба́нч’ик, та с’е́диш се там по́лиш. Бг; в) іменники з переносним образним значенням: такі синтаксеми
властиві художньому стилю літературної мови, наприклад: підганяти криком, вбити звісткою; Я
призначений тишу міжзоряну слухать, щоб навчитися серцем світати [21, с. 29]. Синтаксеми орудного
у розглянутих випадках є результатом зовнішньої транспозиції підрядних реченнєвих структур у прислівну
позицію залежного компонента з семантикою знаряддя. Абстрактні поняття у діалектній мові, як правило,
не набувають семантики знаряддя через нижчій рівень абстрагування у понятійному світі діалектоносія,
порівняно з понятійним світом носія літературної мови.
Відмінності у функціонуванні орудного знаряддя простежуємо на формально-граматичному рівні.
Так, у межах літературного стандарту функціонують закінчення чоловічого і середнього роду однини
іменників: -ом (-єм, ям). У досліджуваних говірках такі словоформи у переважній більшості випадків
функціонують: а) з закінченням -ом для твердої, м’якої і мішаної груп іменників: З малы́м
гôлôвл’а́нш’а́т’ом л’і́пше дры́ва колы́ти, йак з вели́кôв головл’а́нкôв (сокирою). Врч; Відруба́ў ба́ўт’ат’ом
(невеликою сокирою) голу́ску, н’ай тил’ати́ско са заўгу́р’ат. ВБс; Попусти́ вороти́ло би́рц’ом (деталь
верстата, за допомогою якої витягують або подають нитки). Тн; б) іменники середнього роду зберігають
суфікс -’ет//-’ат при відмінюванні в однині, наприклад: Та ни бий н’а, л’у́ба ма́мко, зеле́ным быдл’а́том
(бадилиною), та йак умру́, та ни бу́ду у Мурга́н’і з’а́т’ом. Нрс. У літературній мові іменники жіночого роду
в орудному відмінку однини мають закінчення -ою (-ею, -єю), -у (-ю). Такі словоформи у досліджуваних
говірках у переважній більшості випадків функціонують: а) з закінченням оў, наприклад: Йак куде́л’а, шо йе
шо во́ўни на н’ій ше, бо там уже́ одно́й руко́ў..., аби́ так ного́ў. У діалектних текстах ми простежуємо
особливості комунікативного представлення мовцем синтаксем орудного відмінка знаряддя. Як зазначає
Н.О. Руснак, діалектний текст – це «живе діалектне мовлення, породжене дією одиничного мовленнєвого
акту» [17, с. 18]. П.Ю. Гриценко зазначає, що в діалектному тексті як різновиді мовного простору
виявляється реальне співвідношення структурних елементів говірки [7, с. 2]. У діалектній мові, як і у
художньому стилі літературної мови, ми простежуємо функціонування синтаксеми орудного відмінка у
комунікативній позиції реми шляхом вживання її у препозиції щодо предиката речення. Постановка
орудного у препозицію відриває його від первинної відмінкової функції [9, с. 50]. Наведемо приклади з
художніх текстів: Віником пухнастим з очерету Я долівку замету земну (В. Лазарук) [9, c. 55]; приклади з
досліджуваних говірок: В′іта́к там с’е верти́т д’і́рку, та й ч’о́пом (дерев’яним гвіздком), забива́йе у
тоту́, у дарабу (пліт), но так. Бг. У діалектній мові, як і у літературній розмовній трапляються випадки,
коли назва знаряддя в орудному відмінку може вживатися і без дієслова, але дія, яка при цьому
відбувається, усім зрозуміла. Наведемо приклади з розмовного літературного мовлення: Кольоровими
олівцями – вимога вчительки до оформлення зошитів; Тобі аби мед, та ще й ложкою.
Діалектній мові, як і розмовній літературній властиве широке коло метафоризованих конструкцій,
фразеологічних зворотів з орудним відмінком знаряддя. У таких конструкціях на перший план виходить
особа мовця як творця висловлення, речення, що надає описаним ситуаціям оцінки, характеристики, у
межах функції знаряддя. Наведемо окремі приклади: пасти очима; язиком молоти; накинути оком; воду
решетом носити; вхопити шилом патоки. Фразеологічні одиниці свідчить про перехід відмінкових форм
орудного і окремих реченнєвих структур у зовнішню предикативну транспозицію, наприклад, у

Скорочення назв н.п.п.: Бг – Богдан Рахівського району; ВБс – Верховина-Бистра Берегівського району; Врч –
Ворочово Ужгородського району; Нрс – Нересниця Тячівського району; Тн – Торунь Хустського району; Рс – Росішка
Рахівського району.
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досліджуваних говірках: Таґ голоси́ли та би́ли голово́в по́земли (були у відчаї). Рс; Таǐ бреха́ти шо не
бу́ком маха́ти. Рс (язиком працювати легше, ніж руками).
Можемо зробити висновок, що синтаксеми орудного відмінка з семантикою знаряддя, які
перебувають у семантико-синтаксичному зв’язку з предикатом речення, мають суттєві відмінності у
літературній і діалектній мовах на формально-граматичному рівні, на рівні побудови реченнєвих структур,
а також їх комунікативних особливостей. Атрибутивна семантика є супровідною у синтаксемах знаряддя у
діалектних текстах, що зближує діалектне мовлення з художнім і розмовним стилями літературної мови, на
відміну від інших стилів. Перспективним є вивчення атрибутивної функції орудного у говірках, що
спрямована на конкретизацію, оцінку мовцями відповідних предикатів речення.
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Олена Юсікова
(Київ, Україна)
ЗІСТАВНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦІЙНОГО ПОЛЯ ОРУДНОГО У ГОВІРКАХ І ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ:
ОРУДНИЙ ЗАСОБУ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКИХ ГОВІРОК ЗАКАРПАТТЯ)
Велику увагу вивченню функцій орудного присвятив О.О. Потебня у у своїй фундаментальній праці
«Из записок по русской грамматике» [16, с. 64, 444–445; 13; 18; 19; 20]. У сучасній українській граматиці
проблеми семантичного поля орудного відмінка з позицій функціонально-семантичного синтаксису
досліджували І.Р. Вихованець [1; 2; 4], К.Г. Городенська [5], А.П. Загнітко [8], М.Я. Плющ [15],
О.Г. Межов [12] та ін. Думки О.О. Потебні про особливості вживання орудного засобу в тісному і нетісному
зв’язку з дієсловом стали основоположними щодо виділення в досліджуваному відмінку окремого його
різновиду – орудного об’єкта [13, с. 180–206]. Відмінності у функціонуванні синтаксем з семантикою засобу
у межах літературної мови і діалектів простежуємо на комунікативному і формально-граматичному рівнях
мови. Загалом, як відзначав І.Р. Вихованець, «порівняно з іншими відмінками орудний відмінок у
синтаксичній системі сучасної української літературної мови найбільш роз’єднаний на ряд різнорідних
підвідмінків, тобто семантико-синтаксичних функцій» [4, с. 60–61; 3, с. 21]. Ця особливість є спільною для
орудного літературного і орудного діалектного.
До дослідження нами залучено 1 Випуск Матеріалів до Словника українських говірок Закарпатської
області М.А. Грицака [6], матеріали картотеки Словника і власні аудіо записи автора протягом 2010–
2011 р.р. у говірці села Богдан Рахівського району Закарпаття. Актуальним нині є проведення зіставного
аналізу функціонування орудного відмінка у діалектній і літературній мовах. Спроба порівняння
синтаксичних функцій відмінків літературної та діалектної мови на формально-граматичному рівні була
здійснена І.Г. Матвіясом [11]. Метою нашого дослідження є проведення порівняльного аналізу
функціонування синтаксем орудного відмінка засобу у діалектах Закарпаття та літературній мові.
Реалізація поставленої мети передбачає вирішення конкретних завдань: описати синтаксеми орудного
відмінка засобу і окреслити особливості їх функціонування у структурі діалектного та літературного текстів.
Об’єктом дослідження виступають безприйменникові та прийменникові словоформи орудного відмінка
інструменталя-засобу у говірках Закарпаття та літературній мові. Пріоритетність розгляду орудного засобу
визначена у літературній мові з огляду на домінуючу функцію орудного як власне відмінкової категорії, що
базується на валентності керуючого предиката речення. Синтаксемами орудного засобу, у першу чергу,
виступають назви конкретних предметів, за допомогою яких людина змінює або повністю, або частково
об’єкт своєї діяльності, а також частини тіла. Орудний засобу розширює свій лексичний склад за рахунок
іменників нематеріального та абстрактного значення. У літературній мові у ролі орудного засобу
функціонує орудний безприйменниковий відмінок: а) іменники з предметним значенням: помастити
кремом; накрити покривалом; побілими вапном; Це ТИ наповнив колодязь мій Водою цілющою, щоб
стала любов моя дужчою [21, с. 26]. У діалектній мові функціонує орудний засобу безприйменниковий,
рідко збережені давні форми з прийменником з, наприклад: Та прикра́шували, а́ле тото́ ўпе́рет не бу́ло,
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середи́нком згото́вила су́пчик д’і́там. Бг. У діалектних текстах [17, с. 18; 7, с. 2] ми простежуємо
особливості комунікативного представлення мовцем синтаксем орудного відмінка засобу. У тексті
простежуємо наближення синтаксеми орудного засобу до її вторинної атрибутивної функції, чому сприяє
вживання великої кількості вказівних займенників, наприклад: Таке́ полот’е́нце розум´і́йете, та так′і, но,
переипи́есували (вишивали) вс’е́икими, ра́зними таки́ми нитка́ми, та так в´іро́бл’ували. Бг; Таки́ми
сти́ми жертка́ми та чети́ноў (глицею) так′і́ за́лами (загороди) зро́бл’е. Бг. Наближенню до атрибутивної
функції сприяє і постановка означуваного об’єкта у позицію реми речення, предикат у цьому випадку разом
з залежним орудним засобу зазнає ад’єктивної синтаксичної транспозиції. Така комунікативна побудова
речень відсутня у діловому, науковому стилях літературної мови, натомість властива розмовному стилю
літературного мовлення, художнім і діалектним текстам. Наведемо приклади з досліджуваних говірок: А
там кола́ч, закоси́ч’е руто́ў (прикрасить рутою), так ру́тоў. Бг. У діалектній мові, як і у художньому
стилі літературної мови, ми простежуємо функціонування синтаксеми орудного відмінка у комунікативній
позиції реми шляхом вживання її у препозиції щодо предиката речення. Постановка орудного у препозицію
відриває його від первинної відмінкової функції [9, с. 50]. Наведемо приклади з художніх текстів: Білими
кіньми, колісницею золотою хотів би промчати тебе над степами… (О. Гончар) [9, c. 55]; приклади з
досліджуваних говірок: Йе шо йеǐце́м, б′ілко́м се зама́стит’, держ’е́ло лиш. Бг; Але́ пе́ршиǐ рас тре́ба,
свини́ем жи́ром несоле́ним, помаза́ти. Бг. У діалектній мові, як і у літературній розмовній трапляються
випадки, коли назва засобу в орудному відмінку може вживатися і без дієслова, але дія, яка при цьому
відбувається, усім зрозуміла. Наведемо приклади з розмовного літературного мовлення: Я, друзі, потягом
до Києва, а далі автобусом; Давай трамваєм, людей мало, час є. Наведемо окремі приклади з
досліджуваних говірок: Переве́ртеники (страва) та, то на лист, с капу́сти, та муко́ў. Бг; Бу́л.и кру́гл’і,
так′і́ (укриття), там л’у́де спа́ли, то, та́ко бу́ло в´иіт земл’і́ де́ревом. Бг. Особливістю орудного з
семантико-синтаксичним зв’язком з предикатом речення у діалектах порівняно з книжними стилями
літературної мови є вживання декількох однорідних предикатів, один з яких доповнений синтаксемою
орудного, що створює ефект уточнення, додаткового роз’яснення, багатогранної характеристики, більш
чіткої атрибутивної визначеності, наприклад: І так фа́ǐно обкладу́т, заси́плу́т’ гли́ноў, туǐ уже́ две́р’і ў
ко́го, а коли́с’ так, ў нас лиш така́ йа́ма бу́ла, то в´і́мурувано, а в´іт:а́к, зве́р’хи до́шку заклада́ли смо,
шчеити́ну у йа́му, на р’і́пу та і до́шкоў зве́рх´і, так се р’і́па зимува́ла. Бг; М´іси́ли гли́ну, так´і́ йа́шчечки,
наро́блен’і бу́ли, і ти́ми йа́шчечками так нам´і́сено гли́ни. Бг. Між окремими реченнями у таких
конструкціях у досліджуваних говірках досить часто функціонує сполучне слово в′іта́к, наприклад: Но
тото́ с’е спече́, а по́тиім ма́слом пор’е́дит наруба́йе (поріже) кусо́чки та то таке́ пеиче́с’е, так йак хл’іб
а в′іта́к розва́р’уйес’е і в′іта́к ма́ком, обсипа́йес’е. Бг. Діалектній мові, як і розмовній літературній
властиве широке коло метафоризованих конструкцій, фразеологічних зворотів з орудним відмінком засобу.
У таких конструкціях на перший план виходить особа мовця як творця висловлення, речення, що надає
описаним ситуаціям оцінки, характеристики, у межах функції засобу, наприклад: мастити салом п’яти;
багатіти думкою. Фразеологічні одиниці свідчить про перехід відмінкових форм орудного і окремих
реченнєвих структур у зовнішню предикативну транспозицію. Понятійний світ діалектоносія і носія
літературного стандарту відмінний у характеристиці тієї чи іншої ситуації. Діалектоносій бачить позамовну
ситуацію як вже оцінену, схарактеризовану у межах етносу, говірки. Розглянемо, до прикладу, дві реченнєві
конструкції, що складаються з лексично тотожних компонентів у діалектній та літературній мовах і
характеризують ситуацію, знайому жителям гуцульського села Богдан, і не знайому, наприклад, мешканцю
Києва, носієві літературної мови. Діалектне речення: М´іси́ли гли́ну, так´і́ йа́шчечки, наро́блен’і бу́ли, і
ти́ми йа́шчечками так нам´і́сено гли́ни. Бг. Змоделюємо речення літературної мови: Місили глину, такі
зроблені ящечки, і у тих ящечках замішано глину. У діалектній реченнєвій конструкції функціонує орудний
засобу з нашаруванням атрибутивної семантики, у літературній – вжито синтаксему місцевого
прийменникового відмінка локативної семантики. Можемо зробити висновок, що атрибутивна семантика є
супровідною у синтаксемах засобу у діалектних текстах, що зближує діалектне мовлення з художнім і
розмовним стилями літературної мови, на відміну від інших стилів літературної мови. Перспективним є
вивчення атрибутивної функції орудного у говірках, що спрямована на конкретизацію, оцінку мовцями
відповідних предикатів речення.
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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 июня 2021 г. проводится ХХХIX Международная научно-практическая интернет-конференция
«Проблемы и перспективы развития современной науки в странах Европы и Азии».
Планируется работа по секциям:
І. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
1. Систематика и география высших
растений.
2. Структурная ботаника и биохимия
растений.
3. Микология и альгология.
4. Ресурсоведение и интродукция растений.
5. Молекулярная биология, микробиология.
6. Зоология.
7. Физиология человека и животных.
8. Биохимия и биофизика.
9. Генетика и цитология.
10. Биоинженерия и биоинформатика.
II. ГЕОГРАФИЯ И ГЕОЛОГИЯ
1. Регионоведение и региональная
организация общества.
2. Наблюдение, анализ и прогноз
метеорологических условий.
3. Гидрология и водные ресурсы.
4. Биогеография, биоресурсоведение,
биоразнообразие.
5. Картография и геоинформатика.
6. Природопользование и экологический
мониторинг.
7. Техника и технологии геологоразведочных
работ.
8. Почвоведение.
9. Экономическая география.
III. ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
1. Повышение роли государственного
служащего на современном этапе развития
общества.
2. Современные технологии управления.
3. Взаимодействие различных ветвей власти.
4. Подготовка государственных служащих.
IV. ЭКОЛОГИЯ
1. Состояние биосферы и его влияние на
здоровье людей.
2. Экологические и метеорологические
проблемы больших городов и
промышленных зон.
3. Радиационная безопасность и социальноэкологические проблемы.
4. Промышленная экология и медицина
труда.
5. Проблемы экологического воспитания
молодежи.
6. Экологический мониторинг.
V. ЭКОНОМИКА
1. Банки и банковская система.
2. Внешнеэкономическая деятельность.
3. Финансовые отношения.
4. Инвестиционная деятельность и фондовые
рынки.
5. Управление трудовыми ресурсами.
6. Маркетинг и менеджмент.
7. Учет и аудит.
8. Математические методы в экономике.
9. Экономика промышленности.
10. Экономика предприятия.
11. Логистика.
12. Экономика АПК.
13. Региональная экономика.
14. Экономическая теория.
15. Государственное регулирование
экономикой.
16. Макроэкономика.
VI. ИСТОРИЯ
1. История Украины.
2. Всемирная история.
.

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

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

планирует

размещать

доклады

на

Web-странице

по

адресу:

По результатам конференции будет сформирован электронный сборник материалов, который можно
будет
скачать
в
PDF-формате
на
главной
странице
конференции
по
адресу:
http://conferences.neasmo.org.ua/.
Рабочие языки конференции – украинский, польський, русский, английский французский,
белорусский, грузинский, армянский, азербайджанский, казахский, узбекский, таджикский, киргизский,
молдавский, туркменский.
Последний срок подачи материалов – 29 июня 2021 г. (включительно).
Стоимость участия в конференции и размещение статьи в электронном сборнике составляет:
Оргвзнос - 10 USD США или 10 ЕВРО (в оргвзнос входит оплата за размещение на сайте, верстка
макета, редактирование текстов).
Объем статьи – не более 7 страниц. Скачать сборник можно будет через неделю на главной
странице конференции.
Для участников стран Европы и Азии (за исключением Украины) средства перечисляются
следующим образом:
ВНИМАНИЕ!!! В Украине роботают только такие системы перевода.
1. СПОСОБ ПЕРЕВОДА
Или почтовым переводом на Ф.И.О.: Бобровник Юрий Викторович, 08401, Украина, Киевская обл,
г. Переяслав-Хмельницкий, ул. Сухомлинского, 34, к. 908. РЕКОМЕНДУЕМ почтовым переводом!
2.
ПриватБанк
Получатель платежа
Организация банка

МФО банка

КОД ЕГРПОУ
получателя

КОД ЕГРПОУ
банка

ПриватБанк

305299

14360570

14360570

Счет получателя

IBAN

Дата

Сумма

29244825509100

UA743052990000026202675019272

01.10.2019

Пополнение текущего счета 4731219611188412, БОБРОВНИК ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ, 3048907279

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

(BOBROVNIK

JURIY

6. СПОСОБ ПЕРЕВОДА (если оплата идет в одном платеже за две и больше научных робот) Western
Union на Бобровник Юрий Викторович (Bobrovnik Juriy Viktorovich) (укажите код перевода, Ф.И.О того,
кто переводит оргвзнос)
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ
Научная степень и ФИО автора
по образцу Иван Петренко (Киев, Украина)
Секция, подсекция по образцу (Филологические науки
Методика преподавания языка и литературы.)
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (БОЛЬШИМИ БУКВАМИ)
Текст статьи
(Ссылки на литературу по тексту в квадратных скобках по образцу [1, с. 23])
Литература:
6. 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: 30.06.2021 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 червня 2021 р. проводиться ХХХІХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії».
Планується робота за секціями:
І. БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
1. Систематика та географія вищих рослин.
2. Структурна ботаніка та біохімія рослин.
3. Мікологія та альгологія.
4. Ресурсоведення та інтродукція рослин.
5. Молекулярна біологія мікробіологія.
6. Зоологія.
7. Фізіологія людини та тварин.
8. Біохімія та біофізика.
9. Генетика та цитологія.
10. Біоінженерія та біоінформатика.
ІІ. ГЕОГРАФІЯ ТА ГЕОЛОГІЯ
1. Регіоноведення і регіональна організація
суспільства.
2. Спостерігання, аналіз та прогноз
метеорологічних умов.
3. Гідрологія та водні ресурси.
4. Біогеографія, біоресурсоведення,
біорізнеоманітність.
5. Картографія та геоінформатика.
6. Природокористування та екологічний
моніторинг.
7. Техніка та технологія
геологорозвідувальних робіт.
8. Ґрунтознавство.
9. Економічна географія.
ІІІ. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
1. Підвищення ролі державного службовця
на сучасному етапі розвитку суспільствах.
2. Сучасні технології управління.
3. Взаємодія різних гілок влади.
4. Підготовка державних службовців.
ІV. ЕКОЛОГІЯ
1. Стан біосфери та його вплив на здоров’я
людей.
2. Екологічні та метеорологічні проблеми
великих міст і промислових зон.
3. Радіаційна безпека та соціальноекологічні проблеми.
4. Промислова екологія і медицина праці.
5. Проблеми екологічного виховання
молоді.
6. Екологічний моніторинг.
V. ЕКОНОМІКА
1. Банки та банківська система.
2. Зовнішньоекономічна діяльність.
3. Фінансові відносини.
4. Інвестиційна діяльність та фондові
ринки.
5. Управління трудовими ресурсами.
6. Маркетинг та менеджмент.
7. Облік та аудит.
8. Математичні методи в економіці.
9. Економіка промисловості.
10. Економіка підприємства.
11. Логістика.
12. Економіка АПК.
13. Регіональна економіка.
14. Економічна теорія.
15. Державне регулювання економікою.
16. Макроекономіка.
VI. ІСТОРІЯ
1. Історія України.
2. Загальна історія.
3. Історія науки і техніки.
4. Етнографія.

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

2. Обчислювальна техніка та
програмування.
3. Програмне забезпечення.
4. Інформаційна безпека.
XV. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА
ПРОФЕСІЙНИЙ СПОРТ
1. Фізична культура і спорт: проблеми
дослідження, пропозиції.
2. Розвиток фізкультури і спорту в
сучасних умовах.
XVI. ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
1. Методика викладання мови та
літератури.
2. Риторика і стилістика.
3. Теоретичні та методологічні проблеми
дослідження мови.
4. Синтаксис: структура, семантика,
функція.
5. Методи та прийоми контролю рівня
володіння іноземною мовою.
6. Актуальні проблеми перекладу.
7. Мова, мовлення, мовна комунікація.
8. Українська мова та література.
9. Російська мова і література.
10. Етно-, соціо- та психолінгвістика.
XVII. ФІЛОСОФІЯ
1. Філософія літератури та мистецтва.
2. Соціальна філософія.
3. Історія філософії.
4. Філософія культури.
5. Філософія релігії.
6. Філософія науки.
XVІІІ. ТЕХНІЧНІ НАУКИ
1. Металургія
2. Гірництво
3. Ливарна Справа
4. Машинознавство
5. Електротехніка
6. Теплотехніка
7. Гідротехніка
8. Радіотехніка
9. Будівництво
XIX. СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ.
МЕДІА.
1. Журналістика. Теорія та історія
журналістики
2. Книгознавство, бібліотекознавство,
бібліографознавство.
3. Соціальна інформатика. Прикладні
соціально-комунікаційні технології
XX. ФІЗИКА
1. Загальна фізика
2. Експерементальна фізика
3. Астрономія та фізика космосу
4.Молекулярна фізика
5. Ядерна фізика
6. Фізика металів
7. Фізика функціональних металів
8. Нанофізика
XXI. ХІМІЯ
1. Аналітична хімія
2. Неорганічна хімія
3. Органічна хімія
4. Фізична хімія
5. Хімія високомолекулярних сполук
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планує
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Робочі мови конференції: українська, польська, російська, англійська, французька, білоруська, грузинська,
вірменська, азербайджанська, казахська, узбецька, таджицька, киргизька, молдавська, туркменська.
Останній термін подання статей – 29 червня 2021 р. (включно).
Вартість участі в конференції та розміщення статті в електронному збірнику складає:
Оргвнесок – 100 грн. (в оргвнесок входить оплата за розміщення на сайті, верстака макету, редагування
текстів, електронний сертифікат). Об’єм статті – не більше 7 сторінок. Скачати збірник можна буде через тиждень
після закінчення роботи конференції за адресою http://conferences.neasmo.org.ua/ натиснувши слова
«ЗАВАНТАЖИТИ ЗБІРНИК».
Увага! Реквізити змінено. Кошти перераховуються на:
Картку Приват банку 4731 2196 1118 8412 (одержувач – Бобровнік Юрій Вікторович) та відправити SMS
підтвердження про оплату на моб. 097 923 16 58 у повідомленні вказати прізвище учасника конференції.
Або на карту карту MONOBANK 5375 4141 0434 5920 (одержувач – Бобровнік Юрій Вікторович) (переказ
через термінали IBOX БЕЗ КОМІСІЇ, для цього потрібно вибрати в меню MONOBANK вказати номер карти та
номер телефону 097 923 16 58) після переказу орг. внеску потрібно відправити SMS підтвердження про оплату на
цей же номер, у повідомленні вказати ЛИШЕ прізвище учасника конференції.
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
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