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СЕКЦІЯ: БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
Наталія Годун, Олег Гаврущенко
(Переяслав, Україна)
ВПЛИВ ЗОВНІШНІХ ФАКТОРІВ НА РІВЕНЬ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ШКОЛЯРІВ
Людський організм є цілісною біосоціальною системою, що існує в єдності з навколишнім
середовищем. У процесі фізичного розвитку постійно взаємодіють чинники спадковості та середовища,
визначаючи особливості організму. За вченням російських фізіологів Івана Сеченова (1829-1905) та
І.П. Павлова (1849-1936), зовнішнє середовище впливає на розвиток вроджених даних організму, регулює
його функціональні можливості. Взаємодія чинників спадковості й середовища обумовлює особливості
будови тіла, вищої нервової діяльності, здібностей дитини [1].
Організм може існувати й успішно функціонувати лише тоді, коли перебуває у рівновазі з
навколишнім середовищем, під впливом якого йому доводиться змінювати фізіологічні функції, тобто
виявляти реактивність. Реактивність — здатність організму змінювати фізіологічні функції під впливом
зовнішніх умов.
Фактори, що впливають на фізичний розвиток і фізичне здоров’я поділяються на:
 спадкові (генетично обумовлені фактори, що формують спадкові захворювання - гемофілію,
дальтонізм, атаксія, альбінізм);
 ендемічні (обумовлені біогеохімічними особливостями місцевості, що призводять до виникнення
ендемічних захворювань - флюороз, карієс зубів, ендемічний зоб, стронцієвий і молібденовий рахіт);
 природно-кліматичні (характерні для певних кліматичних зон, що викликають зростання простудних
захворювань у зоні холодного клімату і шкірних захворювань - в умовах жаркого клімату);
 епідеміологічні (регіональні особливості місцевості, що призводять, зокрема, до виникнення
природно-вогнищевих інфекцій - гепатит, холера та ін);
 соціальні (харчування, спосіб життя, соціальне благополуччя);
 рухова активність (гіпердинамія і гіподинамія);
 психоемоційні (обумовлені впливом на людину екстримальних і стресових ситуацій);
 екологічні [3].
Умови навколишнього середовища в якому проживає людна, можуть відігравати роль чинників
ризику, під якими розуміють фактори, які не є безпосередньою причиною певної хвороби, але які
збільшують імовірність її виникнення.
Фактори (чинники ризику) можна поділити на дві групи:
 не модифіковані (ті, на які ми не можемо впливати), стать, вік, спадковість, кліматичні особливості,
катаклізми, епідемії;
 модифіковані (ті, на які ми можемо впливати) неправильне харчування, тютюнопаління, алкоголь,
стрес, гіподинамія, влаштування праці та побуту (кондиційоване повітря, ультрафіолетова радіація, одяг,
житло), транспорт (космічний, повітряний, водний, наземний і підземний).
Встановлено, що стан здоров’я на 50-52% визначається особливостями способу життя, на 20% –
генетичними факторами, на 18-20% − залежить від впливу навколишнього середовища та на 10% –
зумовлений особливостями надання первинної медичної допомоги [5]. Стає зрозумілим, шо провідне
значення в детермінації здоров’я мають соціальні фактори.
Істотний вплив на зміну показників здоров'я має навколишнє середовище та неправильне ставлення
до свого здоров'я. За деякими даними, з дією цих факторів пов'язано близько 77% всіх випадків
захворювань і більше 50% випадків смерті, а також до 57% випадків неправильного фізичного розвитку.
Взаємозалежність фізичного розвитку і стану здоров’я особливо виявляється в період росту
організму. Наявність хронічних захворювань негативно впливає на рівень фізичного розвитку дітей,
порушуючи терміни вікового розвитку, спричиняючи дисгармонію морфологічного статусу.
Окрім того навчальний процес супроводжується напругою всіх функціональних систем дитячого
організму. Особливі зміни виникають з боку серцево-судинної системи у школярів під час фізичного та
статичного навантаження (позова напруга). Тривала позова напруга негативно впливає на опорно-руховий
апарат, серцево-судинну систему призводить до підвищення артеріального тиску.
У більшості сучасних дітей, підлітків, юнаків (та й дорослих) основною бідою стала недовантаження
мускулатури, малорухливість. Часто юнаки та дівчата, соромлячись своєї слабкості і незручності, зовсім
перестають займатися фізичною культурою. У результаті формується так зване крапельне серце, яке,
якщо підліток не почне вчасно займатися фізкультурою, не збільшиться і надалі [8].
Збільшення рухової активності в режимі навчальних занять — один із заходів профілактики серцевосудинних розладів в учнів, зокрема розвитку гіпертонії, кісткової системи і всього опорно-рухового апарату,
формування правильної постави, а також правильного розвитку нервової системи, органів дихання.
Ще одним негативним проявом гіподинамії і нераціонального харчування, є часті випадки ожиріння
серед дитячого населення, яке називають епідемією ХХІ століття. Численні дослідження свідчать про
взаємозалежність між рівнем ожиріння серед дітей (86%) і підвищенням впливу засобів масової
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інформації, причому рівні підвищувалися пропорційно до часу, який діти проводили за екраном телевізорів
і комп’ютерів [4].
Серед дітей України частота ожиріння знаходиться у межах 10-15 %, частіше серед підлітків і займає
друге місце у списку захворювань ендокринної системи (за даними Н.Б. Зелінської та співавторів)
Надлишкова вага супроводжується серцево-судинними захворюваннями, цукровим діабетом ІІ типу,
синдромом обструктивного апное сну, деякими видами раку, остеоартритом та астмою. Через це було
визнано, що ожиріння гальмує фізичний розвиток, спричиняє зменшення середньої тривалості життя[9].
Правильний підхід до пропаганди раціонального здорового харчування полягає в тому, щоб навчити
кожну людину самостійному правильному вибору здорового харчування. Для цього необхідно
сформулювати правила, дотримання яких забезпечить здорове харчування:
 зменшити вживання тваринних жирів, віддаючи перевагу рослинним оліям;
 збільшити кількість вживання овочів (не менше 400 г на день);
 споживати м'ясо птиці та рибу (2-3 рази на тиждень);
 на десерт краще використовувати свіжі фрукти, на заміну солодким тістечкам;
 пити більше води (не менше 6-8 склянок води щодня);
 обмежувати вживання кухонної солі (не більше 4-6 г на день);
 частіше харчуватися (3-5 разів на день);
 уникати вживання алкоголю.
Особливо викликає занепокоєння збільшенням за останні 15 років вживання алкоголю
неповнолітніми. Масштаби та темпи поширення алкоголізму в країні такі, що ставлять під загрозу фізичне
й моральне здоров’я підлітків. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, які булі оголошені у
2008 році, Україна посідає 1 місце за масштабами розвитку підліткового алкоголізму. За даними
європейського опитування учнівської молоді «ESPAD», проведеного у 2009-2010 роках Українським
інститутом соціальних досліджень ім. А. Яременко, 79% підлітків вказали, що вживали алкоголь, 64% —
знаходились у стані сп’яніння [8]. За даними ВООЗ в Україні систематично вживають алкоголь 40%
підлітків у віці 14-18 років.
Проблему збільшення вживання неповнолітніми слабоалкогольних напоїв посилює ще низка
особливостей підлітка-споживача. Діяльність органів і систем у пубертатний період відрізняється
функціональною незрілістю, підвищенням реактивності тканин до багатьох факторів зовнішнього
середовища, особливо шкідливих. Підлітки уразливіші до впливу алкоголю, токсичність якого в них більш
значна, ніж у дорослих.
У першу чергу страждають клітини великих півкуль головного мозку, уповільнюється формування
складних рухів, змінюється співвідношення процесів збудження і гальмування в центральній нервовій
системі. У корі головного мозку етанол пригнічує центри, що відповідають за вияв почуттів. Людина
втрачає здатність керувати собою, не контролює свої дії і робить необдумані вчинки, які нерідко
закінчуються трагічно. Одночасно порушується робота судин головного мозку: відбувається їх розширення,
збільшення проникності, що може викликати крововилив у тканину мозку. У підлітковому віці мозкова
тканина бідна фосфором, багата водою, знаходиться в стадії структурного і функціонального
удосконалення. Навіть невеличкі дози алкоголю впливають на обмін у нервовій тканині, передачу
нервових імпульсів, тому алкоголь особливо небезпечний для неї [7].
Вживання алкогольних напоїв особливо небезпечно в дитячому та підлітковому віці, коли не
завершилося формування організму. У цей період у печінці відсутній спеціальний фермент, який
розщеплює етиловий спирт, тому в підлітковому віці руйнівний вплив алкоголю на печінку відбувається в
значно коротший термін, ніж у дорослих.
Найбільше страждають органи травної системи. Викликаючи запальний процес у шлунковокишковому тракті, алкоголь порушує всмоктування вітамінів, що веде до виникнення хронічного гіпо-,
авітамінозу (недостатності вітамінів), особливо В, С, РР та ін.
У таких підлітків порушується нормальний обмін речовин в організмі, різко затримується ріст,
загальний розвиток, відбуваються хворобливі зміни складу крові.
Небезпечними супутниками пияцтва є запалення і розширення бронхів, пошкодження легеневої
тканини. Частіше виникають різні застудні та інфекційні захворювання, знижується опірність, слабшають
захисні сили організму.
На думку респондентів найбільше спонукає підлітків до вживання слабоалкогольних коктейлів саме
мода (62% респондентів). Трохи менше опитаних (58%) вважають, що великий вплив на вживання
алкоголю мають друзі, адже саме в очах друзів підліток намагається бути модним та дорослим. На
третьому місці серед причин, що сприяють вживанню слабоалкогольних напоїв на думку респондентів є
свобода їх придбання (44%.). Четверте місце займає реклама цього товару (31%), яка у деякій мірі саме і
формує моду; п’яте місце – доступність їх ціни (28%). Вплив батьків на споживання САН респонденти
посунули на останній місця: «слабкий контроль дорослих» вважає причиною пияцтва неповнолітніх лише
кожний п’ятий, а «збільшення кількості дорослих, які п’ють» – кожний десятий [3].
Позитивний приклад батьків, жорсткий контроль з боку держави щодо заборони реклами та вільного
продажу неповнолітнім алкогольних напоїв і тютюнових виробів, просвітницька діяльність навчальних
закладів – чинники які формують негативне ставлення до вживання алкоголю та тютюнопаління.
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Отже фізичний розвиток та фізичне здоров'я не можна розглядати як щось автономне, пов'язане
тільки з індивідуальними особливостями організму. Воно є результатом впливу соціальних і природних
факторів. Гігантські темпи індустріалізації та урбанізації за певних умов можуть призвести до порушення
екологічної рівноваги і викликати деградацію не тільки середовища, а й здоров'я людей.
За допомогою трудового виховання і фізичних вправ, раціональної організації навчання, харчування
та побуту, пропаганди здорового способу життя можна цілеспрямовано змінювати розумовий і фізичний
розвиток людей. Систематична фізична праця, тренування фізичними вправами і спортом удосконалюють
функції органів чуття та нервової системи, підвищують фізичну і розумову працездатність, змінюють
будову організму (скелета, скелетних м'язів, внутрішніх органів) і його реактивність.
Успішна рухова діяльність у колективі однолітків, позитивна оцінка зусиль дитини дорослими,
самоаналіз якості виконання вправ, радість співучасті у рухливих іграх - усе це сприяє розвитку емоційнопочуттєвої сфери.
Здорова, фізично розвинена дитина, як правило, вірить у свої сили, бадьора, життєрадісна,
повноцінно опановує принципи шляхетної поведінки у взаємодії з однолітками і дорослими, дбає про
гармонійність свого буття, уважна до інших людей.
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Наталія Годун, Оксана Миздренко
(Переяслав, Україна)
ФІЗІОЛОГО-ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА АДАПТАЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ КАРДІОРЕСПІРАТОРНОЇ СИСТЕМИ
СТУДЕНТІВ ДО НАВЧАЛЬНИХ НАВАНТАЖЕНЬ
Сучасна епоха, для якої характерний прискорений суспільний розвиток і пов’язані з ним глобальні
соціальні, економічні та технологічні зміни, ставить перед людиною, її організмом дуже складні завдання
постійної адаптації до умов життя. Вони суттєво відрізняються від тих умов, до яких були пристосовані
покоління наших предків. Це відбивається на здоров’ї сучасної людини, зменшуються функціональні
резерви організму, знижується його реактивність і резистентність, порушуються процеси самоорганізації та
самовідтворення, відбуваються і інші руйнівні процеси. Все більш очевиднішою стає залежність рівня
здоров’я не тільки від організації охорони здоров’я, а перш за все, від самої людини, від її розуміння
необхідності збереження свого здоров’я [1, с. 18].
Особливе значення серед цінностей людини має здоров’я як найважливіший біологічний, соціальний
та економічний чинник. Життєдіяльність людини як складної живої системи забезпечується на різних
взаємопов’язаних між собою рівнях функціонування. Здоров’я на біологічному рівні означає динамічну
рівновагу функцій всіх систем організму та їх адекватне реагування на впливи середовища.
Важливо зберегти здоров’я молоді. Великий інтерес у дослідженні стану організму викликають
студенти перших курсів, оскільки в цей віковий період відбувається дозрівання психічних процесів,
становлення особистості та остаточне формування систем організму.
Проблема функціонального стану в наш час стала однією з найактуальніших як в теоретичному, так і
в практичному значенні. Особливо гостро стоїть проблема збереження здоров’я підростаючого покоління.
В науковій літературі надається велика увага дослідженню стану здоров’я школярів. А вивчення
функціонального стану систем організму студентів вищих навчальних закладів, зокрема педагогічних, має
вибірковий, фрагментарний характер. Проте адаптація до таких факторів, що супроводжують процес
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навчання, як гіподинамія, розумове і емоційне напруження, стреси тощо не можуть не привертати увагу
фізіологів та гігієністів. Аджевід рівня та ефективності адаптації в кінцевому результаті залежить стан
здоров’я студентів, а також успіхи в навчальній діяльності.
Адаптація – складне багатофакторне явище, що має свої власні механізми і закономірності,
вивченням яких займаються представники багатьох галузей науки. Відповідно до своїх професійних
інтересів вони акцентують увагу на певних видах адаптації: біологічній, психічній, психологічній, соціальнопсихологічній, соціальній, професійній та ін.
Питання адаптації кардіореспіраторної системи студентів до навчальних навантажень знайшли своє
відображення у працях Бондаренка С.В., Дарзинської Н.О., Сидило Л.В. [2], Безверхньої Г.В.,
Воробйова М.І, Круцевич Т.Ю. [5]. Проте у цих наукових розвідках проблема адаптації організму студентів
до навчання в умовах вищого навчального закладу, розглядається на основі аналізу динаміки показників
кардіореспіраторної системи у процесі занять фізичними вправами. Водночас у літературі обмаль
наукових праць, присвячених оцінці стану кардіореспіраторної системи без застосування фізичних
навантажень.
Особливий інтерес у дослідженні функціонального стану організму викликають першокурсники,
оскільки вони мають ряд психологічних та фізіологічних особливостей. Студентами першого курсу ВНЗ, як
правило, є молоді люди віком 17 – 18 років. Згідно з віковою періодизацією їх відносять до юнацького віку,
або старшого підліткового. Даний віковий період характеризується дозріванням психіки, становленням
особистості, формуванням власних поглядів. Саме в цьому віці відбувається остаточне формування
елементів систем організму, зокрема дихальної та серцево-судинної. Початок навчання у ВНЗ має високе
соціальне і психологічне значення в житті для першокурсника. Відрив від сім’ї, спілкування з великою
кількістю нових людей, дотримання правил в колективі, фізичні та психоемоційні навантаження – усе це
викликає значну напругу адаптаційних процесів [4, с. 68].
Дослідження адаптації студентів до навчальних навантажень під час навчання у вищому
навчальному закладі показують, що перший рік навчання супроводжується найбільш вираженими
функціональними зрушеннями в організмі студентів. Хоча в наступні роки навчання вплив навчального на
вантаження стає менш вираженим, що свідчить про завершення процесу адаптації, показники психічного
та фізичного здоров’я погіршуються. Це свідчить про те, що певний рівень адаптованості забезпечується
при значній напрузі функціональних систем організму. Тому на цьому віковому етапі особливо важливо
зменшити ризик впливу негативних факторів на організм першокурсника, оскільки пізніше це може
відобразитися на особливостях адаптаційних реакцій.
Процес адаптації – це процес підтримання гомеостазу в організмі за різних умов. Найголовнішою
функціональною системою, що забезпечує процес адаптації є кардіореспіраторна система. Саме вона
першою реагує на впливи середовища, що і супроводжується змінами її показників.
Потреба в кисні для людини є найважливішою, ніж потреба в їжі або воді. Без кисню людина може
загинути протягом 5 – 7 хвилин. Процес дихання забезпечує постачання організму киснем і звільнення
його від надлишку вуглекислого газу. Серцево-судинна система в свою чергу транспортує розчинені в крові
дихальні гази. У зв’язку з цим стає зрозумілою вирішальна роль кардіореспіраторної системи у
забезпеченні адаптаційних процесів організму [6, с. 16].
Спеціалісти, що займаються питаннями фізіології праці відносять діяльність студентів до розумової
праці. Поширене помилкове уявлення про розумову працю як про легку працю. Таке уявлення базується
на тому, що при розумовій праці енергетичні витрати значно нижчі за фізичні. Але при розумовій праці
мозок, який складає лише 1,2 – 1,5 % маси тіла, споживає більше 20 % його енергетичних ресурсів. Потік
крові до працюючого мозку збільшується у 8 – 10 разів у порівнянні із станом спокою, зростає і споживання
кисню і глюкози. Розумовій праці властиві погіршення функцій зорового аналізатора та найвищий ступінь
напруги уваги. Стреси, низька рухова активність та вимушена одноманітна поза при розумовій праці
спричиняють послаблення обмінних процесів, явище застою в м’язах ніг, органах черевної порожнини.
Щодо власне кардіореспіраторної системи, то обмежена рухова активність призводить до зниження
легеневої вентиляції, хвилинного об’єму дихання, життєвої ємкості легень. Звідси легко простежується
зміни у споживанні кисню, недостатнє постачання киснем життєвоважливих органів – мозку, серця. І як
наслідок відбувається зниження функціональних і адаптаційних можливостей організму [3, с. 5].
Для оцінки функціонального стану кардіореспіраторної системи в нашому дослідженні, ми визначали
рівень фізичної витривалості у студентів перших курсів Переяслав-Хмельницькому ДПУ імені Григорія
Сковороди, розрахунком кардіореспіраторного індексу по Н.Н. Самко. Доцільність використання цієї
методики в нашому дослідженні полягає в тому, що вона дає змогу зробити висновки про стан
кардіореспіраторної системи без застосування фізичних навантажень і включає достатню кількість
параметрів, які в повній мірі характеризують стан дихальної та серцево-судинної систем.
КРІС – кардіореспіраторний індекс включає сім параметрів: ЖЕЛ – життєва ємкість легень (за
одиницю виміру приймається 100 мл об’єму); МТВ – максимальний тиск видоху (в мм рт. ст.); МЗД –
максимальна затримка дихання (в сек.); В – вік (кількість повних років); СТ – систолічний тиск (в мм рт. ст.);
ДТ – діастолічний тиск (в мм рт. ст.);ЧСС – частота серцевих скорочень (вимірюється за 10 секунд), і
визначається за формулою:

КРІС 

ЖЄЛ  МЗД  МТВ  В
СТ  ДТ  ЧСС
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Стан фізичної витривалості кардіореспіраторної системи, а отже і потенційної працездатності,
оцінюється за отриманими показниками кардіореспіраторного індексу: 1,000 і вище – дуже добре; 0,800 –
0,900 – добре у практично здорових людей; 0,300-0,400 – задовільно у хворих з різними серцевосудинними і дихальними розладами.
Для дослідження кардіореспіраторної системи у студентів першого курсу ми використовували
методи, які на нашу думку є надійними і повно характеризують досліджувані показники. Співставляючи
індивідуальні показники з кваліфікаційною шкалою, ми отримали середній показник кардіореспіраторного
індексу за Н.Н. Самко даної вибірки – який дорівнює 0,838, що відповідає рівню фізичної витривалості
нетренованих практично здорових людей. Під час здійснення аналізу отриманих результатів було
виявлено, що показники КРІС від 1,000 і вище мали 27% досліджуваних студентів, добрі показники рівня
працездатності (0,800-0,900) – у 19%, задовільний показник КРІС (0,300-0,400) – у 21% досліджених
першокурсників і 33% обстежених мали незадовільні показники. Тривожними є ці показники через те, що
дослідження проводилося у вранішній час, на початку навчального дня.
Нами досліджувалися і добові коливання показників КРІС, зокрема наприкінці навчального дня,
близько 16 год. Результати дослідження кардіореспіраторного індексу свідчать, що із загальної кількості
студентів перших курсів дуже низький рівень фізичної витривалості, а відповідно й функціональний стан
кардіореспіраторної системи має 1% досліджуваних, але у другій половині дня з таким КРІС уже 2%
студентів. Уранці у 33% першокурсників був зафіксований незадовільний стан кардіореспіраторної
системи, проте близько 16 год. уже 41% учасників дослідження мали такі ж самі показники. 21% студентів
мають задовільну оцінку кардіореспіраторної системи зранку, після проведення вимірів увечері лише 15%
першокурсників увійшли до цієї групи. У 19% студентів показники досліджуваної функціональна система на
належному рівні незалежно від добових коливань. 27% першокурсників вранці й тільки 23% увечері мали
високий рівень фізичної витривалості й дуже добрий стан кардіореспіраторної системи.
Як уже вище згадувалося, фізичне, психічне, емоційне навантаження не просто впливають, а й
визначають роботу дихальної та серцево-судинної систем. Якщо аналізувати діяльність студентів, то
можна прослідкувати, що реально вони працюють по 12 годин кожного дня. До 30% студентів вимушені
витрачати на навчальний процес і нічний час. Звідси, навіть не в екзаменаційний період 25 – 30%
студентів не досипають, до 30% – майже не мають вільного часу. Все це вказує на те, що в студентів
значне навантаження, а їхній режим праці й відпочинку не є раціональним. В останні роки зроблено спробу
регламентувати роботу студентів і зменшити тривалість академічної роботи в студентській аудиторії, але
на сьогодні реально затрати часу не зменшилися.
Окрім того, встановлено, що лише 6 – 16% студентів дотримуються режиму харчування, решта або
пропускають сніданок, або споживають їжу пізно ввечері. У раціоні студентів переважає їжа багата на жири
й вуглеводи, мало білків, особливо тваринного походження. Поряд з цим, до 30% студентів педагогічних
вузів мало бувають на свіжому повітрі. Близько 83% добового часу студенти перебувають у стані відносної
нерухливості. Відсоток студентів, що регулярно займаються спортом не перевищує 23%.
Встановлено, що навіть протягом однієї години в аудиторії накопичується вуглекислий газ (його вміст
зростає в 3 – 4 рази в не провітрюваній аудиторії), температура повітря підвищується на 3 – 5 С0, а
вологість збільшується на 3 – 4%. Наприкінці навчального дня в багатьох погано провітрюваних
приміщеннях температура повітря досягає 26 С0, а відносна вологість – 80%, рівень СО2 перевищує
гранично допустимі концентрації.
Таким чином, досліджуючи негативні впливи на студентів під час їх навчальної діяльності, виникає
потреба в удосконаленні системи навчання. Сукупність факторів, які чинять негативний вплив на
кардіореспіраторну систему, визначають функціональний стан всього організму. Адаптація до таких
факторів, гіподинамія, розумове й емоційне напруження, що супроводжують навчальний процес, зумовлює
в кінцевому результаті успіх або неуспіх у навчальній діяльності студентів.
Оскільки отримані показники широко використовуються для оцінки загального стану організму та
його адаптивних можливостей, можна зробити висновок про задовільний стан організму студентів І курсу.
Підставами для цього є комплексний вплив несприятливих факторів середовища, серед яких можуть
виступати надмірне навантаження в ході навчального процесу, психоемоційні напруження, стреси,
гіподинамія, порушення режимів харчування, відпочинку і сну. Це суттєво може позначитись на рівні
фізичного розвитку студентів і стані здоров’я.
Водночас нашими дослідженнями доведено, що функціонування показників кардіореспіраторної
системи, а отже фізичної працездатності студентів. мають добові коливання. Кращі показники по всіх
складових кардіореспіраторного індексу за Н.Н. Самко виявлені вранці, а в другій половині дня ці
показники знижуються, деякі навіть суттєво.
Отже, розв’язання таких проблем, як регламентація кількісних і якісних компонентів навчального
навантаження студентів, як і розробка та впровадження профілактичних та оздоровчих програм,
уможливить зменшити ризик впливу негативних факторів, що супроводжують навчальний процес і тим
самим зберегти здоров’я студентів.
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СЕКЦІЯ: ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Оксана Марухленко
(Київ, Україна)
ОПТИМІЗАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО
МЕХАНІЗМУ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ
Пріоритетними напрямами удосконалення інвестиційного механізму в умовах глобальних викликів є
розвиток соціального потенціалу у контексті завдань розумної спеціалізації регіонів та нарощування
соціального потенціалу для досягнення цілей сталого розвитку регіонів. У цьому контексті випливає
питання оптимізації організаційно-функціонального забезпечення інвестиційного механізму публічної
політики розвитку соціального потенціалу регіонів через призму суспільного діалогу, публічно-приватного
партнерства тощо.
Дослідження інвестиційного механізму розвитку соціального потенціалу через соціальне
партнерство вважають за доцільне багато українських та зарубіжних дослідників. Про ефективність
конструктивної взаємодії влади, бізнесу і суспільства в інтересах розвитку соціального потенціалу регіонів
йдеться в працях багатьох сучасних українських та зарубіжних дослідників [1-6].
Під соціальним партнерством в даному дослідження розуміється модель оптимальної взаємодії
органів влади, суб'єктів господарювання, що здійснюють фінансово-господарську діяльність на території
регіону (об'єднань суб'єктів господарювання), громадських організацій з метою сталого розвитку
соціального потенціалу регіону.
Новизна даного напрямку полягає у тому, що даний підхід при дослідженні соціального партнерства
як умови інвестиційного механізму розвитку соціального потенціалу регіонів заснований на використанні
інституційно-синергетичного підходу.
Контрактна парадигма передбачає, що інтереси основних акторів ринкової економіки узгоджуються
між собою на основі забезпечення соціального контракту з приводу розмежування їх економічних і
соціальних функцій, а також уточнення взаємних зобов'язань щодо фінансового забезпечення
функціонування держави, а також з надання державою соціальних послуг, в тому числі управлінських [7].
При цьому, потрібен механізм узгодження інтересів різних акторів. Модель корпоративної соціальної
відповідальності виступає найбільш ефективним механізмом узгодження інтересів бізнесу, держави і
суспільства, загальним виразом яких виступає дієвих інвестиційний механізм розвитку соціального
потенціалу регіону і як наслідок забезпечення сталого розвитку регіону [8]. У зв'язку з цим для
забезпечення функціонування інвестиційного механізму розвитку соціального потенціалу регіону
необхідний механізм соціального партнерства, призначення якого - узгодження інтересів акторів регіону.
Потреба в функціонуванні даного механізму мають всі актори регіону:
- органи державної влади;
- органи законодавчої і виконавчої влади регіонального рівня;
- виборні органи місцевого самоврядування;
- адміністрації муніципальних утворень;
- господарюючі суб'єкти та їх об'єднання;
- населення, представлене громадськими організаціями, окремими соціальними групами, верствами,
індивідами.
Система соціального партнерства (СП), спрямована на нарощування соціального потенціалу регіону
для досягнення цілей сталого розвитку характеризується таблицею 1.
В умовах соціально орієнтованої ринкової економіки всі суб’єкти інвестиційного механізму розвитку
соціального потенціалу регіону є агентами, що мають різні потреби і інтереси. Соціальне партнерство,
забезпечуючи баланс реалізації найважливіших інтересів основних груп суспільства, є дієвий засобом
формування і реалізації узгодженої стратегії сталого розвитку регіону.
Бізнес здійснює свою участь в механізмі соціального партнерства, за допомогою такого інструменту,
як корпоративна соціальна відповідальність, під якою розуміється «зобов'язання бізнесу здійснювати
добровільний внесок у розвиток суспільства, включаючи соціальну, економічну та екологічну сфери,
прийняте компанією понад те, що вимагає закон і економічна ситуація» [9].
Конвергенція інтересів і комплементарні дії різних акторів регіону, виявляються в довготривалих і
значущих проектах в формі стратегічного соціального альянсу - мережеві організації території [10-11].
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Таблиця 1
Система соціального партнерства (СП), спрямована на нарощування соціального потенціалу регіону
для досягнення цілей сталого розвитку*
Об’єкт і
предмет СП

Цілі і
завдання
СП

Сфери СП

Функції СП

Принципи СП

Суб’єкти СП

Багаторівнева
інституційна
структура СП

Дієвий
інвестиційний
механізм
розвитку
соціального
потенціалу
регіону та
сталий
розвиток
регіону

регулювання
розвитку
соціального
потенціалу
регіону для
досягнення
цілей
сталого
розвитку

розвиток всіх
суб'єктів
інвестиційного
механізму
розвитку
соціального
потенціалу
регіону,
розвиток
території

адаптивна;
регулятивна;
інтеграційна;
захисна;
інформаційна;
функція
вираження
громадської
думки;
функція
соціального
контролю

взаємовигідність,
добровільність,
інтеграція
соціального
партнерства в
діяльність
сторін,
відповідальність,
реальність і
прагматичність,
багаторівневість,
дотримання
норм
законодавства,
інформаційна
відкритість

органи
державної
влади регіону,
регіональні
об'єднання
роботодавців,
громадські
організації
(регіональні
об'єднання
профспілок,
громадські
палати, інші
громадські
організації)

інститути,
методи і
інструменти
реалізації
взаємодії
влади, бізнесу і
суспільства

*

Джерело: розроблено автором на основі [12-13]

Таким чином, взаємодія органів муніципальної влади і бізнесу розглядається як інструмент реалізації
корпоративної соціальної відповідальності та інвестування в соціальну сферу, орієнтованих на сталий
розвиток регіону.
При цьому дана взаємодія має характеризуватися:
- комплексним і неупередженим аналізом соціальної сфери;
- пріоритетністю дотримання інтересів населення;
- соціальним характером інвестиційних вкладень;
- доступністю та відкритістю взаємодії влади і бізнесу.
Слід зазначити, що соціальні програми сталого розвитку регіону, що реалізуються соціально
відповідальними організаціями, відрізняються різноманіттям, пошуком нестандартних рішень, мають
довгостроковий характер. Найбільш ефективні з них засновані на використанні цільових інвестицій,
спрямованих на задоволення потреб місцевих громад у вирішенні соціальних проблем і, одночасно,
пов'язаних зі стратегією розвитку бізнесу. Успішні практики спираються на партнерські відносини з
органами влади регіону та органами місцевого самоврядування, а також некомерційними організаціями, є
усвідомленим внеском в управління ризиками, поліпшення середовища перебування, зміцнення ділової
репутації компаній [14].
Більшість організацій обмежує свою участь у зовнішній соціальній політиці благодійними акціями.
Інші недоліки існуючого механізму соціального партнерства в регіонах України - стихійність,
неефективність, відсутність системності, неможливість проконтролювати витрачання коштів, суб'єктивізм.
Дослідження показало, що у комерційних організацій, які сприймаються суспільством як соціально
відповідальні, більш високі темпи зростання обсягу продажів, ніж у їх конкурентів, вони успішніше
формують «коло товаришів фірми», що дуже значимо для ефективного ведення господарської діяльності.
Вплив господарюючих суб'єктів на інвестиційний механізм розвитку соціального потенціалу регіону
присутності поширюється не тільки на власний персонал, але і на зовнішнє середовище організації, що
цілком вписується в концепцію соціально-етичного маркетингу, яка використовується найбільш успішними
на ринку компаніями.
Разом з тим, слід зазначити, що багато підприємств, здійснюючи політику корпоративної соціальної
відповідальності, не інформують про неї громадськість. Тим часом, таке інформування, є одним з
ефективних засобів проактивної (в аспекті сталого розвитку) поведінки.
Підвищення ефективності функціонування та стійкості розвитку соціального потенціалу регіону (при
комплексному вирішенні дилеми - поєднанні соціальної та економічної ефективності) передбачає
вирішення наступних завдань:
- вдосконалення організаційної структури управління регіоном;
- підвищення якості прогнозів розвитку і більш масштабне використання планування;
- концентрація ресурсів на пріоритетних напрямках сталого розвитку;
- модифікація організаційних форм взаємодії акторів регіону;
- підвищення активності громадянського суспільства.
Розглядаючи процедурний аспект оптимізації організаційно-функціонального забезпечення
інвестиційного механізму публічної політики розвитку соціального потенціалу регіонів через соціальне
партнерство, слід зазначити перспективність таких інструментів:
- формалізація взаємин бізнесу і влади та алгоритму взаємодії учасників;
- здійснення соціального контролінгу;
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- використання соціально-етичного маркетингу;
- інтеграція всіх учасників соціального партнерства [15].
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СЕКЦІЯ: ЕКОЛОГІЯ
Роман Глущенко
(Київ, Україна)
ЗАСТОСУВАННЯ «ЗЕЛЕНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» В СУЧАСНОМУ БУДІВНИЦТВІ
1. Вступ
Сфера зелених технологій - це швидке вдосконалення та важливі рішення сьогодні в будівельній
галузі. З початку 1990-х років велике значення приділялось зеленим технологіям в сучасному будівництву;
відбувається серйозний перехід до ефективного впровадження будівельного проекту, зумовленого
екологічною діяльністю, що робить можливими стійкі технології. Зелені технології, інакші відома як сталі
технології, мають таку «зелену» ідею, спрямовану на стійкість, які часто застосовується в будівництві в
сучасну епоху. Справді, коли ми говоримо про «зелені», це стосується природи. Але, як правило, зелені
технології враховують тимчасовий або тривалий вплив інновацій на навколишнє середовище. [1] Зелені
технології в будівництві охоплює будівництво інноваційних будівель, які інтегрують з додатковими
аспектами екологічно чистих рішень у будівельних проектах.
Зелені продукти - це екологічно чисті відкриття, які часто складаються з ефективної енергетики,
переробки, охорони здоров'я та ресурсів, що відновлюються тощо. При будівництві екологічно чистих
будівель найвищі цілі це – по-перше: захист і збереження природних ресурсів, усунення негативного
впливу будівельних робіт на екологічну безпеку шляхом виготовлення матеріалів, які можна багаторазово
використовувати або переробляти, а також спричинити зміни у виробничому режимі для зменшення
відходів та забруднюючих речовин. По-друге, пошук альтернативи небажаним практикам, яка впливає на
навколишнє середовище та загрожує існуванню людей. Коли використовується відповідний проект та
забезпечується гідні обставини та налаштування для будівництва, то неминуче можна досягти покращення
енергоефективності будівлі.
У дослідженнях зазначили, що стійкий дизайн у будівництві є дуже динамічним і настільки ж
важливим; визнаючи, що проблема людини - не забруднення, а стійкий дизайн. Але стійкий дизайн не
може бути розроблений, якщо практичні кроки не здійснюються за допомогою чітко керованих принципів
для забезпечення екологічної стійкості. Отже, між ними існує зв’язок, і він приймає рішення, що стосуються
дизайну, який повинен прийматися з метою вплинути на сталий розвиток у будівельному середовищі [2].
Хоча витрати на певні екологічні технології можуть бути надто високими спочатку при впровадженні,
врешті-решт встановлений прибуток може перевищувати імпровізовані вигоди для будь-якої будівельної
галузі. Однак першочергова увага приділяється технологічному життєвому циклу продукції, щоб визначити
її ефективність та економічні переваги, які вона виробляє.
2. «Зелені технології» у новому та існуючому будівництві
Зелені технології в будівництві - це ефективний спосіб використання ресурсів, які можуть
забезпечити енергоефективність, зменшення відходів та стійку системну еволюцію. Сьогодні існує велика
різноманітність відновлюваних будівельних технологій, які можуть безпосередньо впливати на
ефективність функціонування будівлі.[3] Наприклад, прохолодні дахи спеціально призначені для
покращення відбиття сонця за рахунок зменшення викидів від джерела тепла. Таким чином, він відбиває
більше сонячних променів, ніж будь-яка звичайна покрівля. Це запобігає потраплянню теплого або
холодного повітря всередину. У літній період, від сонячної спеки, звичайні дахи (руберойду) можуть
збільшуватися до температури близько 65,5 С°. Відбивна здатність прохолодної покрівлі може знизити цю
температуру більш ніж на 50 С°. Зниження температури даху саме по собі є перевагою, звичайно, хоча
реальна економія - це скорочення витрат на охолодження/обігрівання всередині будівлі. Прохолодний дах
сприятиме зниженню внутрішньої температури будівлі, або відбиваючи проникаюче тепло, або
затримуючи повітря всередині. Це зменшує навантаження на системи кондиціонування, тим самим
зменшуючи викиди, що надходять від керування процесом нагрівання та охолодження. Прохолодні дахи
виготовляються з декількох матеріалів, з якісною світловідбиваючою фарбою, прохолодною черепицею
або покрівля з зеленими насадженнями. Їх відбивна здатність безумовно сприяє зниженню теплової маси,
що впливає на міські та приміські райони,
Оскільки зведення нової споруди - це побудова чогось нового, іноді ми не помічаємо іншого боку
медалі а саме під час знесення або утилізації будівельних матеріалів як відходів. Біорозкладані матеріали
можна змінювати за допомогою процесів, перетворюючи їх на щось більш екологічно вигідне. Як
альтернатива величезній масі утворених відходів та шкідливих хімічних речовин, може існувати статус-кво,
що призведе до виробництва, яке природним чином руйнується і не забруднює навколишнє середовище.
У сільських поселеннях стічні води від сильних дощів та снігопаду можуть розмивати великі ділянки
суші та завдати шкоди життю та навколишньому середовищу. Вплив, викликаний стічними водами з
основного муніципального району, однаково небезпечний; переповнені водопровідні системи можуть
затоплювати магістралі, створюючи шкідливі умови руху та руйнувати будівлі, завдаючи великої шкоди
великій кількості об'єктів. Ось де управління цією стічними водами є необхідним; це передбачає
реконструкцію та планування систем управління величезних обсягів води. Тому Американське агентство з
охорони навколишнього середовища запроваджує «зелені інфраструктури», які пропонують комплексну
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цінність та потенціал. Завдяки заохоченню вирощування зелених насаджень на муніципальній території.
Побудована інфраструктура допоможе зменшити ефект холоду, створюваний тротуаром, що поглинає
тепло, та металами, зменшуючи переповнення каналізації, поглинаючи воду, і одночасно зменшуючи
забруднюючі речовини стічних вод, коли вона потрапляють до рослин та ґрунту. Збільшення виробництва
зелених покривних рослин зменшує загальний стік, а покращення якості повітря відбувається, коли
рослини поглинають вуглекислий газ. У багатьох розвинених країнах ефективне управління стічними
водами практикується в структурах автомобільних доріг. Замість управління стічними водами зараз
використовується новий процес, використовуючи термін експлуатації рослини для контролю об’єму стічних
води.
Крім того, геотермальне нагрівання може використовуватися для підключення до природної енергії із
землі для отримання такої енергії, як вітер або сонячна енергія. Геотермальна енергія - це відновлюваний
енергетичний ресурс, який є набагато екологічнішим, ніж вугільна електроенергія та природний газ.
Незважаючи на те, що цей метод технологічного впровадження має свої недоліки, такі як закопування
земного простору для розміщення енергії, що в основному є важким завданням, проте це вигідно
використовувати його. Також динамічні сонячні системи помітно пропонують додаткове тепло порівняно з
пасивною сонячною конструкцією. Наприклад, сонячні панелі поглинають сонячне випромінювання та
використовують тепло для нагрівання повітря або води, зменшуючи споживання газу та електроенергії
протягом процесу. Чим більше залежність від сонячної енергії, тим менше парникових газів виробляється
при використанні невідновлюваних джерел енергії. Хоча ефективність сонячних панелей змінюється
залежно від розмірів системи та місцевого клімату.
Виробники інноваційних машин також інтегрують новітні технології, які зазвичай використовуються,
такі як розумні системи, які прискорюють будівельні процеси. Наприклад, у сільському господарстві зараз
використовується робот-плуг замість звичайного устаткування, що працює вручну. Деякі з цих машин
запрограмовані навіть на вказівку часу початку та закінчення роботи над проектом.
У наш час багато висотних будівель будуються за менший відрізок часу завдяки успішному
впровадженню нових технологій. Також структури «нульової енергії» або структури «нульової чистої
енергії» можуть бути ефективно побудовані для самодостатнього функціонування за допомогою точної
електричної мережі. У будь-якому випадку вони генерують власний контроль із відновлюваних джерел.
«Нуль» - це слово, яке позначає як споживання енергії, так і викиди вуглецю. Щорічно структура з
«нульовою енергією» споживає нульову чисту енергію і ніколи не генеруватиме викиди вуглецю, оскільки
це залежить від джерел енергії з відновлюваних джерел енергії, таких як сонячне або вітрове джерело
енергії.
3. Виклики впровадженню «зелених технологій» у будівництві
Загалом, можна зробити висновок, що екологічна технологія є дорожчою в порівнянні з будь-якою
іншою технологією, яка її замінює, оскільки на неї припадає більшість екологічних витрат, які можна
сказати в багатьох традиційних розробках винаходів. Незважаючи на те, що екологічна технологія є
відносно новою та недавньою, динамізм, що розвивається, а разом із впровадженням витрат може
зробити її ще дорожчою в порівнянні зі старою технологією. Хоча передбачувані переваги також
покладаються на інші фактори, такі як допоміжна інфраструктура, технологічний ентузіазм, людські
ресурси та географічні компоненти. [4] Прийняття та застосування зелених технологій мають певні
обмеження, спричинені низкою інших бар'єрів, які можуть бути або звичними, наприклад, відсутність
відповідної нормативної бази; або технічного, економічного, політичного, культурного та юридичного
характеру. Більш того, з точки зору корпорації, ці бар'єри у прийнятті зелених технологій включають: вхід,
ефективність впливає на невизначеність, брак коштів та кваліфікований персонал. Але подолання цих
бар’єрів є складним завданням. Тоді підтримка „зеленого” зростання вимагає виявлення та усунення цих
бар’єрів, які заважають широкомасштабному розповсюдженню зелених технологій у більшості країн, що
розвиваються.
4. Висновки
У сучасних будівельних проектах застосовуються екологічні технології, щоб запропонувати
зростаючий попит та вищі ринкові цінності на свої об'єкти. Навіть більшість власників інфраструктури
отримують вигоду від нижчих постійних витрат на експлуатацію, покращених показників збереження
мешканців та вищих будівельних цінностей. Більшість із цих зелених технологій використовуються в
будівлях для інтеграції систем регулювання, імплантованих у більшість конструкцій. Ефективно керуючи
процесами інфраструктури, будівельні галузі можуть генерувати краще виробництво, зберігаючи при цьому
високоефективну систему операцій, а також знижувати експлуатаційні витрати. Підвищення
енергоефективності за рахунок усунення непотрібного споживання енергії та економії до 30%
енергетичних витрат, що робить зелену технологію надзвичайно важливим. Хоча більшість розвинених
країн, швидко використовують перспективи та можливості для впровадження зелених технологій. Але
більшість країн світу, що розвиваються, все ще намагаються впровадити ці зелені технології. Подальші
дослідження повинні бути спрямовані на сприйняття різними зацікавленими сторонами послідовного
впровадження зелених технологій. Нарешті, на початку XXI століття найбільша увага приділяється
сталому розвитку, і для будь-якого забудованого середовища в будь-якій країні для досягнення своїх
стійких цілей затверджується, що використання зелених технологій у їхніх будівельних проектах є
ключовим.
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СЕКЦІЯ: ЕКОНОМІКА
Məsimova İradə Səid qızı
(Bakı, Azərbaycan)
İŞĞALDAN AZAD OLUNMUŞ TORPAQLARIN RELYEFİNİN TURİZMDƏ ROLU
Xülasə. Turizmin formalaşmasına bir sıra amillər təsir edir ki, bunlardan biri də relyefdir. Turizm
obyektlərinin tikilməsi zamanı relyef nəzərə alınır.ölkəmizdə xüsusən dağlıq ərazilərdə turizm inkişaf etmişdir.
Təbii rekreasiya ehtiyatı hesab edilən relyef turizmin formalaşmasına əsaslı təsir edir. Daha əlverişli ərazidə
turizmin inkişaf potensialı daha yüksəkdir. Kəlbəcər- Laçın zonası öz relyefinin cazibədarlığına görə fərqlənir.
Buranın təbiətindəki əsrarəngizlik burada turizmə kapital yatırılmasına imkan yaradır.
Açar sözlər: Ekoloji turizm, təbiət turizmi, antropogen amil, Dağlıq Qarabağ zonasının relyefi.
Summary. A number of factors affect the formation of tourism, one of which is the relief. Relief is taken into
account during the construction of tourism facilities. Tourism has developed in our country, especially in
mountainous areas. Relief, which is considered a natural recreation resource, has a significant impact on the
formation of tourism. The potential for tourism development is higher in a more favorable area. The KalbajarLachin zone is distinguished by the attractiveness of its relief. The mystery of the nature of this place allows you
to invest in tourism.
Keywords: Ecological tourism, nature tourism, anthropogenic factor, relief of the Nagorno-Karabakh region
Резюме. На формирование туризма влияет ряд факторов, один из которых - рельеф. Рельеф
учитывается при строительстве туристических объектов. В нашей стране развит туризм,
особенно в горных районах. Рельеф, считающийся природным рекреационным ресурсом, оказывает
существенное влияние на формирование туризма. Потенциал для развития туризма выше в более
благоприятном районе. Кельбаджарско-Лачинская зона отличается привлекательностью своего
рельефа. Загадка природы этого места позволяет инвестировать в туризм.
Ключевые слова: Экологический туризм, природный туризм, антропогенный фактор, рельеф
Нагорно-Карабахского региона
Giriş. Turizmin inkişafına təsir edən antropogen faktorlarla yanaşı, təbii faktorlarda vardır. Təbii ki,
dövrümüzün turizm növlərinin əsas hissəsi təbii turizm ehtiyatlarının istifadəsinə yönəlmişdir. Bu kimi təbii
ehtiyatlara relyef, su, landşaft, heyvanat və bitki aləmi və s. daxildir. Bu ehtiyatlar insan yarandığı gündən bu günə
kimi sərhədsiz şəkildə istifadə edilmişdir. Hər hansı bir məhdudiyyət olmadan bu ehtiyatların istifadəsi təbiətə
ciddi şəkildə zərər vurmuşdur. Bu amillər turizmə olan marağı artırmış, turistlərin təbiətə olan rəğbəti, “ Təbiət
turizmi” gəzintisini təşkil etmişdir. Təbii haldır ki, bu da dövlətin ekoloji, mədəni və iqtisadi vəziyyətinə müsbət təsir
etmişdir.
Turizmin təbii komplekslərə birbaşa və dolayı təsir miqyası və gedişi çətin təyin olunur. Birbaşa təsirə
aşağıdakılar daxildir:
1) ov, balıqçılıqla zamanı flora, fauna nümunələrinə təsirlə yanaşı, ərazilərin təsərrüfat fəaliyyətinə daxil
edilməsi yolu ilə və s. təbii yaşayış şəraitinin məhv edilməsi;
2) bitkilərin və heyvanların onların yemlənməsi, süni yaradılmış şəraitdə artırılması,üzərilərində müşahidə
aparılması və s. yolu ilə təbii həyat fəaliyyəti prosesinə müdaxilə;
3) insanın həyat fəaliyyəti vasitəsi ilə.
Dolayısı təsirə isə bunlar aiddir:
1) təbii qida mühitinin dəyişməsi;
2) coğrafi mühitin komponentlərinə qlobal antropogen təsir
3) heyvanların süni yolla artırılması, təbii mühitə və insanın özünə son təsirinin hələ axıra qədər dəqiq
öyrənilməməşi, əvvəlcədən planlaşdırılmış xüsusiyyətləri olan heyvanların və bitkilərin genlərinin
dəyişdirilməsi. [1. səh. 18]
Turizm fəal istirahətin geniş yayılmış və ən kütləvi növlərindən biridir. Hər il minlərlə insan istirahət
həvəskarları sırasına qoşulur və bununla da turizm getdikcə daha geniş vüsət alır. Turizm sadəcə maraq da deyil.
Bu, son 15-20 ildə respublikamızda insanların vərdiş etdikləri həyati tələbatına çevrilmişdir. Lakin Azərbaycanda
turizmin tarixi göstərilən bu illərlə məhdudlaşmır. Əgər qədim səyahətləri xatırlasaq, aydın olur ki, Azərbaycan
ərazisinə müxtəlif məqsədlər üçün səfər edən səyyahlar olmuşlar. Onlar turist sayılmasalar da, zaman keçdikcə
bu ərazidə qonaqpərvərlik sənayesi formalaşmağa başlamışdır.
Relyefin təbii rekreasiya kimi əhəmiyyəti danılmazdır. Ərazinin səth quruluşunun komponentləri turizmdə
bu və ya digər dərəcədə cəlbediciliyi ilə qiymətləndirilir. Turizm məqsədləri üçün landşaftın cəlbediciliyinin
qiymətləndirilməsi həm nəzəri, həm də təcrübi əhəmiyyətə malikdir. Təbii ərazilərin vizual keyfiyyəti və təbiətin
elementlərinin insanm psixo-eınosiona! vəziyyətinə təsirinin müəyyən edilməsi və qiymətləndirilməsi, istirahətin
komforthığu coğrafi elmlər sahəsində aparılan tədqiqatların yeni aspektlərini təşkil edir.
Təbii rekreasiya ehtiyatları dedikdə, təbii ərazi kompleksləri, onların komponentləri və xüsusiyyətləri başa
düşülür. Tarixi-mədəni abidələrə aid edilir: - maddi - insanların dərketmə tələbatım təmin edən, cəmiyyətin
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qiymətli, maddi və istehsal vasitələri; - mənəvi - cəmiyyətin, dövlətin ictimai həyatında, elm, mədəniyyət,
incəsənətdə nailiyyətləri. Rekreasiya sərvətləri üçün sosial-mədəni məkan və zaman, nisbilik, insanı əhatə edən
mühitin təzadlığı, müxtəlif təbii və mədəni mühitin uyğunluğu səciyyəvidir. İki mühüm meyara cavab verən hər
hansı bir ərazi rekreasiya ehtiyatı sayıla bilər: insanı əhatə edən adi mühitdən fərqli yer və təbii cəhətdən iki və
çox müxtəlif uyğunluğu olan yer. Müxtəlif mühitin qovuşduğu yer daha cəlbedici sayılır. Məsələn, suquru, meşəçöl, təpə-düzənlik və s.
Azərbaycan Respublikasının relyefi. Respublikamız əlverişli coğrafi mövqeyi olan ölkələrdən biridir. O,
Avropa ilə Asiyanın bir-birinə yaxınlaşdığı Qafqaz adlanan keçid bölgəsinin cənub-şərqində yerləşir. Tarixi
Azərbaycan torpaqlarının böyük bir hissəsi İran İslam Respublikasının qərb bölgələrindədir. Xəzər dənizində
yerləşən Abşeron və Bakı arxipelaqları da Azərbaycan Respublikası ərazisinə daxildir.
Azərbaycan landşaftı və təbii ehtiyatlarının rəngarəng olması onun iqtisadi inkişafı üçün əlverişli imkanlar
yaradır. Relyefinə görə Azərbaycan dağlıq ölkələr ölkələr sırasına aid edilir. Ərazi üç tərəfdən: Şimaldan Böyük
Qafqaz, qərbdən Kiçik Qafqaz, cənubdan Talış dağları ilə əhatə olunmuşdur. Ölkənin ən hündür dağı cənib-şərq
hissəsi Azərbaycana aid edilən Bazardüzüdür.

Şəkil 1. Azərbaycan Respublikasının relyef tipləri
Son illərdə Azərbaycanda turizmin inkişafında müsbət, pozitiv irəliləyişlər baş verir. Avrasiya nəqliyyat
dəhlizində Bakının əlverişli mövqedə yerləşməsi, imzalanmış beynəlxalq neft müqavilələri, son zamanlar əcnəbi
işgüzar adamların ölkəyə gəlişinin artmasına səbəb olmuşdur. Dünyanın onlarla iri şirkətləri öz kommersiya və
sənaye fəaliyyətlərini Azərbaycan iqtisadiyyatında tətbiq etmək istəyir. Ölkədə ictimai- siyasi vəziyyətin
sabitləşməsi, investisiyaların artımını stimullaşdırır. Həmin investisiyalardan otellərin, işgüzar mərkəzlərin, yaşayış
evlərinin, sosial- mədəni məqsədli və turizm obyektlərinin tikintisində istifadə olunur.
Azərbaycanda turizmin müxtəlif növlərinin (mədəni, biznes, kurort-sağlamlıq, ekoturizm) inkişaf
etdirilməsinə böyük ehtiyac vardır. Turizm sektorunun multiplikator rolunu nəzərə alaraq, onun inkişaf etdirilməsi
ilə iqtisadiyyatın digər sahələrinin də inkişafına nail olmaq mümkündür.
Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonu. Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonu Azərbaycanın cənubqərbində yerləşir.
Tərkibinə Kəlbəcər, Laçın, Zəngilan və Qubadlı rayonları daxildir. Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonunun ərazisinə
daxil olan bütün inzibati rayonlar erməni işğalı altındadır.
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Şəkil 2. Kəlbəcər-Laçın iqtisadi rayonu
İqtisadi rayon qərbdən Ermənistan, şərqdən Yuxarı Qarabağ, şimaldan Gəncə-Qazax iqtisadi rayonu,
cənubdan İran İslam Respublikası ilə həmsərhəd olduğu üçün coğrafi mövgeyinə görə respublikanın ən əlverişsiz
bölgəsinə çevrilmişdir. Əlverişli təbii şəraiti və zəngin ehtiyatlan, bol günəş istisi, yaxşı su təminatı, müxtəlif
mineral xammalları turizm təsərrüfatının inkişafı üçün əlverişli sayılır. Rayonun iqtisadiyyatının əsasını kənd
təsərrüfatı, xüsusilə də heyvandarlıq təşkil edirdi. Qoyunçuluq, maldarlıq, arıçılıq. tütünçülük, üzümçülük,
meyvəçilik, taxılçılıq kənd təsərrüfatının inkişaf etmiş sahələrindən olmuşdur. Meşə təsərrüfatı sahəsi ilə yanaşı
bu rayonda arıçılıq da inkişaf edirdi. Rayonun təbii şəraitində dağlıq landşaft üstünlük təşkil edir. İqtisadi rayon
ərazisində İstisu, Minkənd, Tutqunçay kimi mineral bulaqlar, iqlim-balneoloji şərait, dağ meşələri kurort-rekreasiya
məqsədləri üçün istifadə edilə bilər. Rayonun təbii şəraitinin başlıca xüsusiyyəti onun rəngarəngliyidir. Ərazisində
dağ silsilələri və yaylalar üstünlük təşkil etsə də, dərin dərələr, dağarası çökəkliklər, düzənliklər bir-birini əvəz edir.
Bölgə həm də tarix və mədəniyyət abidələri ilə zəngindir. Laçın rayonunda məbədlər, qalalar,
körpülər,türbələr, bulaqlar çoxdur. Rayonun Quşçu, Zeyvə, Minkənd, Əhmədli kəndləri tarixi abidələrlə zəngindir.
Qubadlı rayonunda “Qalalı” qalası, Cavançir türbəsi, məscidlər vardır. Kəlbəcərin Vənli kəndində qala, məbəd
Qazapet kəndində Alban məbədi, kilsə (1894-cü il), Cerabert qalası tarixi abidələrdir. Bölgənin kəndlərinin
əksəriyyətində tarixi məlum olmayan ölkə və yerli əhəmiyyətli qala, məbəd, körpü vardır ki, bunlar da Dövlət
qeydiyyatına alınmışdır. Beləliklə, Kəlbəcər-Laçın bölgəsinin ərazisi turizm-rekreasiya ehtiyatlan ilə zəngindir.
Bunlar dağ meşələri, alp çəmənlikləri, vulkan mənşəli göllər, müalicə əhəmiyyəti olan mineral sular. Ayıçınqıl və
Pəriçınqıl dağlarındakı qayaüstü yazılar, çox sayda 428 airbələr, məbədlər, qalalar və s. ilə zəngindir.
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(Алматы, Казахстан)
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЕЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ В АПК
Обеспечение экономической безопасности является одной из целей конкуренции как процесса.
Понятие конкурентоспособности фактически включает понятие эффективности и дополняется тем, что
требует обеспечения экономической безопасности. Можно сказать, что «конкурентоспособность =
эффективность + безопасность» [1].
Поэтому до тех пор, пока в отечественный АПК не будет обеспечен достаточный приток инвестиций
с целью проведения масштабной модернизации и реконструкции сельскохозяйственного производства, в
отрасли будет сохраняться техническое и технологическое отставание, следовательно, проблема
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повышения конкурентоспособности будет особенно актуальной. При этом к важнейшим условиям,
влияющим на конкурентоспособность, относятся: позиционирование на мировом и на внутреннем рынке
(доля экспорта и импорта в выпуске и ее динамика); технологический уровень отрасли, выражающийся в
размере накопленных инвестиций и качественных характеристиках мощностей; уровень концентрации на
рынках, который достаточен для успешной конкуренции с мировыми компаниями – лидерами в
соответствующих отраслях; обеспеченность сырьевой базой, развитость кооперационных, историческая
«привязанность» потребителей к производителям [2].
Экономическая безопасность и конкурентоспособность находятся в постоянном взаимодействии. И
экономическая безопасность и конкурентоспособность являются характеристиками национального
хозяйственного комплекса и его составных частей.
Условия, влияющие на конкурентоспособность
позиционирование на мировом
позиционирование на внутреннем
технологический уровень отрасли,
рынке (степень экспортной
рынке (в сравнении с иностранными
выражающийся в размере
ориентированности производства,
компаниями доля импорта на рынке
накопленных инвестиций и
доля экспорта в выпуске и ее
и ее динамика)
качественных характеристиках
динамика)
мощностей, а также в
интенсивности инвестиционной
деятельности
обеспеченность сырьевой базой, развитость
уровень концентрации на рынках (наличие крупных и
кооперационных связей (включенность в кластеры
эффективных национальных компаний), который
конкурентоспособности), историческая
достаточен для успешной конкуренции с мировыми
«привязанность» потребителей к производителям
компаниями – лидерами в соответствующих отраслях

Рисунок 1. Условия, влияющие на конкурентоспособность
Конкурентоспособность является целью и показателем степени развития национального
хозяйственного комплекса, а экономическая безопасность представляет собой важнейшее условие его
существования. Чем больше развиты факторы, определяющие конкурентоспособность – тем более
устойчива и жизнеспособна экономика страны перед возникающими внешними и внутренними угрозами.
Соответственно, большинство показателей, характеризующих конкурентоспособность, одновременно
являются и показателями, характеризующими экономическую безопасность.
Снижение конкурентоспособности создает угрозы для безопасности экономики, при этом
экономическая безопасность является необходимым условием обеспечения и повышения
конкурентоспособности. Система «конкурентоспособность – безопасность» является сложной системой,
поведение которой зависит от большого числа факторов различной природы [3]. В связи с вступлением
РК в ВТО происходит усиление конкурентной борьбы, что, несомненно, обусловливает качественно новый
этап развития АПК [4].
Конкурентоспособность предприятий АПК региона во внешней среде определяется развитием в нем
как отдельных производств и видов деятельности, так и групп взаимосвязанных предприятий,
специализированных поставщиков услуг, а также связанных с их деятельностью некоммерческих
организаций и учреждений, в определенных областях конкурирующих, но вместе с тем и
взаимодополняющих друг друга, называемых в теории конкуренции конкурентными кластерами.
В качестве системы оценки конкурентоспособности аграрного кластера могут использоваться
следующие показатели: темпы роста продукции АПК в сравнении с темпами роста экономики в целом;
темпы роста продукции кластера в сравнении с темпами роста отрасли в целом; доля продукции
отраслевого кластера в валовом региональном продукте.
Конкурентоспособность отрасли достигается как за счет конкурентных преимуществ ее компаний,
так и системы их взаимодействия.
Оценить конкурентоспособность аграрного сектора Республики Казахстан: рост объемов
производства продукции сельского хозяйства; увеличение производства мяса скота и птицы в
сельскохозяйственных организациях; увеличение по итогам сельскохозяйственного года валового сбора
зерновых и зернобобовых культур. Как показали результаты исследований [5], в новых условиях
возрастает актуальность более широкого использования механизма государственно-частного партнерства
в сфере АПК, в рамках которого государство может брать на себя при реализации того или иного
инвестиционного проекта финансирование расходов, не ограниченных условиями ВТО.
Конкурентоспособность агропромышленного производства определяется с экономической точки
зрения как способность конкурировать по ценовым условиям и качественным параметрам, обеспечивая
при этом устойчивый рост объемов сбыта на внутреннем и международном рынке. Необходимо признать,
что сегодня на внутреннем рынке конкурентоспособны лишь около 30% предприятий АПК. Это, как
правило, предприятия, создавшие собственные перерабатывающие мощности, активно осуществляющие
инвестиционные вложения в новые технологии, технику, оборудование, а также обеспечивающие
эффективное управление затратами и финансовыми ресурсами.
Однако выдерживать ценовую конкуренцию с импортом продовольствия, несмотря на установление
квот, санкций и введение гибкой системы таможенных пошлин, при росте затрат сельскохозяйственных
предприятий на энергоресурсы и промышленные средства производства с каждым годом становится
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значительно сложнее.
Необходимость обеспечения продовольственной и экономической безопасности страны,
удовлетворения потребностей населения в продуктах питания и роста социально- экономической
эффективности
сельского
хозяйства
выдвигают
на
первый
план
задачу
повышения
конкурентоспособности отечественного агропромышленного комплекса. Без высокоэффективного и
конкурентоспособного агропромышленного производства невозможно решение многих первоочередных и
стратегических задач по развитию экономики страны и формированию цивилизованного
агропродовольственного рынка.
Проблемы неудовлетворительного состояния конкурентоспособности продукции АПКРК на внешних
рынках заключаются в следующих причинах: несоответствие продукции АПК европейским стандартам;
технологическое и техническое отставание отрасли от развитых стран; низкое использование аграрного
потенциала страны - экспорт сырья, а не продукции; использования некачественного сырья с целью
снижения себестоимости; несовершенство нормативно-правовой базы; высокая степень операционного
риска; недостаточное развитие инфраструктуры АПК.
Условия присоединения к ВТО являются для аграрного сектора экономики страны, в особенности
для отраслей животноводства, неблагоприятными [6]. Известный американский экономист в области
конкуренции М. Портер отмечает, что все развивающиеся экономики проходят через три этапа развития,
различающиеся способами конкуренции [7].
Конкурентоспособность на микро-, мезо- и макроуровнях влияет друг на друга. Эта тесная
взаимосвязь проявляется в характере проводимой внешней и внутренней политики и в стратегиях
развития компаний. Причем чем более развита экономическая система страны, тем отчетливее
проявляется данное взаимодействие: фактически оно провозглашается в качестве цели проводимой
государством политики и развития компаний.
Таблица 1 Этапы развития конкуренции
Этапы развития
конкуренции
экономика, движимая
факторами производства
экономика, движимая
инвестициями
экономика, движимая
инновациями

Способы конкуренции
победа в конкурентной борьбе зависит в основном от стоимости элементов
издержек производства, зависящих от доступности природных и человеческих
ресурсов
конкуренция базируется, прежде всего, на повышении технического уровня
производства и достигаемой при этом его эффективности
главным становится создание новых, более высоких
«ценностей для потребителей», то есть новых товаров и услуг,
за которые потребитель согласен платить гораздо болеевысокую цену

В РК в связи с объективными обстоятельствами присутствует ряд факторов, приводящих к
снижению конкурентоспособности, как на внутреннем, так и на внешнем рынке, главный из которых более высокий по сравнению со среднемировым показатель издержек производства, связанный с
неблагоприятными климатическими условиями и большой территорией. Это обстоятельство
обуславливает причину высокой стоимости строительства, увеличения транспортных и энергетических
расходов. В связи с этим для поддержания ценовой конкурентоспособности отечественной продукции
необходимо либо занижать уровень оплаты труда на величину, компенсирующую дополнительные
затраты по транспортировке грузов и повышенную энергоемкость, либо искусственно поддерживать
заниженные тарифы [8].
Наиболее приемлема ситуация, когда факторы микро- и макроуровня, являющиеся одновременно
критериями
конкурентоспособности
и
экономической
безопасности,
создают
высокую
конкурентоспособность национального хозяйственного комплекса и его составных элементов,
формирующую достаточный уровень экономической безопасности.
По мнению ученых, все многообразие конкурентных отношений осуществляется на трех уровнях:
микро - конкретные виды продукции, производства, предприятия; мезо - отрасли, отраслевые
корпоративные объединения предприятий и фирмы горизонтального типа интеграции; макро народнохозяйственные комплексы межотраслевого типа интеграции [9].
Макроэкономические показатели
Мезоэкономические показатели
Микроэкономические показатели
Конкурентоспособность
Конкурентоспособность на
Конкурентоспособность
на макроуровне
мезоуровне
на микроуровне
Экономическая безопасность страны
Экономическая безопасность компаний
Государство

Рисунок 2. Уровни конкурентных отношений
Изучение проблемы обеспечения конкурентоспособности регионального АПК позволило обосновать
в качестве одного из важнейших направлений повышения конкурентоспособности развитие процессов
интеграции в форме предпринимательских объединений. В качестве конкурентоспособной формы
взаимодействия предприятий АПК, которое представляет собой долгосрочное соглашение о
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сотрудничестве независимых субъектов хозяйствования в сфере агропромышленного производства,
относящихся к общему процессу формирования добавленной стоимости и устанавливающих отношения,
обеспечивающие синергический эффект в виде дополнительной ценности для потребителя аграрной
продукции.
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Наталія Куліш
(Боярка, Україна)
ІНВЕСТИЦІЇ В АГРОБІЗНЕС УКРАЇНИ
В умовах ринкових відносин аграрне підприємництво має велике значення для структурної
трансформації економіки, розвитку вітчизняного товаровиробництва, конкуренції, підвищення рівня
зайнятості сільського населення. Агробізнес – вертикальна та горизонтальна інтеграція
сільськогосподарських виробництв (підприємств постачання, збуту, переробки, банків та інших фінансових
структур), основою яких є сільське господарство. Агробізнес як галузь знань і наукових досліджень
забезпечує оцінку потенціалу, методику впровадження і реалізації підприємницьких ініціатив. Агробізнес
охоплює велику кількість галузей економіки, пов'язаних із виробництвом та реалізацією продукції
сільського господарства, що становлять послідовний цикл технологічних процесів: кінцевий продукт однієї
галузі є вихідним предметом або засобом виробництва для іншої. Одним з факторів, від якого залежить
майбутнє агробізнесу, є залучення та освоєння галуззю вітчизняних та зарубіжних інвестицій [1].
Український агросектор з року в рік продовжує приваблювати закордонних інвесторів. Найбільше
іноземні інвестиції в агропромисловий комплекс України надходять з Кіпру, Британських Віргінських
Островів і Німеччини. Перші дві юрисдикції дуже люблять інвестори з України і СНД, називати яких
закордонними варто лише з деяким припущенням, але можна сміливо стверджувати, що перспективи
агробізнесу оцінюються в більш ніж півмільярда доларів щорічно (рис.1) [2].
За останні роки в аграрне виробництво інвестували такі великі іноземні компанії, як Bunge, Cargill,
RisoilS.A., SALICUK та багато інших. Зокрема, одним із найбільш гучних останніх прикладів іноземного
інвестування є придбання SALICUK агрохолдингу "Мрія", який на сьогодні провадить операційну діяльність
спільно з дочірньою компанією нового інвестора – Continental Farmers Group (CFG). За даними
агрохолдингу "Мрія", земельний банк в обробці об'єднаної компанії CFG/"Мрія" становить 195 тис. га в
Західній Україні [3].
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Рис. 1 Країни походження інвестицій
Закордонні інвестори, як правило, надають перевагу короткостроковим проектам. Оскільки, сільське
господарство — це галузь з досить довгим періодом виробництва, тож вкладаючи гроші в вирощування
однорічних культур, результат можна отримати за рік. Тваринництво, за винятком птахівництва, потребує
набагато більше часу. Фруктові чи горіхові сади почнуть приносити гроші через 3–5 років. Закордонні
інвестори ще не дуже довіряють Україні й мало інвестують у довгострокові та складні проекти — більшість
інвестицій спрямовується у виробництво однорічних і дворічних культур (рис.2).

Рис. 2 Напрямки за видами діяльності
Лідерами з аграрних інвестицій є Київська, Полтавська і Вінницька області. Хоча сприятливий клімат,
родючі землі, працьовиті люди — все це у нас є майже скрізь, але Центральна Україна має додаткову
перевагу: звідси легше відправляти продукцію споживачам. Можна на захід в ЄС, можна до портів півдня,
можна на щільно населений схід, а всередині цього аграрного оазису — перлина продовольчого ринку
України місто Київ. Звісно, що інвестори обирають для інвестицій саме цей регіон.
Іноземні інвестиції в аграрний сектор України іноземні компанії зазвичай здійснюють через
придбання корпоративних прав українських юридичних осіб, на які оформлено земельні банки та відповідні
майнові активи (будівлі, техніка, запаси насіння та готової продукції та ін.), необхідні для провадження
сільськогосподарської діяльності. Пряме придбання активів без придбання корпоративних прав є
невигідним як із погляду оподаткування, так і з погляду необхідності переоформлювати права на земельні
ділянки, що є тривалою, витратною та ризиковою процедурою (у разі, якщо власники землі відмовляться
укладати договори оренди з новим орендарем) [3].
В Україні зараз багато робиться для того, щоб значно активізувати процес залучення інвестицій,
особливо в агробізнес. Багато інвесторів готові до діяльності в агропромисловому комплексі України, але
інвестують тільки туди, де гроші швидко крутяться, а продукцію легко експортувати. Вочевидь, інвестори
не впевнені в тому, що в нашому АПК можна будувати бізнес на десятиліття.
Для поліпшення інвестиційного забезпечення агробізнесу нашої держави слід сконцентрувати
зусилля на реалізації таких заходів: приватизувати державні землі сільгосппризначення, запустити ринок
землі і забезпечити непохитне право власності на неї; покращити експортну інфраструктуру, пошук нових
ринків збуту; створення дієвого механізму державної підтримки інноваційно-інвестиційної діяльності
сільськогосподарських товаровиробників.
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ОПТИМІЗАЦІЯ ОПОДАТКУВАННЯ В ПРАЦЕОХОРОННІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ′ЄКТІВ
ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
Визначним фактором економічного благополуччя будь-якої країни на нинішньому етапі розвитку є не
тільки рівень національного доходу і розвиток виробництва, але й загальний стан охорони здоров′я та
охорони праці працівників суб′єктів підприємництва в Україні. В умовах реформування економіки України в
напрямі відповідності критеріям розвинутих країн набуває актуальності внесення значних змін у
працеохоронну діяльність, особливо у посиленні ролі економічних методів управління охорони праці.
Особливістю сучасного стану працеохоронної діяльності в Україні є високий рівень травматизму,
профзахворювань та високий відсоток невідповідності умов праці вимогам нормативно-правових актів з
охорони праці.
Однією з причин незадовільного стану охорони праці є не достатнє стимулювання працеохоронної
діяльності з боку держави через систему оподаткування.
Протягом останніх десятиліть майже всі розвинені країни світу стали на шлях стимулювання
працеохоронної діяльності через податкову систему.
Варто відзначити, що існуюча в Україні податкова система не сприяє створенню умов для
пожвавлення підприємницької активності в праце охоронній діяльності і вирішенню соціальних проблем
щодо охорони праці.
На мою думку, стимулювання в працеохоронній діяльності через надання податкових пільг може
змінити ставлення роботодавця, до проблем безпеки праці, привести до покращення умов праці,
скорочення професійних ризиків, підвищення культури виробництва та іміджу підприємства тощо.
Працеохоронна діяльність впливає на формування податку на прибуток об’єкта господарювання. Це
визначено чинним податковим та працеохоронним законодавством, яке розглядає охорону праці як
невід′ємну частину трудового процесу. Тому працеохоронні заходи та засоби, які вживаються на
підприємстві, є складовою частиною підготовки, організації і ведення виробництва. Витрати на ці засоби та
заходи належать в основному до валових витрат виробництва, вони зменшують оподаткований прибуток
підприємства, що є пільговим оподаткуванням в працеохоронній діяльності [3, с. 84].
Недоліком оподаткування в працеохоронній діяльності є те, що капітальні витрати на охорону праці
відповідно до чинного законодавства підлягають оподаткуванню, вони амортизуються як основні фонди.
Амортизаційні відрахування не оподатковуються, і це, по своїй суті, є податковою пільгою.
Отже, єдиною податковою пільгою щодо працеохоронної діяльності в Україні відповідно чинного
податкового та працеохоронного законодавства є звільнення від податків валових витрат та
амортизаційних відрахувань на капітальні витрати щодо охорони праці [2].
Нині в Україні діє понад 30 законів, які регламентують порядок обчислення та сплати різних видів
податків. Усього передбачено 24 види загальнодержавних та 16 видів місцевих податків, зборів і
відрахувань. Системний підхід у податковій політиці потребує створення єдиного податкового кодексу,
спрямованого на стратегічні орієнтири. В такому кодексі, безперечно, мають обговорюватись і питання
податкового стимулювання охорони праці шляхом введення диференційованих ставок податків на
прибуток підприємств і т.п., механізми дострокового повернення підприємствам з високим рівнем умов
праці ПДВ тощо.
У рамках бюджетної політики держава здійснює пряме фінансування інвестиційних програм,
спрямованих на підвищення безпеки та охорони праці. Витрати державного бюджету здійснюються також у
таких формах, як дотації, субсидії, субвенції.
Найбільш результативним напрямком амортизаційної політики є механізм прискореної амортизації.
Його запровадження дає змогу підприємствам прогресивних галузей економіки вже в перші роки
експлуатації машин і устаткування окупити більшу частину їхньої вартості, накопичити в амортизаційному
фонді достатню кількість коштів для дальшого інвестування.
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Стимулювання охорони праці поєднує форми матеріального і морального заохочення з комплексом
заходів дисциплінарного й адміністративного покарання за порушення (незабезпечення) вимог безпеки і
охорони праці.
Фінансування та економічне стимулювання охорони праці розглядається як одна з найважливіших
частин СУОП. Фінансування охорони праці здійснюється роботодавцем у розмірах, передбачених ст. 19
Закону України «Про охорону праці». Порядок пільгового оподаткування коштів, спрямованих на заходи
щодо охорони праці, визначається чинним законодавством про оподаткування [1].
Використовуючи досвід розвинутих країн світу для оптимізації та стимулювання працеохоронної
діяльності в податковому законодавстві України необхідно передбачити наступні пільги:
- прямі пільги у вигляді вилучення з оподаткованого прибутку тих витрат капітального характеру, які
направлені на покращення безпеки праці;
- для підприємств з небезпечними та шкідливими умовами праці встановити мінімум витрат
капітального характеру на охорону праці, який не оподатковується;
- стимулювати працеохоронну діяльність шляхом надання цільових податкових кредитів тим
підприємствам, які здійснюють на практиці інновації та інвестиції в працеохоронну діяльність, проводять
науково-дослідні роботи в цьому напрямі, створюють нові безпечні технології та продукцію;
- прискорену амортизацію.
Крім оптимізації оподаткування в працеохоронній діяльності, яка здійснюється на рівні держави,
кожен роботодавець може здійснювати податкову оптимізацію та мінімізацію податків за рахунок своїх
ресурсів.
Запорукою успішної мінімізації податку на прибуток за рахунок заходів з охорони праці є
відповідність проведених витрат на охорону праці на підприємстві вимогам законодавчих і нормативноправових документів, їх правильне застосування та обґрунтування віднесення їх до валових витрат.
Для обґрунтування роботодавцем витрат на охорону праці він повинен мати:
- відповідні законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці (державні, галузеві та на рівні
підприємства, установи);
- колективний договір як вагомий аргумент для валових витрат (у колективному договорі повинні
обов′язково передбачатися зобов’язання роботодавця в частині забезпечення умов і безпеки праці, план
заходів щодо охорони праці і витрати на їх реалізацію);
- проводити атестацію робочих місць, результати якої є доказами необхідності здійснення витрат,
пов’язаних з охороною праці.
Отже, для формування дієздатності вітчизняної системи оподаткування в працеохоронній діяльності
необхідно: по-перше, внести відповідні зміни в податкове та працеохоронне законодавство щодо
оподаткування в праце охоронній діяльності, а по-друге, виконання усіма ланками влади та
роботодавцями положень чинного законодавства про охорону праці й систему оподаткування.
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СЕКЦІЯ: ІСТОРІЯ
Сулейман Ашурли
(Баку, Азербайджан)
ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕССЫ
История национальной азербайджанской печати начинается с появления первой газеты на
азербайджанском языке «Экинчи», создателем которой был Гасан бек Зардаби, азербайджанский
просветитель и публицист, выпускник физико-математического факультета Московского университета,
находившийся под влиянием популярных тогда идей народничества.
Первый номер газеты вышел 22 июля 1875-го года, сегодня эта дата отмечается в Азербайджане
как День национальной прессы, а основателя «Экинчи», Гасан бека Зардаби, называют родоначальником
азербайджанской национальной журналистики. Именно созданием «Экинчи» был проложен путь к
появлению и других печатных изданий, а Гасан бек Зардаби (Меликов) вошёл в историю Азербайджана,
как редактор первой азербайджанской газеты.
Выход в свет этой газеты стал особо значимым событием для Азербайджана и всего Кавказа и
знаковым для России, поскольку «Экинчи» была первой азербайджанской газетой, издававшейся в Баку,
первой газетой в истории, печатавшейся исключительно на азербайджанском языке, и первой газетой в
Российской империи, издававшейся на тюркском языке [10, с. 13, 14].
В период стремительного роста нефтедобычи и связанного с этим развития Баку и его окрестностей
появление такого издания, сыгравшего роль очага, вокруг которого могли бы объединиться народные
массы, было чрезвычайно актуальным как с точки зрения просвещения этих масс, так и для пробуждения
национального самосознания.
Добиться разрешения на издание газеты на родном языке в условиях царской колониальной
системы было непросто. Помог бакинский губернатор Дмитрий Старосельский, который с пониманием
отнёсся к идее Зардаби и оказал помощь в издании газеты. Он же помог Зардаби и с выбором названия
газеты, оно должно было быть таким, чтобы не привлекать внимание цензуры. Так появилось название
газеты «Экинчи» (азерб. əkinçi – сеятель), что подразумевало публикацию статей в области сельского
хозяйства.
Публикуя на страницах газеты статьи, посвященные жизни села, сельскому хозяйству, культуре
земледелия, оросительным работам, Зардаби пытался помочь крестьянам преодолеть отставание в
области сельского хозяйства. Наряду с этим, в газете печатались научные статьи на тему биологии и
медицины, а также общественного и культурного состояния мусульман Кавказа [3, с. 3]. Но основной
целью Гасан бека была пропаганда идеи просвещения народа. Чтобы пробудить интерес широких
народных масс он большую часть тиража (первоначально это составляло 300-400 экземпляров)
распространял бесплатно, неся при этом значительные убытки.
Кроме того Гасан беку приходилось постоянно отражать нападки противников газеты: как
представителей образованного класса, считавших ее стиль нелитературным, простонародным, так и
духовенства, отвергавшего сам принцип подачи информации в газетах, полагая их «изобретением
неверных».
Ради доступности книжного стиля для низшего класса, Зардаби предлагал реформировать
литературную форму азербайджанского языка и исключить из него сложные словоформы,
использовавшиеся разве что в религиозных текстах и классической поэзии, но и это становилось
объектом критики. Тем не менее, само основание «Экинчи» было явлением революционным и с точки
зрения зарождения национальной прессы на азербайджанском языке, и как начало процесса
распространения информации среди народных масс [10, с. 13, 14].
Несмотря на то, что большая часть народа была неграмотна, а духовенство, как было сказано
выше, отвергло газету, она вскоре стала форумом, объединившим прогрессивную азербайджанскую
интеллигенцию. В ней регулярно появлялись статьи о причинах отсталости населения и путях их
преодоления, авторами которых становились, помимо самого редактора, такие известные личности, как
Наджаф бек Везиров и Аскер ага Горани, Сеид Азим Ширвани и Мамедтаги Ализаде Ширвани, Мирза
Фатали Ахундов.
«Экинчи» была позитивно настроена к Турции, мягко критически к Ирану и склонялась к
секуляризму [10, с. 13, 14].
Вызвав широкий резонанс на всем Кавказе, «Экинчи» дала мощный толчок развитию
азербайджанской журналистики и основанию в дальнейшем таких азербайджаноязычных газет, как «Зия»
(1879 г.), «Зия-и Кавказия» (1880 г. https://ru.wikipedia.org/wiki/1880_%D0%B3%D0%BE%D0%B4),
«Кешкюль» (1883 г.), «Шарги-Рус» (1903 г.), «Иршад» и «Хаят» (1905 г.), «Фиюзат», «Текеммюль» и
«Молла Насреддин» (1906 г.).
Газета «Экинчи» была закрыта российскими властями 29 сентября1877 г. После начала русскотурецкой войны царским правительством было запрещено печатать статьи на политические темы. За
самим Гасан беком был установлен полицейский надзор, как результат доносов наборщика Минасова.
Дело, в конце концов, закончилось закрытием газеты и практически высылкой Зардаби из Баку. Всего в
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1875-1877 гг. вышло 56 номеров газеты, тираж ее в 1877 г. достиг 600 экземпляров и выходила она уже
каждую неделю. В газете за весь период ее издания было опубликовано до 150 научных, культурнопросветительских и литературно-критических статей, стихотворений, фельетонов, рассказов, очерков и
других необходимых народу материалов.
Идея, заложенная «Экинчи», была продолжена другими изданиями. Спустя два года после ее
закрытия, в январе 1879 г. https://ru.wikipedia.org/wiki/1879_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 в Тифлисе, на
тюркском языке, начала издаваться газета «Зия», с 1880 г. выходившая под названием «Зия-и Кавказия».
Но и она, после выхода 104 номеров, была закрыта в 1884 г. В 1883 г., тоже в Тифлисе увидела свет
газета «Кешкюль». По своей направленности она была близка к «Экинчи». На страницах газеты
печатались публицистические статьи, материалы по вопросам языка, литературы, искусства,
просвещения, рекомендации по общественно-политическим вопросам, отрывки из оригинальных
произведений, переводы образцов восточной и европейской литературы. С газетой сотрудничали
С.А. Ширвани, Ф. Кочарли, М. Шахтахтинский. В определенном смысле «Кешкюль» можно считать и
пионером поисков национальной идентичности. Именно на ее страницах впервые была поставлена
проблема азербайджанской идентичности. Это имело огромное значение, так как русские называли всех
азербайджанцев просто «мусульманами» или же «татарами», что задерживало осознание населением
своей национальной принадлежности [1, с. 159]. К сожалению, и эта газета просуществовала недолго и
вскоре была закрыта царской цензурой.
В 80-90-е годы XIX в. росло количество и тираж периодических изданий, стали издаваться такие
газеты как «Каспий», «Баку», «Бакинские известия» и др. В Баку, Шемахе, Гяндже и других городах
создавались новые типографии, литографии. Если в 1889 г. в Баку действовало 5 типографий и 1
литография, то в 1900 г. типографий было уже 16.
Особый интерес представляет газета «Каспий», игравшая, наряду с тифлисской газетой «Кавказ»,
важную роль в развитии публицистической деятельности представителей образованных слоёв
мусульманского общества, прежде всего в Бакинской и Елизаветпольской губерниях.
В 80-90-х годах газета «Каспий» была деловым органом буржуазии и не ставила своей целью
освещение общеполитических вопросов. В ней печатались объявления, статьи по нефтяному делу, обзор
керосиновых рынков и т.п. [11].
В 1895 г. крупный предприниматель Г.З.А. Тагиев, заплатив 57 000 руб., стал фактическим
владельцем газеты «Каспий». В октябре 1898 г. редакция и типография переместились в один из его
домов по Николаевской ул. [5, с. 56].
Это было негативно воспринято жандармским управлением Бакинской губернии. С точки зрения
властей нельзя было допустить, чтобы издание и редактирование такой газеты попало в руки татар
(азербайджанцев). Опасения властей не были напрасными – газета полностью изменила свои принципы и
направленность, стала отражать интересы своего народа.
С приходом в том же году на пост редактора Алимардан бека Топчибашева [5, с. 57] местные
авторы получили возможность объективно освещать происходящие события. С этого времени «Каспий»
утрачивает былую аполитичность. Так, освещая межнациональные столкновения февраля 1905 года,
газета «Каспий» под руководством Топчибашева неустанно разоблачала фальсификации мировой прессы
по поводу этих событий. Таким образом, хотя в конце XIX- начале XX века в Баку выходило немало
изданий на русском и других языках, освещавших местную экономическую, политическую и культурную
жизнь, именно «Каспий» может считаться первой русскоязычной национальной газетой, выражавшей
интересы азербайджанской национальной буржуазии. После закрытия газет 70-80-х гг. и до 1905 г. в
Азербайджане не было ни одного издания на национальном языке. В этих условиях «Каспий», в полном
смысле этого слова, превратился в общенациональную газету. В ней публиковали свои статьи такие
представители прогрессивной азербайджанской интеллигенции, как Г.Б. Меликов (Зардаби),
М. Шахтахтинский, Ф. Кочарли, М. Махмудбеков, А. Агаев (Агаоглу), Дж. Мамедкулизаде и др.
Г.З.А. Тагиев финансировал также газету «Хайат», выходившую в 1905-06 гг., освещавшую как
политические и экономические события, так и темы, связанные с историей и литературой. При издателе
А. Топчибашеве и таких редакторах, как А. Агаев и А. Гусейнзаде она стала рупором азербайджанской
интеллигенции во время революционных событий тех лет [7, с.16, 17].
Революционные события 1905-08 гг. вызвали большое оживление общественной жизни, в том числе
и в Баку. Увеличились тиражи газет и журналов, появились новые издания. Одним из них стала газета
«Ниджат», издававшаяся одноименным просветительским обществом, основанным в 1906 г. Аждар беком
Ашурбековым. Согласно Уставу, целью О-ва было распространение просвещения среди
мусульман [9, с. 82]
К 1909 г. Руководство Обществом переходит к Иса беку Ашурбекову [6, с. 3]. В начале сентября 1910
г. И.-б. Ашурбеков обратился к Бакинскому Градоначальнику Мартынову с просьбой о выдаче разрешения
на издание ежедневной общественно-политической газеты «Ниджат» [4, л. 1].
16 сентября Правлению «Ниджата» было выдано свидетельство за подписью градоначальника
Мартынова о том, что им «разрешено издавать в г. Баку под редакцией и полной ответственностью
бакинского домовладельца, гласного Городской Думы Иса бека Ашурбекова ежедневную общественнополитическую газету «Ниджат»». 14.11.1910 г. вышел ее первый номер [4, л. 3, 4].
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В 1912 г. Иса бек Ашурбеков арендует у Тагиевати политографию «Каспий», одну из крупнейших в
городе. В типографии «Каспий» им издавались сочинения народных учителей, учебники, художественная
литература – сочинения Мухаммеда Хади, рассказы Абдурагим бека Ахвердова, других литераторов. Здесь
же впервые были напечатаны сочинения М.А. Сабира причем 50% всех расходов Иса бек взял на себя.
Печатались в ней также журналы для учителей «Шелале», для школьников «Мектеб», юмористическое
издание «Барабан», газеты «Ниджат», «Иршад», «Икбал» и др. [8, лл. 31, 32].
Большой популярностью пользовалась у читателей газета «Иршад». Джейхун бек Гаджибейли,
соавтор первой азербайджанской оперы «Лейли и Меджнун», говоря об участии Иса бека в ее постановке,
писал в том числе и об «Иршаде»: «...наша инициатива введения на азербайджанскую сцену первой
национальной оперы привлекла интерес и симпатию некоторых прогрессивных элементов...,
объединившихся вокруг просветительского общества «Ниджат».
Среди руководителей этого учреждения особенно деятельное участие в судьбе нашей инициативы
принимал Исабек Ашурбеков, будучи одним из представителей известной своим влиянием и богатством
семьи Ашурбековых. Тот же Исабек был меценатом, финансирующим газету «Иршад» под редакторством
известного азербайджано-турецкого публициста и политического деятеля Ахмедбека Ага оглу.
По газете «Иршад», в которой мой брат Узеир являлся одним из главных сотрудников (и где я сам
начал свою журналистскую деятельность), а Исабек был издателем, этот последний был с нами в
дружеских отношениях и потому всячески старался помочь нам» [2, сс.126, 127.].
Резюмируя все вышеизложенное можно сказать, что создание первой азербайджанской газеты,
даже при том, что ее издание продолжалось всего чуть более двух лет, сыграло огромную роль в
возникновении и развитии азербайджанской журналистики, в развитии печатного дела в Азербайджане, в
важнейшем деле – просвещении народных масс, а также, в значительной степени, в самом процессе
формирования азербайджанской национальной интеллигенции, развитии ее национального
самосознания. Газета «Экинчи» послужила фундаментом для становления и развития азербайджанской
национальной прессы, основоположником которой был Гасан бек Зардаби.
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ЦЕННОСТЬ ИДЕЙ «МƏНГІЛІК ЕЛ» В ТРУДЕ М.Х. ДУЛАТИ «ТАРИХ-И РАШИДИ»
(К 470-летию со дня смерти Мухаммеда Хайдара Дулати)
Решением Первого Президента Республики Казахстан в 2015 году
страна отметила 550-летие Казахского ханства. В этом направлении
проделана большая работа. И, самое главное, было очень важно провести
это знаменательное историческое событие в эпоху возрождения
национального сознания. Ведь проведение 550-летия Казахского ханства
заняло особое место в истории нашей страны, в судьбе нашей нации, нашего
народа. Разъяснение подрастающему поколению его содержания и сущности
стало важнейшим из мероприятий, проведенных в рамках праздника.
Как отметил Н.А. Назарбаев «Наша история-это история единства и
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целостности». Поэтому молодое поколение, воспитанное в этом духе, из многовекового опыта созидания
и укрепления государства, несомненно, с чувством гордости и особым уважением относится к истории
нации. Сегодняшнее поколение будет стремиться заложить основы духовности Казахстана, сохраняя
великую культуру и традиции нашего народа, дошедшие из глубины веков.
Если заглянуть вглубь, то мы дополняем новый облик и расширяем содержание популяризации
национальной истории через пропаганду подрастающему поколению идеи «Мəңгілік Ел», основанного
ханами и биями, султанами и батырами, завещанного деятелями вчерашнего Алаша, инициированного
сегодняшним казахом Н. Назарбаевым.
Наши героические ханы - Касым хан, Хакназар, Тауекел, Есим хан, Аз-Тауке, Абылай хан и
Кенесары, наши сардары и героические предки Кабанбай, Богенбай, Батыр Баян и мудрые певцыбииБухаржырау, Нысанбайжырау, Толе би, Казыбекби, Айтекеби также являются средством просвещения
молодежи через уроки истории.
Популяризация 550-летней истории Казахского ханства нашла
отражение труде «Тарих-и-Рашиди» Мухаммеда Хайдара Дулатиученого, первого историка нашего народа, внесшего неоценимый
вклад в становление национальной науки и культуры.
Жизнь и творчество известного историка, литератора и
выдающегося государственного деятеля Центральной Азии XVI века
Мырза Мухамеда Хайдара Дулати посвящены становлению и
развитию казахского ханства. "Тарих-и Рашиди" рассматривается как
ценный исторический источник с изучением казахской истории и
литературы, культуры, степной философии, религии в сочетании с
Исламским периодом ушедшей тюркской эпохи. Это произведение, дающее наиболее важную
информацию об истории Казахского ханства, посвящено истории Моголистана, одного из крупнейших
государств на территории Казахстана и сопредельных территорий XIV-XVI вв. Историческая правда в том,
что празднование 550-летия Казахского ханства также было основано на этом известном произведении.
Кстати, надо учитывать, что Казахское ханство, отметившее свое 550-летие, - это лишь один этап и
эпоха всей нашей глубокой истории. Основы государственности зародились в бескрайних степях
Казахстана и охватывают около 3000 лет. Тем не менее, возникает вопрос, в чем секрет начала нашей
государственности от Казахского ханства. Да, по сути, до Казахского ханства на нашей территории, то
есть на казахской земле, существовало 20 государственных структур и политических систем, которые
прошли разные стадии развития. Они были названы в честь племен, которые сформировали это
государство. К примеру, государство Гунн, государство Канлы, государство Огуз, Тюркский каганат,
Тургеш, Кимак, Усун и т.д. Как мы уже говорили, каждый из них является периодическим отражением
истории государственности в Казахстане.
Поэтому главной особенностью Казахского ханства является то, что это - государство казахского
народа, а не племя под названием «казах», государство всех племен, входивших в состав одноименного
ханства. Первый Президент Нурсултан Назарбаев В своей книге «На рубеже веков» четко заявил, что
«Казахское ханство - первое созданное государство национального характера во всей Центральной
Азии».
Казахское ханство, основанное Жанибеком и Кереем 550 лет назад, впервые утвердилось в своем
названии как народный этноним. В такой критической ситуации мы видим, что казахское население,
разобщенное и политически дезинтегрированное, привело к объединению этнических групп, населявших
территорию Восточного Дешт-и-Кипчака, Семиречья и Туркестана, сформировавшуюся за годы
становления государственности в целом и за столетия, путем этнополитического, хозяйственнокультурного развития. Кочевой образ жизни формировал менталитет, характер и мировоззрение народа
казахской земли в соответствии с периодом его появления на исторической арене. Поэтому существует
несколько этапов в становления казахского народа. Последний этап охватывает XIV-XV века, когда
этнические процессы и политические процессы оказали максимальное влияние друг на друга, и была
создана высшая ступень традиционного степного казахского общества - Казахское ханство.
Таким образом, цивилизация развивала свою территорию, экономику, язык, религию, культуру и
духовную жизнь казахского народа, основанную на кочевых традициях и обычаях. Поэтому 550-летие
Казахского ханства - это великий праздник, который празднует казахское государство. Знаменательная
дата, которая имеет свое содержание в пропаганде идей националистической направленности и
патриотическом воспитании молодежи.
За сегодняшнюю независимость наши предки боролись всю жизнь: то побеждали, то потерпели
поражение в многовековых битвах за освобождение. Как известно, только в результате непрерывной
освободительной борьбы Первый Президент Независимой страны Н.А. Назарбаев становится ядром идеи
«Мəңгілік Ел». Идея «Мəңгілік Ел», как наследие наших предков, имеет особое историческое содержание
заслуг Нурсултана Абишевича Назарбаева в построении зрелой казахстанской государственности,
вступившей в мировую глобализацию.
Современный Казахстан - это общая Родина многонациональных людей, объединенных идеей
"Мəңгілік Ел". С момента образования Казахского ханства казахский народ пережил неисчислимые
времена, прошел "АлкакольСулама", прошел голод и массовую коллективизацию, прошел через все
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невзгоды, такие как политические распри и проказы атомных испытаний, и занял достойное место в
мировом национальном сообществе. Учитывая, что подъем на такую высоту является большой гордостью
для казахского народа, мы понимаем, что наша национальная история имеет прямые, глубокие корни.
Однако во время беспорядков начала двадцатого века гордость нации, Миржакып Дулатов написал
в своей заметке "Турецкое дитя»: «История станет ясным инструментом, позволяющим узнать, что нас
ждет в будущем. Люди, потерявшие свою историю, забывшие свою историю, не знают, куда они шли, где
жили, что делали и что ставили, не знают, какой день наступит в будущем. Если нация не знает своей
истории, если страна теряет свою историю, тогда не трудно потерять себя».
В рамках празднования 550-летия Казахского ханства широко проводились мероприятия по
инаугурации великих личностей, мирной жизни и спокойствия. Мирное время, в котором живет сегодня
молодое поколение, стало многовековой мечтой наших предков. О нем в историческом очерке,
написанном в 1940 году видным представителем науки казахской литературы Бейсембаем Кенжебаевым,
говорилось: "Пусть до Абылай, пусть при Абылай, мечта казахского народа: 1) стать добровольной
страной, овладеть собой, 2) поселиться в родовом поселении, мирно трудиться, заниматься хозяйством,
3) стать сплоченным, защищать Родину, народ».
Эти три принципа являются основой вечного сочетания великих идей, выдвинутых первым
Президентом, которое набирает силу с момента обретения нами независимости и освобождения.
Независимость - бесценное наследие, оставленное нам нашими предками, попавшими в огонь за светлое
будущее казахского народа, за Родину, за страну и землю, за народ, а сохранить его - это тоже завещание
предков!
550-летие Казахского ханства является не только достижением исторического периода, но и
олицетворением патриотизма у подрастающего поколения, обретением ценностей прошлого. Молодое
поколение, которое составляет основу общества, глубоко погружается в историю нации, осознает
истинное достоинство независимости. Пропагандируя учения Великой Степи, «Мəңгілік Ел» станет
реальным и надежным шагом в реализации идеи.
С историческим познанием растет поколение, формируется, возрождается национальное сознание,
наши духовные ценности служат национальным интересам и национальной идентичности.
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СЕКЦІЯ: МИСТЕЦТВО
Комурзан Лілія Андріївна, Ван Ченьсі
(Ізмаїл, Україна)
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИХОВАННЯ ПІДЛІТКІВ ЗАСОБАМИ НАРОДНОГО МУЗИЧНОГО
МИСТЕЦТВА В КИТАЇ
Китай є багатонаціональною країною з найдавнішою культурою, що формувалась протягом багатьох
століть традиціями у філософії, науці, літературі та мистецтві. Роль китайської культури для народів Азії
надзвичайно велика. Вона послужила зразком, вихідним орієнтиром для народів Японії, Кореї, В’єтнаму,
Монголії. Китайська традиційна музика справила значний вплив на розвиток країн-сусідів. Вона зберігає
свою автентичність, своєрідність і особливості, властиві їй століттями, аж до сьогодення. І, в той же час,
поступово включається в процес глобальної еволюції світового музичного простору.
Особливе місце в новому китайському соціумі належить музичному мистецтву. Протягом більш ніж
столітнього періоду свого існування воно вкоренилося у свідомості мільйонів людей, досягнувши значних
висот у виконавстві, композиторській творчості, педагогіці, тощо. Наприклад, такі витвори кмистецтва
китайських композиторів як «Мала флейта пастушка» Хе Лутіна, «Удар грому в посушливу погоду» Чень
Пейсюна», «Танець ранкового вітру» Дін Шаньде, «Кошкерський танець» Шу Фу, «Фестивальна ніч з
факелами» Ляо Шенцзіна», тощо можна порівняти з «Порами року» П. І. Чайковського та «Ліричними
п’єсами» Е. Гріга, що користуються популярністю у всьому світі [6, c. 135-139].
Актуальним й досі є питання про проблеми виховання саме підлітків засобами народного музичного
мистецтва, так як перехід від дитинства до дорослості є найважчим і складним. Це час, коли формуються
норми і засоби спілкування, загальнолюдські цінності добра, справедливості, краси, розуму, і це
приміряється до взаємовідносин з однолітками, дорослими та до самого себе. У цей «важкий» період він
«шукає себе», своє місце в цьому світі, соціумі, формує свої цінності. Музика ж допомагає йому в цей
період розвитку: вона супроводжує підлітка у всіх його щоденних заняттях, дозволяє пережити і виразити
свої емоції, які неможна передати словами, що дуже необхідно в цьому віці.
Часто можна помітити, що підлітки слухають сучасну музику подібну за легкістю сприйняття, за
емоційним та інтелектуальним навантаженням. Це можна розглянути у декількох аспектах. По-перше,
існує гостра проблема, яка проявляється у спрямованості підлітка «бути таким, як усі»; по-друге, – це
проблема музичної моди, і, по-третє, – це може вказувати на те, що музику нав’язують. Тому музика для
підлітків виконує декілька функцій: вона може бути як соціальний протест (засіб заявити про себе), а може
бути засобом формування соціально-естетичних ідеалів нового покоління.
Субкультура підлітків, зокрема їхня музична культура, є засобом об’єднання нового покоління і
заявки про себе в суспільстві. Тому завданням освіти є виховати соціально здорових особистостей, які б
сприяли розвитку суспільства, використовуючи потенційні можливості всіх видів мистецтв.
Вплив музичного виховання на розвиток дитини вивчався багатьма музикантами, педагогами і
філософами не тільки нашої держави. Китайці вважають, що музика має безпосереднє відношення до
моральності. У сучасному Китаї державною ідеологією вже більше 2000 років є неоконфуціанство, а саме
синтез конфуціанства, даосизму і легізму. Проте, базою цієї державницької філософської течії є саме
вчення Конфуція, бо тільки він зміг об’єднати у своєму вченні характерні для китайців традиції, а також
вміло підкреслив ті моменти, які особливо значущі для стабільного і гармонійного розвитку особистості і
китайської держави. Конфуцій відводив у своєму вченні велике місце музиці і займався збиранням
народних пісень. Він вважав, що музичне виховання робить людей добрими і душевними [3].
Питання виховання нових професійних кадрів в умовах сучасної культури не розглядалось у
вітчизняному музикознавстві. Проте ця проблема є надзвичайно актуальною, адже необхідно створювати
підґрунтя для пробудження інтересу до музичного мистецтва, що є запорукою подальшого розвитку цієї
галузі [5].
Сучасні дослідники-науковці багато сперечаються щодо естетичного впливу музичного виховання на
підлітків. Деякі з них вважають, що основну увагу треба приділяти аналізу музичних здібностей,
підкреслюючи роль умінь і навичок. Інші ж заперечують це й більш схильні до того, що цінність естетичного
виховання незрівнянна з власне інтелектуальним розвитком.
Ми вважаємо, що вплив підліткового музичного виховання, без всякого сумніву, полягає в його
художньому змісті, так як музика – це унікальний вид мистецтва. Він є каталізатором естетичного
виховання і відіграє величезну роль у формуванні художніх здібностей дітей, а також прищепленні їм
благородних моральних якостей.
З власної практики дитячого музичного виховання, спостерігаючи за процесом художнього зростання
великого числа дітей, очевидно, що воно впливає не тільки на культуру, а й на розвиток інших якостей і
здібностей. Музичне навчання спрямоване на розвиток уяви, створює умови для розвитку довільної уваги;
в сучасній психології є підстави говорити про те, що еволюція музичного виховання тісно пов’язана з
психологічними особливостями учнів (Л. C. Виготський); музика передає і викликає такі почуття і
переживання, які іноді не можна повноцінно вербально висловити.
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Отже, вид мистецтва, що розглядається в даній статті, впливає на естетичне сприйняття, здатність
до пізнання, інтелектуальний і позаінтелектуальний розвиток, увагу, мислення в цілому і т. д. Музику ніяк
не порівняти ні з чим. Саме тому виховання засобами народного музичного мистецтва нам здається
сьогодні настільки актуальним завданням.
Слід відмітити, що музика загалом та система музичної освіти тісно пов’язані з тими процесами, які
відбуваються в сучасному суспільстві. Наталія Павлівна Гуральник, аналізуючи особливості української
музичної освіти досить влучно підкреслює її зв’язок з культурним розвитком. Її не можна розглядати
відокремлено від тих умов, які висуває перед людиною сучасне життя «Музична освіта є складовою
української культури. Оскільки освіта транслює і творить культуру, то культура без освіти неможлива. Як
зазначалося, збереження та трансляція музичних традицій залежить від «школи» як виду культурної
традиції. Саме її безперервність, взаємообумовленість традиційного та індивідуально неповторного
забезпечують її продовження, розквіт, соціальне значення, унікальність» [2, с. 25].
Паралельно становленню китайської музичної педагогіки з’являється необхідність в її науковому
осмисленні. Вона виявляється реаалізованою в останні десятиліття минулого століття, коли світ побачили
фундаментальні роботи Ін Шічжень, Данина Чжаоі, Лі Фейлань, Лі Інхая, присвячені теоретичним і
практичним проблемам освіти підлітків в галузі мистецтва.
Накопичувався також новий репертуар: починаючи з середини 1930-х років китайські композитори
регулярно створювали фортепіанні твори для дітей, використовуючи скарби китайської народної творчості,
мелодику вокального та інструментального фольклору і традиційної (пекінської) опери. Прикладом
служать твори Хе Лутіна, Дін Шаньде, Лі Інхая та ін., визнані за кордоном. [8].
Одними з найважливіших педагогічних умов виховання підлітків за допомогою музичного мистецтва
Китаю є:
- формування в школярів системи музично-історичних знань, що розкривають своєрідність народної і
професійної традицій у надрах культури Китаю і спираються на історично сформовану взаємодію музичних
культур України й Китаю;
- формування позитивного емоційно-ціннісного ставлення до народної музичної культури Китаю, що
сприяє становленню комунікативних компетенцій, навичок міжкультурного взаєморозуміння;
- знайомство з особливостями китайського традиційного національного музикування, що дозволяє
підліткам стикнутися з культурою музичного виконавства Китаю, тим самим розширити свій кругозір;
- розвиток творчого потенціалу, що активізує навчальну діяльність школярів і стимулює участь у
вдосконаленні освітнього процесу, перетворенні соціально-культурної складової освітнього середовища
школи [5, c. 189-192].
Формування знань в галузі мистецтва у підлітків відбувається на основі синтезу теоретичних понять,
музично-образних уявлень і культурологічних узагальнень. Якщо теоретичні поняття, як базисні одиниці
наукового знання, дозволяють формувати у дітей системні загальні уявлення про процеси історичної
еволюції музичного мистецтва, то музично-образні уявлення є продуктом сприйняття. Вони виникають як
особливий суб’єктивний образ в результаті творчого сприйняття людиною тексту художнього, в тому числі
й музичного твору (Л. С. Виготський, Б. Г. Ананьєв, А. Г. Костюк, В. В. Медушевський, Є. В. Назайкінський
та ін.) [7, c. 462-467].
Отже, музика і виконавство Китаю тісно пов’язані з усією національною музичною культурою і
відображають характерні особливості її розвитку. Це невід’ємна складова частина багатонаціональної
китайської культури, що спирається на багатства унікального народного пісенного та інструментального
фольклору, що йде своїм корінням в глибоку давнину. У наш час величезне значення музичної освіти в
духовному розвитку особистості і суспільства поступово отримало заслужене визнання, було високо
оцінено і прийнято представниками педагогічних і мистецтвознавчих кіл, інтелектуальної та політичної
еліти сучасної китайської держави.
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ДО ПИТАННЯ ПРО ТЕАТРАЛІЗАЦІЮ У ХОРОВОМУ ВИКОНАВСТВІ
У монографії «От урока к концерту» С. Казачков окреслює театральну природу хору. Автор виявляє
схожість між театром і хоровим співом у багатьох споконвічних особливостях обох і закликає вміло
використовувати її. На думку вченого, злиття жанрів може «інтенсифікувати, розширити художньовиражальні можливості хору, включити до нього нову силу, нові стимули та засоби» [2, с. 310].
Хор як виконавський колектив, «ансамбль вокальних унісонів» (за В. Краснощоковим) має
багатовікову історію, логіку свого розвитку, його витоки у найдавніших пластах культури. Тривала історія
розвитку хору дозволяє репрезентувати цей колектив як такий, що виконує двояку функцію, а саме –
виконання–творчість.
Завдяки природним особливостям людського голосу, передусім емоційністю, одухотвореністю, хор є
унікальним творчим об’єднанням, яке не можна порівняти з жодним видом ансамблевого музикування як
за силою внутрішнього єднання співаків, так і за силою впливу на слухацьку аудиторію. Хоровий колектив
володіє широким спектром виражальних можливостей: від найтоншої лірики, глибокого проникнення у
духовний світ людини, до величавого філософського узагальнення, здатного відобразити позаособистісні
та позачасові сфери. Хор постає як «єдиний» колективний голос із неповторними за красою тембральними
барвами, що вирізняються багатими обертонами. Потужне об’єднання голосів, якого досягає хор,
ґрунтується на одностайності думок і почуттів учасників, у результаті чого виникає гармонійне художнє
звучання.
Хорова музика наснажує слово, а думка, виражена у колективному співі, здатна проникнути у душі
людей, консолідуючи їх у певне співтовариство в якому солідаризуються їхні цінності та прагнення.
Завдяки здатності нести у світ не тільки музичний, а і загальнолюдський, загально філософський смисл,
хор стає високоідейним «промовцем» у різні періоди історії.
Як специфічний вид художньої діяльності хорове мистецтво якнайбільше схильне до синтезу, позаяк
озвучення твору пов’язане з поетичним словом. Ця внутрішня синтетичність музики і слова у хоровій
музиці робить її відкритою до нових контактів із іншими виконавськими сферами та жанрами, серед яких
вирізняється така форма як хорова театралізація.
Покликаючись на Т. Куришеву, театральність охоплює систему характерних прийомів і виражальних
засобів, а саме: «типи композиторського задуму, структурні особливості, сутнісну сторону музичного
твору» [5, с. 84]. Щодо композиторської театралізації хорових творів із нею солідаризується Ю. Мостова,
позиціонуючи її як «програмування композитором … засобів виразності, які не є музичними» [6, с. 12].
Спочатку театралізація була атрибутом співочої народної традиції. Всередині ХХ століття деякі
хормейстери взялися змінювати класичне розміщення хору, передусім під час виконання народної пісні,
діалогічність народного слова якої визначила необхідність розігрування хорової сценки, введення ігрових
елементів тощо. І якщо на початках театралізація була «візиткою» народного виконавського напряму, то
згодом – і академічного, найбільше під час озвучення народних пісень в авторському опрацюванні.
У 70-х роках ХХ століття театралізація як художнє явище проникає у камерну хорову музику. Вона
виявляється у таких функціях хору: творчій (створення нового художнього продукту і його концертне
виконання); колективній (спільні зусилля співаків хору, спрямовані на озвучення твору у театралізованій
версії); інтегративній (взаємодія засобів хорового і театрального мистецтва у створенні хорової сценічної
композиції).
Які ж фактори сприяли розвитку хорової театралізації? Н. Калашникова узагальнила, що це:
«розвиток оперного жанру; наявність “проміжних форм” (ансамблі пісні та танцю, народні хори), де традиції
академічного хорового виконавства тісно переплетені з виконавством фольклорним; поява у творчості
композиторів ХХ ст. (…) синтетичних жанрів, у яких хор став одним із учасників дійства; розвиток такої
форми виконавства як камерний хор: варіантність поквартетного розміщення уможливлювала реалізацію
нових принципів просторової драматургії хорової музики» [3, с. 39].
Широкий семантичний спектр театралізації хорових творів передбачає використання такої
виконавської манери колективу, котра збагачена мімічними рухами, жестикуляцією, іншими пластичними
елементами. Не можна оминути увагою і музичної складової: незвичних прийомів синтезу музики та
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поетичного слова, прийомів тембральної диференціації та персоніфікації, акустичних ефектів виконання,
просторового переміщення співаків.
Хорова театралізація – складний творчий метод, в основі якого – музично-сценічна дія, що об’єднує
хоровий спів і рух. Виконавська театралізація хорових творів, за Ю. Мостовою, є процесом «реалізації
музичної, моторико-пластичної, графічної або вербальної авторської інтонації у сценічному виконанні
музичного твору» [6, с. 12]. Сцена у цьому контексті є не тільки «місцем для розміщення хору, а й художнім
елементом» [9, с. 17]. На думку В. Попова, експериментування з розміщенням хору, пошук нових
виконавських прийомів були викликані «необхідністю таких умов, за яких виникали б нові звукові образи,
які найбільш точно відповідали б змістові твору» [7, с. 44]. При цьому не менш важливе значення має
також введення звучання різних інструментів, світлового оформлення, концертних костюмів. За
Г. Супруненко, хорова театралізація це «особливе явище художньої культури, основою якого є
використання у створенні та розумінні художнього образу різних видів мистецтва» [8, с. 229].
Процес театралізації спрямований на отримання спільного результату, в якому кожен із учасників
хору виконує індивідуальну дію, водночас формує умови для об’єднання всіх індивідуальних мотивів,
інтересів, потреб; обопільної зацікавленості в ефективності роботи; формування згуртованого колективу
шляхом створення атмосфери взаєморозуміння, дотримання дисципліни. «Театралізація виступає як
ситуація співтворчості всіх учасників хорового колективу; співаків між собою; співаків і автора хорового
твору і є формою особливого образного, емоційно-чуттєвого комунікативно-творчого характеру», –
наголошує А. Гостдинер [1, с. 97].
Відправною точкою для впровадження театралізації у хоровому виконавстві послужила
композиторська творчість XX століття. Адже творці хорової музики переосмислили роль хору як
узвичаєного виконавського колективу. На сучасному етапі хорова театралізація продовжує свій розвиток
на новому рівні, аж до появи окремих творчих колективів, як дитячих, так і дорослих, які реалізують ідеї
синтетичного мистецтва у хоровому жанрі. З одного боку, це привертає увагу потенційного слухача, з
іншого – стає цікавою формою роботи професійних і навчальних хорових колективів.
Хорове
звучання
всякчас
доповнюється
новими
прийомами
виконання,
наприклад
звуконаслідуванням, хореографічними елементами, нетрадиційним розміщенням хору, різними слуховими
сприйняттями з елементами візуалізації, котрі породжують видовищні елементи з засвоєнням всього
простору сцени чи навіть слухацької зали.
Використання елементів хорової театралізації висуває високі вимоги до учасників хорового
колективу. Передусім вони повинні добре володіти голосом, так само й елементами акторської
майстерності: темброво-інтонаційними, виразною мімікою і пластикою, синхронним, точно вивіреним
виконанням відібраних рухів, чітко відпрацьованою координацією вокального виконання та руху.
Театралізація значно розширює можливості сучасного хорового виконавства. У її успішній реалізації
бере участь не тільки хормейстер, вельми часто долучаються ще й режисер-постановник і хореограф.
Незважаючи на те, що театралізація у хоровому виконавстві набуває все більшої популярності,
варто зазначити, що не всі твори можна піддавати цьому методу. Існує значний пласт хорової музики, який
не може бути адаптований до цього творчого методу. Йдеться, насамперед, про духовну музику. Так само
існують деякі обмеження, «пов’язані з комфортністю для виконавців, акустичними можливостями залу,
ідейно-смисловою і стильовою відповідністю, вимогами вокальної постановки тощо», ‒ вважає
Я. Кириленко [4, с. 39].
Елементи театралізації на сучасному етапі вельми часто застосовуються хоровими колективами. Ця
тенденція вимагає значної підготовки артистів хору до висококваліфікованої роботи не тільки над
музичним матеріалом, а і над пластичністю, хореографічними прийомами, акторською майстерністю.
Комплекс цих елементів театралізації у хоровому мистецтві сприяє посиленню впливу на публіку,
залученню нового слухача, допомагає повністю зануритися у музичний образ твору, відкрити нові грані
хорового мистецтва. Крім того, театрально-хоровий синтез передбачає наявність сценічності та харизми у
кожного учасника хорового колективу, доброї фізичної форми та граціозності у русі.
Найбільш придатним «інструментом» мистецтва театралізації є камерний хор, передусім завдяки
своїй мобільності, відносно невеликій кількості учасників. Це дає можливість співакам вільно переміщатися
на сцені, виконувати задумані рухи, включати хореографічні елементи, водночас – компактно звучати,
виконувати хорові твори різної складності. Серед українських камерних хорових колективів, які успішно
впроваджують театралізацію у виконавську практику, – «Київ», «Хрещатик», «Кредо», «Софія»,
«MORAVSKI» та інші.
Театралізація хорової музики – явище характерне для нашого часу. Для творчої практики багатьох
українських диригентів властивий постійний пошук нових форм хорового виконавства. І йдеться не тільки
про нетрадиційне розміщення хору на концертній площадці, виокремлення зі складу хору солістів чи
ансамблю солістів для озвучення хорових творів, а й постійну працю над такою формою висловлювання,
яка б давала можливість вести незриму «розмову» зі слухацькою аудиторією, звертатися до неї задля
глибокого проникнення у художній образ музичного твору.
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НАУКОВІ РЕФЛЕКСІЇ ПРО СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ “АРТИСТИЗМ”
Науковці вивчають артистизм у різних аспектах: як феномен музично-виконавської діяльності, як
рису особистості артиста, як психофізіологічну складову творчих процесів. Чимало дослідників
підкреслюють, що, незважаючи на відмінності у тлумаченні артистизму, він є невід’ємним елементом
професійності, виконавської культури музиканта.
Природа артистизму закорінена у віртуозній художній техніці та відчутті свободи. Саме через них у
музичний твір входить необхідна онтологічна складова, котра підносить текст у сферу надособистісного,
надлюдського знання.
Поняття “артистизм” отримало чимало тлумачень. Так, у словнику іншомовних слів артистизм
визначається як “висока майстерність у художній або іншій естетичній творчості” [8, с. 27]. М. Давидов
характеризує артистизм “як органічне поєднання зовнішньої театральності і глибокого музикування на
сцені у процесі комунікативного самовираження і психічного спілкування музиканта з аудиторією” [5, с. 64].
Ще одне майже тотожне визначення українського музикознавця знаходимо у статті «Аспекти фахового
мислення музиканта-виконавця»: «Артистизм – два аспекти комунікативної поведінки виконавця на сцені –
самовираження і свідоме психологічне взаємоспілкування музиканта зі слухацькою аудиторією:
театральність і глибока змістовність музикування» [4, с. 95].
Артистизм – мистецтво перевтілення. М. Каган позиціонує артистизм “не тільки як здатність до
перевтілення, а як цілісну систему особистісних рис, що сприяє вільному самовираженню
особистості” [7, c. 383].
Містке і точне тлумачення артистизму належить Ю. Цагареллі: “Артистизм – це здатність до
комунікативного впливу на публіку шляхом зовнішнього відображення артистом внутрішнього змісту
художнього образу на основі сценічного перевтілення” [20, с. 301]. Ба більше: на думку М. Кагана, сутність
“артистизму” полягає в умінні людини впливати на публіку, “захоплювати” її своїм виконанням, при цьому
не останню роль грає особистісна чарівність” [10, с. 153].
С. Якушева розуміє артистизм як “виявлення багатого внутрішнього світу особистості”. Вчена
вважає, що ця здібність “формується у процесі духовно-практичного засвоєння людиною певних видів
творчої діяльності з метою задоволення потреби в професійному самовдосконаленні та
самоосвіті” [21, 68].
Артистизм дозволяє людині “вживатися в роль, тимчасово змінювати свою індивідуальність, не
змінюючи при цьому глибинні особистісні риси” [11, с. 71].
Т. Тюменева визначає артистизм як “професійну рису особистості, що сприяє її успішній
самореалізації і вирішенню професійно-творчих завдань” [417 с. 5].
Артистизм – універсальна риса кожного музиканта, тісно пов’язана з такими компонентами, як
володіння технікою виконання, мімікою, жестикуляцією. Однак їх наявність не робить особистість
артистичною. В артистизмі повинна бути внутрішня основа, тобто духовна сутність, моральні переконання
його носія – виконавця.
Артистизм у музично-виконавській діяльності В. Григорьєв визначає як “поєднання глибини
художньої концепції з досконалим її вираженням” [3, с. 39].
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Р. Бажанова характеризує артистизм як “високий рівень майстерності творчої особистості чи яскраву
виразність, віртуозність, що досягаються артистом…” [1, с. 3]. Дуже близьким є тлумачення поняття
“артистизм” у “Словнику української мови” – “висока майстерність, віртуозність” [15, с. 67], “Тлумачному
словнику російської мови” – “художня обдарованість, видатні творчі здібності. Висока творча майстерність,
віртуозність у будь-якій справі” [16, с. 22].
Поняття “артистизм” знайшло своє відображення й у психологічних дослідженнях. Так,
С. Рyбінштeйн, позиціонуючи людину як активного сyб’єкта діяльності, вказував, що специфічною формою
артистизму “буде її самостійна діяльність, котра спрямована на свідоме перетворення нею навколишньої
дійсності” [14, с. 237]. Психолог підмічав, що завдяки творчій діяльності змінюється не тільки oб’єкт, а й
сyб’єкт, і, відповідно, помітним є її позитивний вплив на формування свідомості, психічних процесів
особистості.
У своїх дослідженнях учений розглядає артистизм як особливий стан, психологічну якість
особистості та включає в її структуру такі компоненти:
“–·когнітивний компонент, спрямований на створення образу на основі своїх здібностей, зовнішності,
соціальної значущості, самосвідомості;
–·емоційний компонент, який приводить до формування та передачі пережитих емоцій;
–·мотиваційний компонент, що виражається в усвідомленому виборі певної лінії поведінки, у
розумінні відповідальності за наслідки свого вибору” [там само, с. 247–248].
Д. Леонтьєв, тлумачачи артистизм як особливий стан, рису людини, виокремлює такі компоненти:
“психoфізичний; емoційнo-естeтичний; худoжньo-лoгічний” [9, с. 21]. Основу психoфізичнoгo компоненту
складають фізичні дані: “керування” своїм організмом, свідомістю, світовідчуттям. Емoційнo-естeтичний
компонент пов’язаний із експресивними рисами особистості, її сенсорним досвідом, у якому важливе
значення має здатність до емоційного сприйняття, керування своїм емоційним станом і творчим
самопочуттям. Худoжньo-лoгічний компонент у структурі артистизму включає здатність вибудовувати
систему комунікативних дій, піддавати її аналізу та коригуванню.
Близькими до цієї наукової позиції є дослідження Д. Фельдштейна, відповідно до яких, “артистизм”
реалізується у діяльності, вбирає її характеристики (цілі, мотиви, задачі, можливості й об’єктивну
необхідність проектування майбутнього) і, разом із тим, змінює свою природу, піднімається на новий рівень
розвитку” [18, с. 78]. Ці наукові судження мають важливе значення для реалізації артистизму у музичновиконавській діяльності.
Отже,·категорія “артистизм” – особлива прикмета особистості, що включає сукупність емоційноціннісного, мотиваційного, інтелектуального і діяльнісного компонентів, які у комплексі забезпечують
цілісну систему розвитку артистичної особистості. Це допомагає їй адаптуватися до умов життя, що
постійно змінюються, зосереджуватися на творчості, конструктивному й оптимістичному її сприйнятті.
Артистизм тісно пов’язується зі сприйняттям, увагою, уявою, творчим мисленням, здатністю до
імпровізації. До основних ознак артистизму можна віднести інтуїцію, творчу продуктивність, емоційність. На
цьому наголошували К. Станіславський, В. Мейєрхольд, Є. Вахтангов, Б. Брехт. За твердженням
В. Нeмирoвича-Дaнчeнка, “набуття акторської майстерності повинно відбуватися в процесі індивідуальної
рeфлeкcії” (самопізнання, самоаналізу – Б. С.) [12, с. 64].
Музиканти-виконавці тлумачать артистизм як “особливу сценічну поведінку, вміння … цілісно
впливати на слухача, прилучати його до художнього задуму композитора” [19, с. 75].
У музично-педагогічній літературі під артистизмом розуміють “здатність яскраво, емоційно виступати,
справляючи сильне враження на публіку” [2, с. 102]. Магічна сила артистизму полягає в тому, що музикантвиконавець, чи колектив виконавців зачаровує слухача як високим рівнем виконання, так і безпосереднім
впливом своєї особистості, ще й волею, мімікою, емоційністю, що відповідають змістові музики.
В. Мeйєрхoльд акцентував, що артистичний вплив – “це здатність до високої чутливості, це здатність
впливати на слухачів і заражати їх” [12, с. 80].
У філософії “артистизм” висвітлюється як діяльність, не нав’язана ззовні, а внутрішньо необхідна,
котра сприяє самовираженню та розвитку особистості. У педагогічних і мистецтвознавчих працях – як
здібність, що інтегрує у своєму змісті емоційно-експресивні, художньо-інтелектуальні та художньоопераційні аспекти художньо-комунікативної діяльності та надає їй яскраво вираженого емоційноестетичного характеру.
В естетиці під артистизмом розуміють “специфічний спосіб самовираження особистості в
соціокультурному просторі і у сфері мистецтва. Основними параметрами артистизму є індивідуальне
«чуття стилю» і елегантність, привабливість манери поведінки особистості, високий рівень професійності,
вільне володіння навичками міжособистісної комунікації, здатність до імпровізації, культура
мови” [13, с. 46].
Аналіз наукової літератури дозволив встановити, що артистизм – процес пізнання, створення та
віддзеркалення художнього образу у виконавській практиці. Артистизм у музиці – одне з найвищих виявів
художності. Йдеться про тонкість сприйняття, смаку, глибину розуміння, художню й артистичну
досконалість музиканта-виконавця, що дає можливість розкрити «принади» музичного твору, зачарувати
слухачів. Входячи в душу людини, таке виконання залишає глибокий слід, збагачує внутрішній світ
слухача. Взаємодія музиканта з публікою передбачає включення її у процес емоційного переживання.
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Відповідно ефективність естетичного впливу тісно пов’язана с артистизмом виконавця, його здатністю
вибудувати свою поведінку відповідно до художнього образу музичного твору, його драматургії.
Отже, артистизм – вельми важлива та необхідна складова виконавського втілення музичного твору.
Це не зовнішній критерій, а особлива внутрішня риса особистості, харизма виконавця, здатна змусити
слухача вірити йому, співпереживати у процесі виконання. Критеріями артистизму можна вважати
заглибленість музиканта в образний світ твору, його емоційну захопленість музикою, якою він може
заполонити слухачів, свободу і невимушеність під час гри на сцені, доцільність сценічної поведінки,
індивідуальність сценічного образу, вміння гнучко реагувати на атмосферу в залі і настрій публіки.
Покликаючись на І. Єргієва, виконавець “повинен виражати і передавати емоційну думку у звучанні
інструменту, довершуючи при цьому аудіальний образ у візуальній формі, тобто психомоториці і
психосемантиці самого виконавця, його сценічній поведінці – житті на сцені” [6, с. 87].
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СЕКЦІЯ: ПЕДАГОГІКА
Михаил Бахиркин
(Донецк, Украина)
СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА УСПЕШНУЮ УЧЕБНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В начале третьего тысячелетия математическая статистика становится основой описания научной
картины мира. Современная физика, химия, биология, педагогика, психология, социология, весь комплекс
социально-экономических наук развиваются на вероятностно-статистической базе. Педагогика не
является исключением.
Проблема изучения факторов, влияющих на успешную учебную деятельность обучающихся
профильной школы является одним из аспектов качества образовательных услуг школы. В широком
смысле качество образования понимают, как сбалансированное соответствие процесса, результата и
самой образовательной системы целям, потребностям и социальным нормам (стандартам)
образования, в узком смысле – «перечень требований к особенности, образовательной среды и
системы образования, которая реализует их на определенных этапах обучения человека, которому
соответствует определенная совокупность показателей» [2, с. 8].
Если выделить факторы, влияющие на успешную деятельность обучающихся, то возможно
повысить качество образования, а для этого нужен алгоритм действий с использованием математической
статистики. Этим обусловлена актуальность выбранной темы исследования «Статистический анализ
влияния различных факторов на успешную учебную деятельность».
Цель исследования на констатирующем этапе – разработать анкету и алгоритм выявления
факторов влияния на успешную учебную деятельность обучающихся профильной школы. Задачи
исследования: 1) проанализировать педагогические, методические литературные источники по проблеме
осуществления
статистического
анализа
для
описания
действительности
образования;
2) разработать содержание анкет для определения объективных факторов, влияющих положительно или
отрицательно на успешную учебную деятельность обучающихся и алгоритм организации статистического
анализа.
Объектом исследования является влияние различных факторов на успешную учебную
деятельность.
Предметом исследования выступают педагогические средства и количественные показатели
факторов, влияющих на учебную деятельность и выявление закономерностей.
Гипотеза – если мы будем использовать описательную статистику для анализа данных, то сможем
получить инструментарий и алгоритм определения факторов, влияющих на успешную учебную
деятельность обучающихся профильной школы.
При выполнении работы использовался комплекс методов исследования: общетеоретические
(анализ понятийно-терминологической системы, изучение методической и психолого-педагогической
литературы по проблеме, построение гипотезы); эмпирические (наблюдение, обобщение, изучение
педагогических средств и количественные показатели факторов, влияющих на учебную деятельность);
экспериментальные (констатирующий, формирующий этапы в ходе педагогического эксперимента).
Теоретическая значимость исследования состоит в теоретическом описании алгоритма
выявления статистически важных факторов, оказывающих влияние на успешную учебную деятельность
обучающихся.
Практическая значимость исследования. Разработанные автором анкеты, алгоритм выявления
влияния различных факторов на успешную учебную деятельность, могут использоваться в системе
учебно-воспитательного процесса образовательной организации: педагогами, психологами для
повышения качества обучения; обучающимися для повышения своей успеваемости.
Применение термина «качество» (quality) к образованию трактуется самой жизнью. Сложность
ситуации заключается в поливариантности понимания качества образования. Академик А. Ляшенко
отмечает, что качество образования – это многомерное методологическое понятие, которое
равносторонне отражает общественную жизнь – социальные, экономические, политические,
педагогические, демографические и другие жизненно значимые для развития человека стороны
жизни [2, с. 8].
Мы разделяем мнение академика А. Ляшенко, что качество образования понимается разными
аудиториями в системе образования по-разному [2]. Родители, например, могут соотносить качество
образования с развитием индивидуальности их детей. Качество для учителя может означать наличие
качественного учебного плана, обеспеченного качественными учебными материалами. Для учащихся
качество образования, несомненно, связывается с внутри школьным климатом, в то время как для
бизнеса и промышленности качество образования соотносится с жизненной позицией, умениями и
навыками, знаниями выпускников, проявлением компитенций.
Одним инструментом изучения и исследования качества образования можно назвать мониторинг.
Мониторинг – это система наблюдения, оценки, контроля, управления и прогнозирования [4].
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Ю. Романенко считает, что на основании правдивых, объективных результатов, а также при наличии
откалиброванных (научно обоснованных, стандартизированных) инструментариев измерения (тестов,
анкет и т.п.) результатов образования, социально принятых индикаторов качества образования,
сформированных, как «планки» стандартов образования можно спрогнозировать: тенденции развития
того или иного образования в стране; направления развития образовательной политики государства;
проблемы, последующего развития образовательных систем и объектов образования; пути
формирования мета предметной философии образования; формы зарождения новых педагогических наук
и многое другое [3].
Мы пришли к выводу, чтобы осуществить измерение качества образования или обучения, качества
инструментария нужно умелое применение статистического анализа для описания действительности
этого качества.
Цель описательной статистики – обработка эмпирических данных, их систематизация, наглядное
представление в форме графиков и таблиц, а также их количественное описание посредством основных
статистических показателей [5].
Для исследования массовых явлений и процессов необходимо, прежде всего, собрать первичные
статистические данные (информацию), под которыми понимается совокупность количественных
характеристик массовых явлений и процессов, полученных в результате статистического наблюдения. Эти
данные являются исходным материалом для получения обобщающих показателей и выводов о
тенденциях его развития. Так как наша цель анализ факторов, влияющих на учебу, с помощью
статистических методов, которое будет организовано в следующем учебном году в 10-11 классах, поэтому
для начала была разработана анкета для пилотного исследования, с целью определения наиболее
значимых факторов, влияющие на учебу положительно и отрицательно как инструментарий измерения.
Содержание разработанной анкеты для пилотного исследования приведено ниже.
Анкета
Добрый день. Ответы на эту анкету внесут неоценимый вклад в изучение правды и мифов о том, что
помогает, а что мешает учебе.
Назовите 3 фактора, которые, по Вашему мнению, влияют положительно на Вашу учебу.
1.____________________________________________________________
2.____________________________________________________________
3.____________________________________________________________
Назовите 3 фактора, которые, по Вашему мнению, влияют отрицательно на Вашу учебу.
1.____________________________________________________________
2.____________________________________________________________
3.____________________________________________________________
Укажите Ваш пол (нужное подчеркнуть):муж.
жен.
Спасибо за участие.
Анкета для основного исследования приведена ниже.
Анкета
Добрый день. Ответы на данную анкету внесут неоценимый вклад в изучение правды и мифов о
том, что помогает, а что мешает учебе.
Расставьте в порядке убывания важности факторы, которые, по Вашему мнению, влияют на учебу
положительно.
(1 – наиболее важный, 7 – наименее важный)
Желание самосовершенствования.
Желание иметь хорошие перспективы в будущем.
Добрый учитель.
Родители.
Дополнительные занятия.
Интернет.
Хорошее здоровье.
Расставьте в порядке убывания важности факторы, которые, по Вашему мнению, влияют на учебу
отрицательно.
(1 – наиболее важный, 7 – наименее важный)
Время, проведенное с гаджетами.
Плохой учитель.
Лень.
Усталость.
Большое количество домашнего задания.
Отсутствие желания учиться.
Не комфортность на уроке.
Укажите ваш пол: муж.
жен.
Ваш класс:____
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Укажите Вашу оценку в первой четверти по:
математике:___
химии:___
Спасибо за участие!
В ходе исследования разработан алгоритм организации статистического анализ влияния различных
факторов на успешную учебную деятельность, который состоит из следующих этапов:
1. Организация и проведение пилотного анкетирования, с целью определения наиболее значимых
факторов, влияющие на учебу положительно и отрицательно.
2. Анализ анкет и выявление положительных и отрицательных факторов.
3. Организация и проведение основного анкетирования по выделенным факторам, влияющих, по
мнению обучающихся, положительно или отрицательно на их успешную учебную деятельность.
4. Распределение и сопоставление влияния факторов (время, проведенное с гаджетами, лень,
усталость, большое количество домашнего задания, отсутствие желания учиться, не комфортность на
уроке и др. факторы) по рангу.
5. Обобщение и анализ полученных данных всех респондентов и в разрезе – мальчики / девочки.
6. Сопоставление, оформление выводов.
7. Проведение корреляционного анализа для подтверждения мнения обучающихся о влиянии
данных факторов на успешную учебную деятельность.
8. Обобщение, анализ, формирование общих выводов исследования.
Алгоритм послужит стадиями основного этапа исследования для определения факторов, влияющих
на успешную учебную деятельность обучающихся профильной школы, который осуществиться в 20212022 учебном году. Для обработки и оформления статистических данных будем использовать Microsoft
Office Excel – табличный процессор. Одной из самых распространенных форм подачи информации
является табличная. Для обработки информации, поданной в виде таблиц, используют программные
средства: табличные процессы. Эта программа дает возможность составлять, редактировать,
форматировать и печатать таблицы, осуществлять в них вычисления, сортировать и группировать
данные, делать на их основе графики и диаграммы, импортировать и экспортировать данные [1].
Таким образом, разработано содержание двух анкет для пилотного и основного исследований на
констатирующем и формирующем этапах с целью определения объективных факторов, влияющих
положительно или отрицательно на успешную учебную деятельность обучающихся как инструментарий
для измерения. Разработан алгоритм организации статистического анализа влияния различных факторов
на успешную учебную деятельность состоящий из восьми этапов, который послужит для определения
факторов, влияющих на успешную учебную деятельность обучающихся профильной школы.
Спланировано использование для обработки и оформления статистических данных табличного
процессора Microsoft Office Excel. Перспектива исследования – педагогический эксперимент.
Литература:
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– Київ: Вид. група BHV, 2011. – 272 с.
2. Ляшенко О. Якість освіти як основа функціонування й розвитку сучасних систем освіти // Педагогіка і
психологія. – 2005. – № 1(46). – С.5-12.
3. Моніторинг якості освіти: теорія та практика: [колективна практико-орієнтовна монографія] / За заг. ред.
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Карина Вонярха
(Ізмаїл, Україна)
ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ КУЛЬТУРИ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЗДО
У сучасному світі зустрічається все більше дітей з різними особливостями у розвитку. Невід'ємною
частиною соціалізації та інтеграції в суспільство дітей з ООП є формування інклюзивної культури в закладі
дошкільної освіти у всіх учасників освітнього процесу, в тому числі і у самих дошкільнят.
Тема роботи досить вивчена в літературі авторами С. В. Альохіної, Н.М. Назарової, В.В. Хитрюк,
Л.М. Шипіціної, Ю. В. Шуміловської, Н. Я. Семаго, Н. В. Новікової, Н. Т. Попової, Н. Г. Сігал,
Д. Є. Шевельової, Л. А. Казакової та ін.
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Побудова інклюзивного процесу в групі закладу дошкільної освіти виконується наступним чином:
1. Діагностика індивідуальних особливостей дітей.
1.1 Бесіда і анкетування батьків. Для діагностики дітей, перш за все, використовується опитувальник,
який пропонується заповнити батькам. Кожна дитина оцінюється своїми батьками, і ця оцінка становить
основу для подальшої роботи. Наступний етап - бесіда батьків з вихователем або психологом. В процесі
бесіди вихователь або психолог цікавиться історією розвитку дитини, далі психолог пропонує батькам
поділитися своїми спостереженнями з приводу її інтересів. Що дитина любить? Як вона повідомляє світу
про свої бажання або, навпаки, небажання? Які її безумовні переваги? Основна мета бесіди - встановити
контакт з батьками, познайомитися з дитиною, познайомити батьків з дитячим садом і визначити основні
напрямки співпраці [5, с. 33].
1.2 Діагностика розвитку дитини. Діагностика дитини проводиться фахівцями ЗДО. Кожен фахівець
звертає увагу на свою галузь (логопед-здатність дитини до контакту і координації уваги з оточуючими;
словник дитини. Дефектолог - рівень гри дитини та цікаві їй іграшки і заняття, розвиток великої і дрібної
моторики, рівень мислення. Психолог - особливості взаємодії з дітьми і дорослими, емоційність, швидкість
психічних реакцій, адаптація в новій обстановці.
1.3. Спостереження за поведінкою в групі. Протягом періоду адаптації і всього часу присутності
дитини в ЗДО вихователь і фахівці спостерігають за дитиною в різних ситуаціях, визначаючи рівень
сформованості навичок самообслуговування, особливості контакту з іншими дітьми і дорослими, навички
продуктивної діяльності, розвиток рухових і мовних навичок, пізнавальної сфери, прояв самостійності і
активності, сферу інтересів та ін.
Діагностика може відбуватися або одночасно або відповідно до графіка проведення діагностики
кожним фахівцем. Діагностика носить динамічний характер, що дозволяє коригувати програми в ході їх
здійснення і своєчасно вибудовувати для дитини адекватну їй змінюючий стан і актуальним можливостям
поступово ускладнюється середовище [5, с. 33].
2. Міждисциплінарне оцінювання ресурсів і дефіцитів розвитку дитини та складання індивідуального
освітнього плану. Далі організовується міждисциплінарне обговорення результатів діагностики всіма
фахівцями, метою якого є складання повної картини розвитку дитини, а не фрагментарних уявлень про її
розвиток в різних галузях, що полегшує розуміння потреби дитини і сім'ї і планування програми розвитку.
Діагностика в закладі дошкільної освітим проводиться комплексно і носить динамічний характер, в
ході якого виділяються пріоритетні напрямки обстеження, визначається міра активної участі в ньому
кожного фахівця. Дані обстеження дозволяють визначити особливості психоемоційного та особистісного
розвитку дитини, вибрати програму, відповідну освітнім і соціальним потребам дитини. Індивідуальний
освітній план обговорюється всіма фахівцями, які працюють з дитиною, з урахуванням рекомендацій
фахівців і складається на основі діагностичних даних [2, с. 33-34].
План будується з опорою на сильні сторони дитини і компенсує дефіцити, наявні в її розвитку.
Реалізація виділених в індивідуальному плані напрямків здійснюється з використанням затверджених і
рекомендованих освітніх програм, авторських технологій і практичного досвіду фахівців.
3. Планування освітнього процесу з урахуванням індивідуальних освітніх потреб дітей групи.
Інклюзивний підхід передбачає організацію соціальних відносин дітей групи з урахуванням реалізації
можливостей кожного її учасника. Це вимагає досить складних організаційних зусиль. Коли для всієї групи
дітей пропонуються єдині заняття, один режим дня, єдине меню-це одна ситуація. Коли ми орієнтуємося
на інтереси і можливості дитини, а дітей в групі 25 – це зовсім інша ситуація.. Група масового закладу
дошкільної освіти, куди приймається дитина, з самого початку вже передбачає певні умови, до яких дитина
повинна адаптуватися: режим, графік занять, прогулянок [2, с. 25].
Інклюзивна група повинна поєднувати в собі ці два організаційних підходи: в розкладі групи повинні
бути враховані індивідуальні заняття, групові заняття, що реалізують інтереси дітей, групові заняття, що
реалізують розвиваючі завдання освітньої програми. Режим дня і тижня в інклюзивній групі для різних
дітей може бути гнучким (хтось може перебувати в саду в режимі повного дня і всі п'ять днів, хтось тільки
три або два дні до обіду). Комусь із дітей можуть бути протипоказані певні форми роботи (наприклад,
басейн) – для таких дітей повинні бути передбачені інші види організації їх активності. Складання розкладу
в інклюзивному ЗДО являє собою досить складну процедуру, яка входить в обов'язки старшого
вихователя, і до якої підключаються міждисциплінарні команди, що працюють в інклюзивних групах.
Команда фахівців, що працюють в групі, обговорює результати діагностики і складає програму організації
спільної життєдіяльності дітей групи. Пріоритетними при цьому є не завдання реалізації тематичних блоків
освітньої програми, а завдання, які формулюють педагоги за результатами діагностики дітей і групи. При
цьому плани можуть модифікуватися відповідно до динаміки розвитку ситуації в групі-несподіваними
змінами навколишнього оточення та дитини з ООП [4, с. 76].
При плануванні враховується баланс між спокійними і активними заняттями, заняттями в приміщенні
і на повітрі, індивідуальними заняттями, роботою в малих і великих групах, структурованим і
неструктурованим навчанням.
Міждисциплінарна команда розробляє різні форми активності дітей в малих групах і в цілому в групі,
різнорівневі завдання, беручи до уваги індивідуальні особливості дітей. До процесу планування
залучаються діти і батьки.
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4. Організація спільної життєдіяльності дітей в умовах інклюзивної групи
При обліку різноманітності індивідуальних особливостей дітей особливо гостро постає проблема
спілкування між дітьми, «вибудовування» відносин всередині групи. Організація спільної життєдіяльності
дітей в інклюзивній групі враховує можливості і потреби в розвитку всіх дітей групи і вирішує завдання
соціальної взаємодії дітей на гуманістичній основі.
Основне, що пронизує все життя інклюзивної групи – це позитивна атмосфера прийняття і підтримки.
При спільному вихованні з урахуванням індивідуальних особливостей діти отримують досвід узгодження
своїх інтересів з інтересами інших [5, с. 34].
Організація життєдіяльності дітей в інклюзивній групі спирається на вирішення наступних завдань:
створення спільності дітей і дорослих (разом ми група), заснованої на повазі та інтересі до особистості
кожного члена групи, до її індивідуальних особливостей; формування вміння встановлювати і підтримувати
відносини з різними людьми (молодшими, однолітками, старшими, дорослими); формування вміння
підтримувати один одного; розвиток комунікативних навичок і культури спілкування, створення позитивного
емоційного настрою; активізація здатності вибирати, планувати власну діяльність, домовлятися з іншими
про спільну діяльність, розподіляти ролі та обов'язки; розвиток умінь і навичок ігровий, пізнавальної,
дослідницької діяльності; формування навичок саморегуляції та самообслуговування [4, с. 78]
Зміст інклюзивної освіти реалізується в різних формах:
Індивідуальні заняття спрямовані на розвиток і підтримку функціональних здібностей дитини
відповідно до її можливостями. Зміст зустрічей, планується відповідно до складеного індивідуального
плану. Фахівці (логопед, психолог, дефектолог, медсестра з масажу, кінезіотерапевт) у своїй роботі
спираються на різні вітчизняні та зарубіжні програми, методи і техніки. Індивідуальні зустрічі проводяться
фахівцями відповідно до складеного графіка. Індивідуальні заняття будуються на оцінці досягнень дитини і
визначення зони її найближчого розвитку. Діагностика, визначення завдань розвитку і корекції
здійснюється командою фахівців, а кожне заняття вибудовується з урахуванням дій всіх фахівців, що
працюють з дитиною [4, с. 78].
З точки зору Л. С. Виготського, дефект знаходиться не на стороні дитини, а на стороні соціальних
умов, які не дозволяють дитині подолати перешкоди на шляху до реалізації можливостей використовувати
ті ресурси, які у нього є [1, с. 73]. Наприклад, коляска, яка переміщається без перешкод – - це можливість
для дитини з ДЦП вільно пересуватися і освоювати навколишній світ, але не єдина – спеціально
розроблені для дітей з ДЦП методики, що тренують рухову активність, дозволяють дітям пересуватися
самостійно. Тому організація освітнього середовища під особливі потреби дитини вирішує проблему її
дефіцитів, надає їй можливості для розвитку.
Середа планується і вибудовується спільно педагогами, фахівцями і вихователями за участю батьків
в процесі спостереження за потребами, особливостями розвитку, самостійними діями, інтересами дітей.
Там, де фахівці відзначають складності і перешкоди, що виникають у дитини в освоєнні навколишнього
світу, дитині пропонують способи які дозволяють подолати їх. Методика М. Монтессорі розроблена на
основі цієї технології. Середовище вибудовується також відповідно до зони найближчого розвитку дитини,
що вимагає від дорослих навичок спостереження за процесом розвитку дитини [2, с. 66].
Обов'язковою умовою розвитку дітей є взаємодія з іншими дітьми в мікрогрупах, що сприяє
формуванню соціальних навичок спілкування і взаємодії. Педагоги сприяють взаємодії дітей в мікрогрупах,
через організацію ігрової, проектної та дослідницької діяльності. Для цього можна використовувати
додаткові розвиваючі програми («Маленький дослідник», програми занять в керамічній і столярній
майстерень, програми з організації проектної діяльності, програми фізичного виховання, музичного
розвитку та ін.). Діти, вирішуючи в мікрогрупах загальні завдання, вчаться спілкуватися, взаємодіяти один з
одним. Навчаються навичкам узгоджувати свої дії, знаходити спільні рішення, вирішувати конфлікти.
Помічаючи відмінності в інтересах, здібностях, навичках, діти вчаться за допомогою дорослого
враховувати їх при взаємодії [3, с. 37].
Фронтальні форми організації активності дітей можуть вирішувати як пізнавальні, так і соціальні
завдання. Фронтальні форми можуть проходити по різному. Для організації інклюзивного процесу
найбільше підходить заняття у формі кола-спеціально організованого, заняття, на якому діти і дорослі
грають разом в особливій – спокійній, довірчій атмосфері.
Дитячо-батьківські групи. Це комплексні заняття для дітей і батьків, що включають в себе ігри, творчі
заняття, музичні заняття. Групи ведуть фахівці: психолог, логопед, дефектолог, музичний керівник.
Основними факторами взаємодії фахівців з батьками є позитивне ставлення до всіх дітей, демонстрація
конструктивних способів поведінки, позитивне підкріплення ефективних взаємодій та інформаційна
підтримка батьків [3, с. 38].
Свята, екскурсії, конкурси, походи вихідного дня важлива складова інклюзивного процесу. Вони
створюють позитивний емоційний настрій, об'єднують дітей і дорослих, є важливим ритуалом групи і
всього саду. Атмосфера при підготовці цих заходів творча. Вони можуть бути підготовлені дорослими –
тоді це буде сюрпризом для дітей, що теж впливає на створення позитивної атмосфери.
З усіх перерахованих вище форм складається життя інклюзивної групи. При цьому має
враховуватися
співвідношення
самостійної
активності
дітей
та
діяльності,
організованої
дорослими [6, с. 94].
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ОҚУШЫЛАРДЫҢ ИНФОРМАТИКА ПƏНІНЕ ДЕГЕН ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҚТАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ
Әлемде адамдарды бір нəрсе жасауға мəжбүр етудің жалғыз əдісі бар. Бұл адамның сол іске деген
қызығушылығын оятудан тұрады.
Д. Карнеги
Информатика - бұл ақпаратты сақтау, түрлендіру жəне ақпарат беру процестерімен байланысты
адам қызметінің саласы.
Менің информатиканы оқу үдерісіндегі міндетім - оқушыларға компьютерді қалай қолдануды үйрету
ғана емес, оның мүмкіндіктерін іске асыру, оның біздің өміріміздегі рөлін анықтау, əлемді танып білуде
бізге қандай көмек бере алатындығын түсіну.
Ал енді мотивацияны құрудың əдістеріне тоқталғым келеді, бұл дидактикалық деңгейлердің кезкелгенінде материалды оқуды тиімді бастауға немесе жалғастыруға мүмкіндік береді.
1. Балалардың өмірлік тəжірибесіне жүгіну.
Бұл техника мұғалімнің оқушылармен өздеріне жақсы таныс жағдайларды талқылайтындығынан
тұрады, оның мəнін түсіну ұсынылған материалды оқып-үйрену кезінде ғана мүмкін болады.
Мысал ретінде мəліметтер қорының тақырыбын алуға болады. Мен жарқын мысал ретінде келесі
жағдайды - тауар сатып алуды келтіремін. Бұл мəселеде монитор, процессор, ноутбук жақсы үлгі болар
еді. Осылайша, мəліметтер базасынан, айтпақшы, сабақтың негізгі тақырыбы болып табылатын нақты
ақпаратты іздеуге болады.
2. Бүгінде алынған білім кейбір кейінгі материалдарды зерделеу кезінде қажет болатындығына
сілтеме, оны игерудің маңыздылығы күмəн тудырмайды.
Көріп отырғанымыздай, оқушыларға: есептер шығару үшін компьютерді қалай қолдану керектігін білу
үшін оларға алгоритм ұғымымен танысып, алгоритм құру дағдыларын игеру керек екендігі айтылады.
3. Проблемалық жағдайды құру немесе парадокстарды шешу.
Көпшілігіміз үшін бұл əдіс əмбебап болып саналатыны сөзсіз. Ол оқушыларға белгілі бір проблема
қойылатындығынан тұрады, оны жеңе отырып, оқушы бағдарлама бойынша үйренуге қажет білім, білік
жəне дағдыларды игереді. Менің ойымша, проблемалық жағдайды құру əрдайым проблемаға
қызығушылықты қамтамасыз ете бермейді. Мұнда сіз сипатталған жағдайда кейбір парадоксалды сəттерді
қолдана аласыз.
Мысалы, сабақтың тақырыбы: «Физикалық процестерді компьютерлік модельдеу». Мақсаты:
компьютерлік модель жəне компьютерлік эксперимент ұғымдарын енгізу.
Оқушылардың қызығушылығын ояту үшін тапсырма. «Берілген мəтіннен жауап ізде» жаттығуы
балаларға мəтіндер беріледі, онда бірнеше сөзден тұратын бірнеше əріптер информатика мен
компьютерге қатысты терминдер құрайды.
Мысалы,
• «Құстарды бақылаушылар бұл процесті миграция деп атайды»
• «Ол ескі жəшіктерді əжесінен алған»
• «Оның əрдайым калькулятор қоры болған».
• Психология - ғылым
• Дайындық мерекеге дайындалуға мүмкіндік береді.
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«Мəтіндік редактор» тақырыбын оқығанда мен келесі жаттығуды қолданамын: Тапсырма. Сөздерді
буынға бөліп, əр сөздің екінші слогын бас əріптермен жазыңыз, таңдалған буындарды көшіріп, мəтіннің оң
жағына қойыңыз, алынған сөзді оқыңыз:
а) жылан, жақтау
б) батырма, балға, лава; в) сөгіс, ақжелкен, балшық.
Сабақта мен өз жұмысымды барлық оқушылар оқу процесіне қатысатындай етіп ұйымдастыруға
тырысамын. Ол үшін мен оқытудың топтық формаларын белсенді қолданамын. Оқу іс-əрекетіндегі топтық
қарым-қатынас баланың дамуы үшін ерекше маңызға ие. Бұл іскерлік, ұжымдық, тұлғааралық
қатынастарды құруға ықпал етеді. Қарым-қатынас барысында жалпы іс-əрекеттерді жеке
қызығушылықтармен жəне бейімділіктермен толықтыруға мүмкіндік жасалады. Топтарда жұмыс жасай
отырып, оқушылар əрқайсысының жетістігіне жауап береді, бір-біріне көмектесуге үйренеді. Оқушылардың
информатика сабағына əскери қарым-қатынасқа қосылуы жоғары танымдық белсенділікті қамтамасыз
етеді, бұл оқу процесінің тиімділігіне оң əсер етеді. Мен əйгілі орыс дидактикасы М. Даниловтың
ұстанымымен толық келісемін, ол
«... еңбекті ұйымдастырудың топтық формасы... барлығының күш-жігері мен қабілеттерін айқын
көрсетеді, бұл сау шығармашылық бəсекелестіктің табиғи ынталандырушысы» деп тұжырымдады.
3 тапсырма.Материалды оқуға ынталандыратын дидактикалық ойын (Информатика еліне кіру)
сабақта біз бір керемет информатика елімен жəне оның ең кішкентай тұрғындарымен танысамыз. Бұл
елде қандай заттар бар екенін көреміз.
1. «Біз не білдік»
Алдымен, келесі сұраққа жауап берейік:
- Сіз қандай пəндерді білесіз? Оларды ата?
(Балалар қоңырау шалады)
- Енді тақтаға назар аударайық.
(Мұғалім тақтаның ішіне тіктөртбұрыш сызбалары салынған тақтаны жайып салады, онда кейбір
үзінділер жоқ)
Енді бізге тіктөртбұрыштың жетіспейтін бөлігін табу керек.
Қазірдің өзінде қандай фрагмент жоқ екенін біреу білді ме? (тапсырманы орындағысы келетіндерді
тақтаға кезекпен тапсырманы орындаймыз деп атаймыз)
Ал енді сіздердің əрқайсыларыңызға тақырыптың жетіспейтін бөлігін қалай анықтау керектігі туралы
осы білім қажет болады. Əрқайсыңыз ұқсас тапсырмаларды компьютерде орындауға тырысасыз. (Балалар
компьютерге отырады, презентация экранда)
- демек, біз информатика елінің қақпасындағы құлыпты көріп отырмыз. Оны алып тастау үшін не
істеу керек екенін анықтауға тырысайық?
(Балалар қақпаны ашу үшін шертеді)
Мұғалім: Менің түсінетінім, сіз компьютердің тышқанын қалай қолдануды білесіз! Барлығыңыз
кереметсіз!
Ойындар мен жарыстар.
Сабақ кезінде баланың назарын аудару қаншалықты қиын екенін бəрі біледі. Бұл мəселені шешу
үшін мен келесі сипаттағы ойындық жəне бəсекелестік жағдайларды ұсынамын:
1-мысал: «Сенесің бе, сенбейсің бе?» Ойыны Сіз оған сенесіз бе...
• Майкрософттың негізін қалаушы жəне бас директор Билл Гейтс оқуын аяқтаған жоқ (иə).
• Қатты магниттік дискі жоқ дербес компьютерлердің алғашқы нұсқалары болды (иə).
• Егер екі файлдың мазмұны бір файлға біріктірілсе, онда жаңа файлдың өлшемі екі түпнұсқа файл
өлшемдерінің қосындысынан аз болуы мүмкін (иə).
• Англияда Винчестер, Адаптер жəне Дигитализатор қалалары бар (жоқ). Мысал 2. «Берілген
мəтіннен жауап ізде» сайысы.
Балаларға мəтіндер беріледі, онда бірнеше сөзден тұратын бірнеше əріптер информатика мен
компьютерлерге қатысты терминдер құрайды. Мысалы,
• «Құстарды бақылаушылар бұл процесті миграция деп атайды.»
• «Бұл ескі жəшіктер оған əжесінен қалған».
• «Оның əрдайым калькулятор қоры болған».
Оқушылардың сыныптағы жұмысының үздік нəтижелері үшін сыйақы ретінде мен тосын сыйлар
ұсынамын - офистік бағдарламаларға салынған құпия ойындар. Осындай ойындарды бастау процесі
оқушыларға кез-келген кеңсе бағдарламасымен жұмыс істеу дағдыларын тереңірек игеруге көмектеседі.
8. Кроссвордтар, сканвордтар, ребустар, шығармашылық композициялар жəне т.б.
Балаларға (жəне көптеген мұғалімдерге) таныс білімді бақылау, бақылау, өзіндік жұмыс, диктант
жəне т.б. сияқты əдістер ыңғайсыздық пен үрей тудырады, бұл нəтижеге əсер етеді.
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Сурет 1. Оқушыларға кроссвордтық тапсырма
Оқушылардың сөзжұмбақты болжау бойынша да, өз дамуымен жұмыс жасауды ұсына отырып,
олардың білімін тексеруге болады. Мысалы, бөлімді қарастырғаннан кейін
«Тест редакторы», қорытынды жұмыс ретінде оқушылар кестені пайдалана отырып, осы бөлімдегі
тақырыптардың біріне кроссворд құруы керек.
Пайдаланылмаған хаттардан тұратын оператор - GOTO.
Сондай-ақ, кіші жəне орта деңгейде ертегі, фантастикалық əңгіме немесе əңгіме жазу сияқты жұмыс
түрі өте тиімді, оның басты кейіпкерлері компьютерде оқылатын, компьютерлік құрылғылар,
бағдарламалар жəне т.б.
9. Зерттеу қызметі.
Информатикадағы ғылыми еңбектерді үш үлкен блокқа бөлуге болады:
1. есептер (тезистер);
2. бағдарламалау тілін (жүйесін) қолдануға байланысты жобалар;
3. заманауи ақпараттық технологияларды қолданатын жобалар (презентациялар, веб-дизайн, флештехнологиялар).
Жоба əдісі мен зерттеу əдісін практикада жүзеге асыру мұғалімнің позициясының өзгеруіне əкеледі.
Дайын білімді жеткізушіден ол өз оқушыларының танымдық, зерттеушілік қызметін ұйымдастырушыға
айналады. Сыныптағы психологиялық ахуал да өзгеруде, өйткені мұғалім өзінің оқу-тəрбие жұмысын жəне
оқушылардың жұмысын оқушылардың өзіндік іс-əрекетінің əр түрлі түрлеріне, зерттеу, іздену,
шығармашылық əрекеттерінің басымдығына бағыттауы керек.
Мен топтың құрамын топтың барлық мүшелерінің белсенді жұмысына жету үшін бірнеше рет
өзгертемін. Егер топтағы жұмыс үйлесімді болса, онда мен композицияны бірдей қалдырамын. Топтық
жұмысты ұйымдастыру кезінде- осындай талаптарды орындау:
 теріс құбылыстарды бейтараптандыру;
 топтар бөліну туралы білмеуі керек;
 бұл білім алушылар тапсырмаларды өз бетінше орындай алуы үшін қажет емес екенін хабарлай
отырып, топтарға бөлу;
 жеке қасиеттерді дамытпау үшін мен сараланған жұмыстан бірлескен, ұжымдық жұмысқа жиі
ауысуға тырысамын;
 мен білім алушылардың оқу мүмкіндіктеріне сəйкес өз бетінше тапсырмалар таңдауы үшін жағдай
жасаймын.
Информатика сабағындағы топтық іс-əрекет келесі элементтерден тұрады:
1. Оқушыларды топтық тапсырманы орындауға алдын - ала дайындау, Оқу тапсырмаларын қою,
Қысқаша нұсқаулық.
2. Топта оқу тапсырмасын орындау жоспарын талқылау жəне құру, міндеттерді бөлу.
Тапсырманы алғаннан кейін топ оның бірлескен шешіміне кіріседі жəне жұмысқа шектеулі уақыт
беріледі. Бөлінген уақыт өткеннен кейін топтар өз қызметі туралы есеп береді. Топтың барлық
қатысушылары жұмысты орындауға қанша үлес қосқанына қарамастан бірдей баға алады.
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ҚОРЫТЫНДЫ.
Жоғарыда айтылғандарды қорытындылай келе, менің ойымша, оқушылардың оқу материалының
осы немесе басқа фрагментін немесе курсты оқуға деген ынтасын құру кез-келген пəнді, атап айтқанда
информатиканы оқыту əдістемесіндегі басты нəрсе.
Бірақ əрбір жеке тақырыпты зерделеу, əр ұғымды енгізу, əр шеберлікті меңгеру, əр шеберлікті
итермелеу маңызды. Мен бұл мотивацияны жергілікті деп атадым.
Əрине, жергілікті мотивацияны құру көбінесе мұғалімнің жеке педагогикалық дарындылығымен, тіпті
жай оның сүйкімділігімен байланысты. Бірақ бұл бір сөзбен - өнер деп атауға болатын педагогикалық
қызметтің қырына қатысты.
«Бүгінде информатика жəне компьютерлік технологиялар адам қызметінің көптеген салаларына ене
отырып, біртіндеп барлық мамандықтардың ажырамас бөлігіне айналады, біздің өмірімізге, біліміміз бен
мəдениетімізге мықтап енуде. Сондықтан информатика туралы білім, компьютерді қолдана білу қазіргі
қоғамдағы кез-келген білімді адамға өте қажет ».
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
Приватна вища освіта – важлива складова забезпечення кваліфікованими кадрами економіки країни.
Актуальність даного дослідження зумовлена необхідністю визначити організаційно педагогічні умови
управління приватним ВНЗ в Україні. Найбільш широко це питання розглядали такі науковці як
А. Амбросов, В. Астахов, В. Астахова, Є. Астахова, К. Астахова, Д. Стетар, Н. Шаронова та ін..
За роки незалежності в Україні сформувалась і набула розвитку система вищої освіти приватної
форми власності. Сьогодні в Україні функціонує 199 вищих навчальних закладів приватної форми
власності, з них: 38 університетів; 9 академій; 80 інститутів; 72 коледжі, технікуми та училища.
Система приватних навчальних закладів охоплює всі кваліфікаційні рівні освіти від дошкільної до
післядипломної, часто об’єднаних в комплекси. Прикладом таких освітніх комплексів з єдиною концепцією
навчання і виховання є Європейський університет (м. Київ); Харківський гуманітарний університет
«Народна українська академія». У вищих навчальних закладах приватної форми власності навчається
понад 426 тисяч студентів.
Дослідження історії приватної освіти дає можливість спробувати виділити кілька найбільш помітних і
суттєвих періодів її розвитку:
1991 - початок 1992 р. - поява перших приватних загальноосвітніх та вищих навчальних закладів;
1992 (друга половина) - 1994 р. - стрімке зростання чисельності навчальних закладів недержавної
власності;
1995 -1996 рр. - переломний період в історії приватної освіти, початок її акредитування. Деяке
скорочення чисельності закладів приватного сектору освіти. Завершення своєрідного "кількісного етапу";
1996-1997 рр. - остаточне утвердження приватними школами та ВНЗ свого права на існування.
Державне визнання. Видача першими приватними ВНЗ дипломів, а школами - атестатів державного
зразка;
1997 - до сьогодні - період сталого розвитку, набуття авторитету та зосередження уваги на
поліпшенні якості навчального процесу, його матеріально-технічного забезпечення. Отримання кращими
закладами ІV рівня акредитації окремих спеціальностей та ВНЗ в цілому.
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Бачимо, що в сучасній історії приватної школи відносна стабілізація наступила у 1996/1997 рр., коли
попри всі перешкоди та труднощі більш-менш визначилися правила їхнього функціонування. В Україні
з'явилася досить потужна ланка приватних закладів освіти, яка, долаючи перешкоди та помилки,
сформувалася, врахувала історичний досвід попередників, зуміла зайняти своє місце в освітньому
просторі держави на початку ХХІ ст. Поступово приватні навчальні заклади сформували власну систему
підготовки кадрів, якій притаманні інноваційна діяльність, індивідуальний підхід до студентів, гнучке
реагування на зміни ринку освітніх послуг, увага до працевлаштування випускників та спостереження за
їхнім подальшим кар'єрним зростанням та адаптацією. Позабюджетні структури зробили відчутний внесок
у трансформацію освіти в Україні та зайняли в ній помітне місце. [10; п. 2]
Варто зазначити що приватна освіта України не залишилась без уваги науковців. Українська
історіографія приватної вищої школи вже зараз налічує кілька монографій і дисертаційних досліджень,
десятки наукових статей, предметом яких є феномен приватної освіти. Хронологічно вітчизняна
історіографія приватної вищої школи охоплює період від середини 90-х років ХХ ст. до сьогодення. Події і
нові явища суспільного життя у наукових дослідженнях аналізуються по “свіжих слідах”, із урахуванням
вітчизняного та світового досвіду приватної школи. Приватна вища школа розглядається у дослідженнях
по-різному: шляхом висвітлення специфіки окремих періодів становлення, розширення мережі навчальних
закладів, підготовки науково-педагогічних кадрів, аналізу соціально-економічних, нормативно-правових,
управлінських аспектів функціонування сектора приватних ВНЗ тощо.
Аналіз діяльності приватних ВНЗ України показав що приватному вузу як інституту ринкової
економіки для успішної роботи і конкурентної стійкості необхідно забезпечувати виконання ряду
найважливіших завдань. До них відносяться:
1. Перевищення попиту на послуги конкретного вузу над пропозицією, що гарантує стартову якість
контингенту, що навчається;
2. Матеріальне, учбово-методичне, інформаційне забезпечення процесу навчання;
3. Кадрова і технологічна компетентність вузу;
4. Оптимальна організаційна структура й ефективний менеджмент;
5. Бюджетування.
Проте найважливішим стратегічним орієнтиром у виконанні місії приватного вузу України в
найближчій і віддаленій перспективі збережеться якість освіти, адаптована до реальних умов економіки
України і таке що несе фундаментальні складові професійні забезпечення економічного росту країни.
Державна політика в області освіти, визнаючи її пріоритетною сферою соціально-економічного,
духовного і культурного розвитку суспільства, повинна визначати і сприяти розвитку усіх вузів шляхом
застосування різних методів впливу, серед яких мають місце методи правового регулювання. Звідси, щоб
вирішити важливу теоретичну проблему - забезпечення на рівні законодавства країни єдності і рівності усіх
вузів вважається, що необхідно терміново прийняти пакет законів: "Про некомерційні організації" і "Про
вищу освіту". А це дозволить:
1. Визначити правові ознаки навчального закладу як особливого типу установи, незалежно від
форми власності, що в остаточному підсумку ізолює приватні вузи від іншого кола суб'єктів
підприємництва.
2. Встановити єдині правові вимоги до внутрішньої структури вищих навчальних закладів,
незалежно від форми власності, по ознаці їхньої реєстрації як особливих типів установ - навчальних
закладів, і тим самим визначити законний мінімум обов'язкових вимог держави до вузів як до центрів
освіти, науки і культури.
3. Встановити особливий порядок реорганізації і ліквідації навчального закладу, передбачивши
насамперед питання, зв'язані із соціальним захистом учасників освітнього процесу.
На внутрішньовузівському рівні значною проблемою організаційно-педагогічного управління є процес
освітніх нововведень - інноваційна активність викладачів. Гнучкість і висока адаптаційна здатність,
властива організаційним структурам приватних вузів, їхня самостійність і оперативність у керуванні
інноваційними процесами, можливість створення ефективної системи мотивації і стимулювання
викладацького складу - усе це дозволяє приватним вузам бути лідерами в розробці й освоєнні освітніх
нововведень. Тому менеджмент приватної освіти повинен бути спрямований насамперед на
стимулювання зацікавленості і мотивацію викладачів до освоєння нововведень. Важливим у керуванні
інноваційною активністю викладачів є використання соціально-психологічних методів, що можуть бути
спрямовані на рішення таких конкретних задач, як усунення суперечливих інтересів між інноваційно
зорієнтованими викладачами і пасивними в реалізації нововведень.
Важливим аспектом управління приватним закладом освіти є реалізація освітніх послуг, дослідження
цього питання показало наступне:
1. Ефективна ринкова стратегія вузу може бути розроблена тільки на основі ідеології маркетингу і
реалізована тільки на основі маркетингових технологій.
2. Найважливішою умовою забезпечення реальної конкурентноздатності вузу в умовах твердої
ринкової конкуренції виступає розробка і реалізація унікальної пропозиції про продаж його освітніх послуг.
Як продукт ринку має бути запропонований цілісний комплекс освітніх послуг, що забезпечує споживчий
ефект глобального обслуговування, і не тільки базові (основні і додаткові освітні послуги), але і цілий ряд
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супровідних послуг, що підтримують процес надання послуг базових (громадське харчування, охорона
здоров'я, організація відпочинку і т.п.).
3. Стратегічними цілями маркетингу освітніх послуг є:
- створення стійкої позитивної репутації (іміджу) вузу і підтримка його фірмової марки (бренда);
- "матеріалізація" освітніх послуг - створення системи міцних позитивних асоціацій освітніх послуг
вузу з відчутними матеріальними об'єктами.
4. Реалізація задач стратегічного й операційного маркетингу в сфері освіти припускає сполучення
універсальних маркетингових підходів і рішень зі специфічними маркетинговими методами і технологіями,
релевантними специфіці освітніх послуг.
Загалом можна констатувати, що приватна освіта займає важливе місце в українському освітньому
середовищі. Її історія охоплює період з 1991р. до сьогодення. Це відображається в наукових працях, що
описували цей феномен в різних аспектах у різні періоди розвитку. Діяльність ВНЗ в Україні досить
розвинена, проте ще далека від ідеалу і основним її орієнтиром була, є і має залишатись якість освіти.
Варто зазначити, що діяльність приватних ВНЗ потребує з боку держави якісного правового регулювання і
захисту, проте, нажаль, досить часто можна зустріти факти що свідчать про утиск державою приватного
сектору освіти. Проблемою на внутрішньовузівському рівні є процес освітніх нововведень. Цю проблему
можна вирішити за допомогою правильної організації управління мотивацією викладачів до інноваційної
діяльності. Головна на наш погляд проблема функціонування приватних ВНЗ визначається
підприємницьким характером їхньої діяльності, а саме принципи реалізації освітніх послуг на ринку.
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Валентина Кудринецька, Світлана Герасименко
(Вінниця, Україна)
МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМ У НОВИХ ОСВІТНІХ УМОВАХ
НА ПРИКЛАДІ ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ТА УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ
У нових освітніх і соціокультурних умовах особливу актуальність набуває розробка питань
полікультурної освіти та виховання, використання позитивного світового досвіду накопиченого в цій галузі.
Реформування освіти в Україні передбачає впровадження нових підходів у підготовці майбутніх
фахівців, втілення нових стратегій.
В умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів, які прискорюють міжнародну міграцію, країни світу
стають полікультурними, поліетнічними й полілінгвальними суспільствами.
Отже метою статті є визначення сутнісних ознак полікультурної освіти в Україні, її дефініцій,
моделей, перспектив розвитку полікультурного виховання. Реалізація мети здійснюється в процесі
виконання завдань: вивчення міжнародних, європейських, українських нормативно-законодавчих актів,
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дотичних до полікультурної освіти; розгляд її філософського, історичного, теоретико-практичного аспектів;
розкриття сутності та механізмів функціонування світових моделей полікультурної освіти.
Соціокультурні зміни зумовлюють звернення до гуманістичних засад суспільства, а економічні та
інтеграційні процеси, пов’язані з появою комунікаційних мереж, створюють ряд передумов для активізації
засад полікультурної освіти та виховання. Це, по-перше, внутрішньо-суспільні зміни в Україні, зумовлені
міграцією та мультикультуралізмом, по-друге, інтеграційні процеси в Європі, які характеризуються
взаємовпливом різних культур і мов, по-третє, виникнення світового співтовариства, що характеризується
культурним розмаїттям. Це вимагає розширення культурних меж, результатом чого є з одного боку, тісна
кооперація та співробітництво, з іншого – виникнення культурного спілкування між народами.
Дискусії та публікації, присвячені проблемам полікультурної освіти і виховання, набули актуальності
ще у 70-х роках минулого століття, навіть у таких поліетнічних державах, як Канада, Австралія, США.
Принцип полікультуралізму у цих державах належить до державних програм і є частиною національної
самосвідомості.
В Європі в цей же час сформувався основний напрямок освітньої політики, що був пов'язаний з
інтернаціоналізацією, об’єднанням усередині європейської спільноти. Важливе значення приділялося
наданню рівних шансів дітям емігрантів, відбулися реформації в мовній політиці – створювалися
білінгвальні класи, вивчалися мови меншин тощо. Актуалізація засад полікультурного виховання в Україні
розпочалася з кінця 90-х років ХХ століття.
«Полікультурне виховання слід розуміти як явище історичне, соціально-побутове і духовне, здатне
враховувати етнічно-культурні особливості тієї чи іншої країни або навіть окремого невеликого регіону,
спрямоване на створення культурної аури людини, виховання в людині поваги до людей іншої
національності, поряд з якими вона живе, поваги до їхньої культури, традицій, віри, звичаїв,
обрядів…» [1, с. 31]
Полікультурне виховання – це сучасна педагогічна концепція, що передбачає навчанню
різноманітності культур, виховання поваги, почуття гідності представників усіх культур, не зважаючи на
расове або етнічне походження, сприйняття взаємозв’язку та взаємовпливу загальнолюдського та
національного компонентів культури. [2, с. 58-59] Відповідно до цієї концепції, структура навчальних
програм, їх змістове наповнення передбачають вивчення художнього твору в широкому світовому й
національному культурологічному контексті, потужне залучення міжпредметних зв’язків, утілення ключових
компетентностей, урахування вікових особливостей студентів, їхньої психології сприйняття творів
художньої літератури, публіцистики, особливостей сучасного навчального процесу в коледжі та
інформаційно-комунікативного простору, національних процесів державотворення, загальноосвітніх
процесів глобалізації, надання права вибору (для викладача і студента).
Однією з перспектив розвитку полікультурного виховання є ідея полікультурного суспільства, що
базується на принципах рівності та визнання.
В наш час у Європі та цілому світі відсутні однорідні держави у расовому, етнічному чи релігійному
розумінні. Усі вони значною мірою неоднорідні – полікультурні, оскільки об’єднують у собі представників
різних націй, віросповідань, в них існують різні соціальні рухи, культурні течії тощо.
Саме тому, на наш погляд, дуже важливим і пізнавальним для студентів є ознайомлення їх з
культурними традиціями народів світу, виховання почуття толерантності, гідності та поваги. Студенти
нашого коледжу мають можливість не тільки здобувати освіту за кордоном у межах програм обміну, а й
екскурсійних поїздок у європейські країни. Молодь дуже вражає поліетнічність європейців, а саме,
темношкірий Париж.
Кожна людина тільки тоді стає особистістю, коли напрацьовує індивідуальність, пізнаваність. В
полікультурному суспільстві кожен індивід зберігає свою внутрішню неповторність і духовно збагачується
під різноманітними впливами інших культур, а тому здатен повноцінно інтегруватися в суспільство,
зберігаючи систему власних цінностей, свій менталітет.
Полікультурне суспільство виникає тоді, коли розвиваються і закріплюються «наднаціональні вежі».
Тому інтеграційні процеси в сучасній Європі зумовлюють зближення політичних, економічних та
соціокультурних умов життя та формують полікультурні співтовариства.
В Україні, з одного боку, національна культура як система задовольняє духовні, естетичні,
інтелектуальні потреби, виконує консолідуючу та націотворчу функцію, з іншого боку, загальнолюдська
культура трансформується у національну культуру. Сучасна освіта повинна враховувати світові та
внутрішні тенденції в соціокультурній сфері.
У деяких країнах полікультурну освіту та виховання піднесло до рангу національних політик,
державної мети, створені міжнародні форуми, які висвітлюють проблеми культурного плюралізму,
створюють нові дослідницькі центри, інститути, програми.
В сучасних умовах має стати нормою включення до статутів і положень навчальних закладів України
принципу полікультурності. Цей комплекс завдань має реалізовуватися переважно в освітньо-виховному
процесі.
У рамках організаційних заходів, що мають сприяти впровадженню необхідних дій, можна окреслити
такі пріоритетні завдання та перспективи: всебічний розвиток демократії, створення умов для розвитку в
дусі толерантності для меншин із метою солідарності, співробітництва; виховання почуття поваги до
культури інших народів; розвиток практики діалогу та примирення; навчання у сфері вирішення конфлікту.
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У більшості країн Європи запровадження засад полікультурності відбувається за двома напрямками:
по-перше, реформування освіти для меншин з метою забезпечення для них та їхніх культур «рівних
можливостей», по-друге, виховання взаємного культурного розуміння та толерантності між
представниками різних етнічних, мовних, релігійних, культурних груп у суспільстві, що досягається
реформуванням навчальних програм, підручників, методів навчання для всієї системи освіти.
Ідеї полікультурності закладені у різних державних документах України: Конституції України, Законі
України про освіту, Національній доктрині розвитку освіти, Концепції національного виховання, Законі про
дошкільну освіту, Державному стандарті базової й повної середньої освіти, Законі про вищу освіту,
Концепції гуманітарної освіти України тощо. В Україні полікультурна освіта є частиною національної, як
зазначається в «Національній доктрині розвитку освіти» та «Національній стратегії розвитку освіти в
Україні на 2012-2021 рр.». Зокрема, у «Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 2012–2021 рр.»
зазначено, що одним із основних завдань Національної стратегії розвитку освіти є: побудова ефективної
системи національного виховання на засадах загальнолюдських, полікультурних, громадянських
цінностей, забезпечення фізичного, морально-духовного, культурного розвитку дитини, формування
соціально зрілої творчої особистості, громадянина України і світу, підготовка молоді до свідомого вибору
сфери життєдіяльності [4, с. 46]. У Конституції України знаходимо Статтю 11, у якій стверджується:
«Держава сприяє консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а
також розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і
національних меншин України». У Державній національній програмі «Освіта України ХХІ століття»
основним принципом її реалізації є гуманізація освіти, що покликана формувати цілісну картину освіти,
духовність, культура особистості і планетарне мислення. Принцип національної спрямованості освіти, що
полягає в її тісному зв’язку з національним ґрунтом, у її органічному поєднанні з національною історією і
народними традиціями, збереженні та збагаченні культури українського народу, визнанні освіти як
важливого інструменту національного розвитку і гармонізації національних відносин.
Глобальний простір, у який інтегрується студентська молодь, передбачає засвоєння надбань
культури різних народів та викликає потребу у здатності студентської молоді до входження у світовий
соціокультурний простір – за умови збереження української національної ідентичності [2, с. 14]. Відповідно
до твердження української дослідниці Л. Ващенко, розвиток полікультурної освіти в Україні передбачає
усвідомлення взаємозалежності, національної гідності та громадянської лояльності, толерантності до іншої
думки, поваги до інших культур, традицій, релігій, віросповідань за принципом – «інший має право бути
таким». Це допомагає уникнути міжособистісних, міжгрупових і етнічних конфліктів, культивації
етноцентризму, а тим самим попередити або за необхідності зняти політичну й національну
напруженість [1, с. 54]. У той час як у Великій Британії існують окремі програми полікультурної освіти, у
навчальних планах ВНЗ України використовуються елементи полікультурного виховання.
У законі про освіту наголошено на тому, що «діяльність навчальних закладів повинна ґрунтуватися
на засадах органічного поєднання національного з загальнолюдським». З одного боку – це виховання
почуття любові до рідного краю, свого народу, держави, з другого - відкритість до сприйняття
різноманітних культур світу.
У національній політиці України виголошуються ідеї гуманізації, підкреслюється унікальність,
самобутність української культури та культур народів світу, відокремлюється все спільне, що об’єднує
культури всіх народів.
Механізмами і засобами через які здійснюється полікультурне виховання в Україні є вдосконалення
правової бази освіти, мережі навчальних закладів, програм і створення підручників; залучення мас-медіа,
національних товариств, інших структур громадянського суспільства до проблем, що аналізуються.
Метою полікультурного виховання є сформованість полікультурності у свідомої особистості певних
якостей характеру, світогляду, поведінки.
Процеси демократизації і гуманітаризації українського суспільства знаходять своє відображення у
розбудові всіх ланок системи національної освіти. Філософія плюралізму - головна тенденція розвитку
сучасного європейського суспільства займає чільне місце у свідомості громадян нашої країни. Ще декілька
десятиліть тому ми шукали єдине вірне та істинне уявлення про світ, ігноруючи інші уявлення, думки, ідеї
устремління. Сьогодні ми переходимо до усвідомлення та визнання існування інших істин, їх своєрідності і
цінності, намагаємось вести діалог і досягати взаєморозуміння.
У сфері освіти цій тенденції відповідає відхід від єдиної моделі культурної, освіченої людини,
визнання різноманітності цілей освіти, надання особистості права вибору і самостійного визначення свого
ідеалу та культурного зразка. Освіта повинна представляти все різноманіття світу, культур чи культурних
зразків, сприяти ознайомленню з ними.
Отже, полікультурність забезпечується змістом навчання, що сприяє розвитку партнерства і
позитивному сприйняттю явищ взаємозалежності, плюралізму, взаєморозуміння. Викладач працює зі
студентами таким чином, щоб активно взаємодіяти з різними групами та особистостями незалежно від
етнічної приналежності, поколінь, культур; сприяти появі нових поглядів на світ, орієнтувати на сталий
прогресивний демократичний розвиток.
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МАЙСТЕР-КЛАС ЯК ВИД ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ
ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ
Проблема індивідуалізації професійної діяльності педагогів закладів освіти не нова, проте з
сучасним реформуванням системи освіти України, розрахованого на роки, пріоритетним завданням
держави стає сприяння професійному та особистому зростанню педагога, а також підвищення його
соціального статусу. Щоб навчати по-новому, вчитель повинен отримати свободу дій – обирати навчальні
матеріали, імпровізувати та експериментувати. Цю свободу дав новий закон України «Про освіту».
Педагог, який отримав свободу навчати, має отримати й свободу навчатися. І ця свобода теж
передбачена реформою. Педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники мають не тільки
користуватися своїми правами, а й зобов’язані постійно підвищувати свій професійний і
загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність (навчання за освітньою програмою, стажування,
участь у тренінгах, семінарах, вебінарах, майстер-класах тощо) [3; 4].
У Великому тлумачному словнику сучасної української мови знаходимо: «майстерність»
1. Властивість за значенням майстерний. 2. Висока якість виконаної роботи, твору тощо; досконалість;
«майстерний» 1. Який досконало знає свою справу; умілий, досвідчений. // Який усе вміє робити. // Який
відзначається вправністю; вправний. 2. Який робиться, виконується з великою вправністю. // Зроблений,
виконаний дуже вміло; досконалий.
У педагогічній літературі зустрічаються різні тлумачення поняття «педагогічна майстерність», навіть
переплітається з поняттям «педагогічне мистецтво», оскільки виявляється не в теоретичних знаннях, а в
конкретній практичній діяльності. Науковці I. A. Зязюн, Л. В. Крамущенко, І. Ф. Кривонос, О. Г. Мирошник,
В. А. Семиченко, Н. М. Тарасевич визначили такі рівні оволодіння педагогічною майстерністю:
1. Елементарний рівень. У педагога наявні лише окремі якості професійної діяльності. Найчастіше –
це володіння знаннями для виконання педагогічної дії, володіння предметом викладання тощо.
2. Базовий рівень. Педагог володіє основами педагогічної майстерності: педагогічні дії гуманістично
зорієнтовані, стосунки з учасниками освітнього процесу розвиваються на позитивній основі, добре
засвоєно предмет викладання, методично впевнено і самостійно організовано освітній процес.
3. Досконалий рівень. Характеризується чіткою спрямованістю дій педагога, їх високою якістю,
діалогічною взаємодією у спілкуванні. Педагог самостійно планує й організовує свою діяльність на
тривалий проміжок часу, маючи головним завданням розвиток особистості тих, хто навчається.
4. Творчий рівень. Характеризується ініціативністю і творчим підходом до організації професійної
діяльності. Педагог самостійно конструює оригінальні педагогічно доцільні прийоми взаємодії.
Сформовано індивідуальний стиль професійної діяльності з опорою на рефлексивний аналіз [5].
Василь Сухомлинський стверджував, що «стає майстром педагогічної праці швидше за все той, хто
відчув у собі дослідника». А дослідники мають потребу в презентації напрацьованого професійного досвіду
задля його обміну та взаємообміну. Така презентація ефективна в ході проведення майстер-класу.
Сьогодні майстер-клас зараховано в ряд особливо пріоритетних і перспективних ланок активного
підвищення кваліфікації освітян. Педагогам України є чим поділитись, але питання полягає в тому, як це
краще зробити, як забезпечити проведення майстер-класів на якісно високому рівні [1].
Існує кілька визначень поняття «майстер-клас». Наприклад: майстер-клас – це інтерактивна форма
навчання та обміну досвідом, що об’єднує формат тренінгу й конференції; майстер-клас – це сучасна
форма проведення навчального тренінгу-семінару для обробки практичних навичок з різних методик і
технологій з метою підвищення професійного рівня й обміну передовим досвідом учасників, розширення
кругозору й залучення до нових галузей знань; майстер-клас – це семінар, який проводить експерт з певної
дисципліни для тих, хто бажає покращити свої практичні досягнення з цього предмету; майстер-клас – це
яскраво виражена форма навчання саме в педагога-майстра шляхом прямого й коментованого показу
прийомів роботи. Ми, керуючись законодавчими документами, можемо додати своє визначення: майстерклас – це вид навчального заняття курсового підвищення кваліфікації, що об’єднує групу педагогів навколо
педагога-майстра, який володіє особистим стилем педагогічної/викладацької діяльності та особистою
дидактичною системою задля передачі власного педагогічного досвіду, майстерності, мистецтва
застосовувати на практиці нову технологію чи метод.
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Відповідно до Закону України «Про освіту» викладацьку діяльність в закладах вищої освіти
спрямовано на формування/розвиток світогляду, компетентностей, інтелектуальних і творчих здібностей,
емоційно-вольових та/або фізичних якостей здобувачів освіти на лекціях, семінарах, тренінгах, майстеркласах, вебінарах тощо [4].
На одному з видів навчальних занять в Інституті післядипломної освіти Київського університету імені
Бориса Грінченка – лекціях, ми акцентували увагу в своїх публікаціях. Зауважимо, що в основу таких
занять покладено ідею суб’єкт-суб’єктної співпраці, стимулювання активної пізнавальної діяльності тих, хто
навчається. В ході лекцій, що проводяться у різних формах, практики і науковці спільними зусиллями
роблять свій унікальний внесок у справу поліпшення якості столичної дошкільної освіти [2].
У ході майстер-класів, що організовують викладачі Інституту (на даний час в онлайн-форматі),
учасники: вивчають розробки колег з теми майстер-класу; беруть участь в обговоренні отриманих
результатів; ставлять запитання; пропонують для обговорення власні проблеми, питання, розробки;
висловлюють свої пропозиції щодо вирішення нагальних освітній питань. Зауважимо, основний принцип
майстер-класу – я знаю, як це робити і я навчу вас.
Чому оптимальною формою підвищення кваліфікації на сьогодні вважаємо саме майстер-клас. Мова
йде не про пряме відтворення та механічне повторення професійних досягнень (воно сьогодні практично
безперспективне). Особливо важливим тут є фактор «взаємо». Будь-яка діяльність у групі представляє
зіставлення, звірку, корекцію індивідуальних якостей – іншими словами, соціальну пробу, соціалізацію.
Коли група (а це тимчасово створена група в режимі інтенсивного навчання) виступає зі звітом про
виконання завдання, важливо, щоб у звіті були задіяні всі. Це дозволяє використовувати унікальні здібності
всіх учасників майстер-класу, дає їм можливість самореалізуватися, що дозволяє врахувати і включити в
роботу різні способи пізнання кожного педагога-учасника. Позиція викладача Інституту при підготовці та
проведенні педагогом закладу освіти майстер-класу для своїх колег – підтримати ініціатора, мотивувати,
обговорити алгоритм, проконсультувати щодо дотримання критеріїв якості майстер-класу, а саме:
- Презентативність – вираженість інноваційної ідеї, рівень її представленості, культура презентації
ідеї, популярність ідеї в педагогіці/психології, методиці й практиці освіти.
- Ексклюзивність – яскраво виражена індивідуальність (масштаб і рівень реалізації ідей). Вибір,
повнота й оригінальність рішення інноваційних ідей.
- Прогресивність – актуальність і науковість змісту й прийомів навчання, наявність нових ідей, що
виходять за рамки стандарту й тенденцій сучасної освіти та методики навчання предмета, здатність не
тільки до методичного, а й до наукового узагальнення досвіду.
- Умотивованість – наявність прийомів і умов мотивації, включення кожного в активну творчу
діяльність зі створення нового продукту діяльності на занятті.
- Оптимальність – достатність засобів, що використовуються на занятті, їх поєднання, зв’язок із
метою і результатом (проміжним і кінцевим).
- Ефективність – результативність, отримана для кожного учасника майстер-класу. Який ефект
розвитку? Що це дає конкретно учасникам? Уміння адекватно проаналізувати результати своєї діяльності.
- Технологічність – чіткий алгоритм занять (фази, етапи, процедури), наявність оригінальних
прийомів актуалізації, проблематизації, прийомів пошуку й відкриття, подиву, осяяння, рефлексії
(самоаналізу, самокорекції).
- Артистичність – піднесений стиль, педагогічна харизма, здатність до імпровізації, ступінь впливу на
аудиторію, ступінь готовності до поширення і популяризації власного досвіду.
- Загальна культура – ерудиція, нестандартність мислення, стиль спілкування, культура інтерпретації
свого досвіду.
Сьогодні як ніколи раніше заслуговує на увагу особистісний фактор у професійній діяльності
педагога закладу освіти, оскільки професійні успіхи так чи інакше «замішані» на індивідуальнопсихологічній основі.
Щоб відчути себе дослідником, на заняттях майстер-класу необхідна реалізація дослідницького
підходу при навчанні. Використання емпіричних методів дослідження: спостереження, вивчення документів
і результатів діяльності, тестування, анкетування, розробка дидактичних матеріалів для дослідноекспериментальної роботи в своїй педагогічній діяльності сприяє дотримання принципу дослідницького
характеру процесу пізнання.
Особливе значення в роботі майстер-класу набуває спостереження як найбільш інформативний
метод дослідження. Саме процесу педагогічного спостереження сьогодні приділяється особлива увага.
Коротко зауважимо, що науковість педагогічного спостереження забезпечується дотриманням основних
вимог: спостереження проводиться відповідно до заздалегідь продуманого плану з чітко поставленою
метою; в плані деталізуються всі питання, за якими необхідно отримати конкретні відповіді в процесі
аналізу результатів спостереження; кількість ознак, що досліджуються має бути мінімальним та точно
визначені в плані; спостерігач повинен ретельно передбачити можливості появи помилок спостережень і
по можливості попередити їх.
Отже, майстер-клас є унікальною за своїм типом формою нарощування професіоналізму педагога в
тій чи іншій конкретній сфері «педагогічного відтворення». Але як і будь-яка інша форма роботи з
професійним досвідом педагога, вона вимагає невпинного «шліфування» й удосконалення.

54

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

Ініціатива, бажання та прагнення педагога-майстра представити свій досвід на курсах підвищення
кваліфікації в організаційно-педагогічній формі, зазначеної вище, сторицею окупляться можливістю
одержати такий необхідний будь-якому справжньому професіоналу матеріал для творчих роздумів,
подальшого послідовного вибудовування свого поступального руху до висот справжнього педагогічного
професіоналізму, активної позиції на шляху безперервного професійного росту та самовдосконалення [1].
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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-СЕРВІСІВ У ПРОЦЕСІ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЕБ-КВЕСТУ
Актуальність та постановка проблеми. Сьогодення вимагає від освіти нагальних зрушень на всіх її
рівнях, переформатування освітньої парадигми на особистісно-орієнтований підхід, який базується на
розвитку внутрішнього потенціалу особистості, її самостійності, інтелекту, критичного мислення,
креативності тощо. Актуалізується негайне вирішення поставлених завдань шляхом апробування
інноваційних методів і засобів навчання, створення нових і вдосконалення традиційних технологій
навчання, які б формували в здобувачів освіти здатність до саморозвитку, вміння планувати власну
діяльність, виконання завдань, пошуку та опрацювання інформації, здатність розробляти та реалізовувати
інтелектуальні спільні проекти.
Аналіз останніх досліджень. Темі впровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в
Україні нині присвячені дослідження таких науковців, як В. Биков, Я. Булахова, О. Бондаренко,
В. Заболотний, Г. Козлакова, О. Міщенко, О. Пінчук, О. Шестопал та інших. Теоретичні та методичні засади
застосування технологій Веб 2.0 в освітньому процесі розглядали Н. Дементієвська, М. Золочевська,
О. Кисельова, Н. Морзе, Н. Хміль та інші. Стало поширеним використання засобів інтернет-сервісів, які
дозволяють педагогам вирішувати найрізноманітніші освітні завдання, а також виступають важливим
інструментом оптимізації освітнього процесу (Н. Балик, Н. Діментієвська, О. Кисельова, Н. Морзе,
Є. Патаракін, Н. Хміль та інші).
Як свідчить аналіз науково-педагогічної літератури, розробку та використання веб-квестів у
освітньому процесі досліджували М. Андрєєва, Я. Биховський, О. Гапеєва, Б. Додж, М. Кадемія, Н. Кононец,
Т. Марч, С. Мєшкова, Н. Ніколаєва, Є. Полат, Я. Сікора, В. Силантьєв, Г. Шаматонова, М. Шаповалова та
інші. Проте, не зважаючи на значну увагу дослідників до цієї проблеми, використання інтернет-сервісів у
процесі організації веб-квесту для здобувачів освіти залишаються недостатньо висвітленими, що і
становить мету нашої роботи.
Виклад основного матеріалу. «Quest» у перекладі з англійської мови – це тривалий
цілеспрямований пошук, що може бути пов’язаний з пригодами або грою [3]; це сайт в інтернеті, з яким
працюють учні, виконуючи ту чи іншу навчальну задачу [4]. Томас Марч зробив спробу розширити і
доповнити визначення веб-квесту, суттєво деталізуючи це поняття, і представив низку теоретичних
розмірковувань, що допомагають глибше проникнути в сутність веб-квесту. Він зазначає, що це побудована
за принципом опор навчальна структура, що використовує посилання на суттєво важливі ресурси інтернет і
автентичну задачу з метою мотивації учнів до здійснення дослідницької проблеми з неоднозначним
рішенням, розвиваючи в них уміння працювати як індивідуально, так і в групі (на прикінцевому етапі) у
процесі пошуку інформації та її перетворення на більш складне завдання [1]. У веб-квестах досягається те,
що здобувачі світи починають розуміти різноманіття тематичних зв’язків, легше включаються до процесу і
вчаться аналізувати свій власний пізнавальний процес.
Розглянемо більш детально структурні компоненти веб-квесту. По-перше, потрібен вступ з чітким
описом головних ролей учасників або сценарій квесту, попередній план роботи. Потім надається
центральне завдання, в якому чітко визначено кінцевий результат самостійної роботи. Бажано надавати
список необхідних інформаційних ресурсів. Наступні компоненти квесту – опис алгоритму роботи, яку
необхідно виконати кожному учаснику квесту у разі самостійного виконанні завдань; критерії оцінювання
результатів веб-квесту. Обов’язковим елементом є підсумок, де демонструється досвід, отриманий
учасниками під час самостійної роботи над веб-квестом [2].
Робота над проєктами проходить у кілька етапів: пропозиція теми проєкту; планування; вибір методів
і ресурсів для роботи над проєктом, форми презентації його результатів; робота над проєктом; підготовка
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до захисту та презентація проєкту. Розглянемо відповідні етапи роботи над веб-квестом. «Подорож
країною Інформатика» (https://bitly.su/oEInMlBhttps://bitly.su/5pgpl).
На початковому етапі учні реєструються, знайомляться з основними поняттями з обраної теми,
матеріалами. Розподіляють ролі в команді, де всі учасники повинні співпрацювати між собою. На
рольовому етапі індивідуальна робота в команді спрямована на загальний результат.
Перший крок – подорож віртуальним музеєм інформатики «Історія розвитку інформаційних
технологій в Україні».
Далі учні виконують завдання: подорож «Історія створення обчислювальної техніки» та «До витоків
Інтернету», досліджують актуальність теми «Інформатика очима учнів».
Команда спільно підбиває підсумки після кожного завдання, учасники обмінюються матеріалами для
досягнення спільної мети. На прикінцевому етапі команди здійснюють рефлексію та захищають проекти.
За результатами дослідження проблеми формуються висновки і пропозиції.
Критеріями оцінювання результатів можуть бути розуміння завдання, вірогідність використовуваної
інформації, критичний аналіз, логічність, структурованість інформації, чіткість та лаконічність у вирішенні
проблеми, індивідуальність, професіоналізм представлення.
Розглянемо орієнтовний перелік інтернет-сервісів для організації веб-квесту для учнів.
Так, з метою вибору теми проєкту можна провести «мозковий штурм» зі створенням ментальної карти
(Bubbl.us, MindMeister), організувати обговорення на форумі або у блозі, провести опитування за
допомогою гугл-форми.
На етапі планування, на якому учні формулюють завдання, розподіляють ролі у команді, визначають
джерела інформації, стануть у нагоді гугл-документи, ментальні карти, гугл-органайзер тощо. Вчителю
важливо познайомити учнів із методами виконання завдань квесту (вивчення літератури, пошук інформації
в мережі інтернет, використання різноманітних сервісів інтернет для візуалізації та спільної роботи тощо).
Робота над веб-завданнями є головним етапом, оскільки основний час учні займаються підбором
матеріалу, розробкою методики експериментів, відеозйомкою, соціологічним опитуванням тощо. Корисними
для організації спільної роботи будуть віртуальні інтерактивні дошки (WikiWall, Padlet, Twiddla). Дуже
важливою також є структуризація змістовної частини проєкту із зазначенням поетапних результатів.
Проміжний контроль вчитель може здійснювати через гугл-форми чи гугл-документи.
У підготовці до захисту проєкту доцільно використати сервіси створення інфографіки. Наприклад,
карти знань (Bubbl.us, FreeMind), шкала часу (www.dipity.com), хмара ключових слів (WordArt), діаграми і
графіки (OmniGraffle), інтерактивні карти (Api.yandex.ru/maps/tools/constructor, mapsengine.google.com/map),
тривимірна інфографіка (CromeExperiments, WebGL) тощо. На даному етапі можливо оформити
презентацію (SlideShare, Calaméo, Prezi). Крім того, потужним інструментом для оперативного розміщення
матеріалів, обговорення значущих проблем, обміну думками є вікі-технологія. Вона також є зручною для
створення вебпортфоліо, до сторінки якого за допомогою вікі-розмітки користувач може додавати
посилання, зображення, опитування, відео, аудіо, карти знань, файли тощо. Презентацію та захист проєкту
можна організувати в он-лайн режимі за допомогою скайп-конференції, вебінару, колективне оцінювання
отриманих результатів провести, використовуючи гугл-документ, гугл-форму тощо.
Висновки. Серед переваг веб-квестів можна виділити високу вмотивованість учнівпри самостійній
творчо-пізнавальній діяльності в мережі інтернет, наявність реального, «відчутного» результату роботи,
навчання в атмосфері співпраці та відповідальності кожного учня за успіх виконання всього проекту своєї
команди в цілому (cooperative learning).
Також позитивними здобутками веб-квестів відзначимо творчий характер їх виконання, з одного
боку, в атмосфері співпраці та почуття власної відповідальності за успіх спільної справи, а з іншого,
змагальної його спрямованості, тобто бажання бути кращим за суперників і високу мотивацію до успіху з
реальними, наочними результатами своєї праці. До того ж, робота із застосуванням мережі інтернет
виконується учнями з великим ентузіазмом. Завдання, які в традиційному виконанні, могли б здатися
монотонними й нецікавими, набувають нового привабливого забарвлення в інтеграції з сучасними
інформаційно-комунікаційними технологіями.
Мультимедійний зміст і гіпермедійна структура мережі Інтернет, автентичність матеріалів створюють
в учнів відчуття присутності в середовищі вирішуваної проблеми і свободи вибору, знімають обмеженість
рамками будь-якого навчального посібника або застарілого автентичного видання. Всі перераховані
чинники, поряд з інформаційним багатством і насиченістю мережі Інтернет соціокультурно-значущою
інформацією, а також результати виконання веб-квестів, які мають реальну цінність і застосування в
подальшій навчальній та професійній діяльності, слугують однією з основних причин високої ефективності
роботи за цією технологією. Результати виконання веб-квестів, залежно від матеріалу, що вивчається
учнями, їхнього бажання та освітньої мети, можуть бути представлені у вигляді усного виступу,
комп’ютерної презентації, буклетів, публікації робіт учнів у вигляді веб-сторінок і веб-сайтів.
Таким чином, використання засобів інтернет-сервісів для організації веб-квестів для здобувачів освіти
забезпечує їх високу мотивацію, спонукає до активної дослідницької діяльності. Крім того, у процесі його
проходження в учнів розвиваються вміння оперативного та стратегічного ціле покладання, вибору
пріоритетів, самоорганізації.
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СЕКЦІЯ: ПРАВО
Ірина Бондаренко
(Харків, Україна)
ПРАВОВІДНОСИНИ, ЩО СКЛАДАЮТЬ ПРЕДМЕТ ТРУДОВОГО ПРАВА
Трудове право є однiєю з провiдних галузей права України, яка поряд з iншими пристосовується до
нових умов реформування при переходi держави до ринкової економiки. Нинiшнi економiчнi вiдносини
спричинили появу пiдприємств, установ, органiзацiй з рiзною формою власностi, зумовили змiни на ринку
працi та привели до прийняття великого масиву нових нормативноправових актiв, якi регулюють трудовi
вiдносини. У зв’язку з цимперед трудовимправомi його наукою постало завдання висвiтлити особливостi
правового регулювання працi в умовах формування ринкових вiдносин в Українi та проблемнi питання
сучасного трудового права.
Трудове право є невiд’ємною частиною правової структуру держави з розвиненою ринковою
економiкою. Воно регламентує такi питання, як дiяльнiсть профспiлкових органiв, колективнi й трудовi
договори, заробiтна пплата, робочий час, час вiдпочинку, охорона працi, забезпечення трудової
дисциплiни, професiйне навчання, трудовi конфлiкти тощо.
Правові відносини в суспільстві формуються і розвиваються внаслідок наявності правових норм,
які приймаються державою для регулювання суспільних відносин. Вступаючи в правові відносини, люди
зовсім не мають на меті створити такі відносини, їх перш за все цікавить одержання бажаного
результату: щось купити чи продати, переїхати до необхідного місця, заробити і одержати винагороду за
свою працю тощо.
Зв'язки виникають між людьми. Саме ці зв'язки і є відносинами. Але вони ще не є правовими.
Правовими всупереч волі людей вони стають тому, що для регулювання цих відносин держава прийняла
певні правові норми.
Виходячи з цього, трудовi правовiдносини — це врегульованi нормами трудового права суспiльнi
вiдносини, що виникають на пiдставi укладення трудового договору, контракту чи iншого юридичного
факту з приводу участi працiвника (робiтника або службовця) в працi на пiдприємствi, установi чи
органiзацiї. Це вольовi суспiльнi вiдносини, врегульованi нормами трудового права. Елементи
правовiдносин: суб’єкти, об’єкти та змiст право вiдносин при наявностi вiдповiдних правових
норм. [1, с. 121]
Трудові відносини містять у собі моменти об'єктивної і суб'єктивної волі. Об'єктивною вона
виступає як воля держави, оскільки існування трудових прав, обов'язків і правовідносин забезпечується
законодавчими актами про працю, що затверджуються державою. [1, с. 122]
Отже, трудові правовідносини можливі тоді, коли існують фактичні трудові відносини, що
потребують правової форми, тобто перетворення в правові відносини. Іншими словами, трудові
правовідносини становлять собою форму, в якій суспільні трудові відносини можуть існувати в
суспільстві.
Трудові правовідносини виникають з моменту, коли трудящий уклав з власником чи підприємством
трудовий договір і приступив до виконання своєї трудової функції. А оскільки для своєї життєдіяльності і
відтворення людина повинна постійно здобувати матеріальні блага, засоби для життя, трудові
правовідносини на відміну від цивільних є тривалими, що продовжуються протягом усього часу її
працездатності. Припиняються ці відносини тільки за волевиявленням їх суб'єктів, у зв'язку з виходом на
пенсію або внаслідок смерті працівника.
Трудові правовідносини виступають як форма і умова існування фактичних трудових відносин, є
засобом їх конкретизації і закріплення. У свідомості фактичні трудові відносини завжди відображаються
як правовідносини, хоча в дійсності останні є лише формою суспільних трудових відносин. [2, с. 163]
За змiстом цi вiдносини являють собою систему правовiдносин трудового права, до якої входять:
 безпосередньо трудовi правовiдносини (виникають в бiльшостi випадкiв на пiдставi укладення
трудового договору та контракту);
 правовiдносини з соцiального партнерства (в тому числi органiзацiйно-управлiнськi);
 правовiдносини з працевлаштування громадян;
 правовiдносини з приводу професiйної пiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї;
 правовiдносини стосовно нагляду за охороною працi й дотриманням трудового законодавства;
 правовiдносини з розгляду трудових спорiв;
 правовiдносини з матерiального забезпечення працiвників за рахунок коштiв державного
соцiального страхування (в окремих випадках).
Центральне мiсце в цiй системi посiдають трудовi правовiдносини, а решта (зазначених) не можуть
виникати без безпосереднього зв’язку з ними. [1, с. 122]
Виникнення, змiну та припинення трудових правовiдносин пов’язують з певними умовами,
передбаченими нормами трудового права, якi прийнято називати юридичними фактами.
Юридичнi факти в трудовому правi — це передбаченi чинним трудовим законодавством конкретнi
життєвi обставини, з якими норми права пов’язують певнi юридичнi наслiдки — виникнення, змiну або
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припинення трудових правовiдносин. Основною функцiєю юридичних фактiв у трудових правовiдносинах
є функцiя порожденная правосуб’єктностi [1, с. 125].
Однак у багатьох випадках правовiдносини виникають, змiнюються, припиняються на основi не
поодинокого юридичного факту, а сукупностi юридичних фактiв, необхiдних для настання правових
наслiдкiв, передбачених нормою права (виникнення, змiна чи припинення) правовiдносин, яка у
юридичнiй лiтературі називається фактичним (юридичним) складом [3, с. 403].
Індивідуальні трудові правовідносини – тривалі правовідносини, які виникають на підставі вільного
волевиявлення між працівником та роботодавцем; визначаються змістом та межами трудового договору;
характеризуються особистим виконанням працівником визначених трудових обов’язків за відповідну
оплату та владною підпорядкованістю працівника роботодавцю; є базовими у системі трудових
правовідносин та становлять передумову існування всіх інших видів трудових правовідносин.
Участь у трудових правовідносинах передбачає наявність у особи певних властивостей,
передбачених законом. Сукупність цих властивостей утворює поняття правосуб’єктності особи
(організації). Отже, щоб стати учасником трудових відносин, потрібна наявність двох чинників –
правоздатності та дієздатності конкретної особи і фізичної, і юридичної. Тобто можливість бути
суб’єктами трудового права зумовлена наявністю трудової праводієздатності, що охоплює право- та дієздатність особи.
Ці два правові явища в трудовому праві нерозривні, на відміну від цивільного права, в якому
правоздатною особа стає з дня народження, а дієздатною у повному обсязі – з досягненням 18-річного
віку. В трудовому праві працівник володіє єдиною праводієздатністю і в повному обсязі – з досягненням
16-річного віку, а в окремих, передбачених законом випадках, – з 15-річного і 14-річного віку (ст. 188
КЗпП).
Зважаючи на вказане трудова правосуб’єктність – це комплексна категорія сучасного трудового
права, що виражає здатність особи (фізичної чи юридичної) бути суб’єктом трудових правовідносин.
Сама собою правоздатність немає жодного реального блага. Це лише здатність до права, тобто
здатність мати право, а останнє дає змогу володіти тим чи іншим благом, здійснювати певні дії,
пред’являти вимоги. Правоздатність є незмінною і не може бути більшою або меншою. Для того, щоб
бути активним суб’єктом трудових правовідносин, фізична особа має бути наділена безперечним
елементом правосуб’єктності – дієздатністю.
У трудовому праві дискусійним є визначення суті дієздатності. Її пояснюють як особливе,
невіддільне від правоздатності, суспільне відношення; як елементарне правове відношення, яке полягає
у визнанні державою здатності особи своїми діями набувати, змінювати та припиняти правові відносини;
Отже, трудова правосуб’єктність зумовлена:
А) наявністю в особи здатності до праці систематичного та регламентованого нормами права
характеру;
Б) досягненням особою 16-річного віку (у цьому разі настає повна трудова правосуб’єктність,
оскільки такий працівник вправі самостійно укладати трудовий договір), а у виняткових випадках, за
згодою одного з батьків або особи, що його замінює, може виникати з 15- або 14-річного віку.
Виникнення трудової правосуб’єктності не лише надає змогу особі вступати в трудові відносини, а
й спрямоване на охорону її прав, що чітко виражено в імперативному характері (в беззастережному
виконанні норм про трудову правосуб’єктність).
З огляду на складність та багатоаспектність трудових та пов’язаних із ними відносин, їх суб’єктами
також є і державні органи, котрі своїми правоустановчими діями регулюють відносини у сфері праці.
Кожен із державних органів здійснює свою визначену законодавством функцію та виконує низку
завдань. Законодавча функція полягає у формуванні та прийнятті ефективного та реально ефективного
оновленого законодавства про працю, виконавча функція – в нагляді та контролі за дотриманням
законодавства про працю, юрисдикційна – у вирішенні трудових спорів.
У своїй діяльності державні органи мають притримуватись гарантій забезпечення права громадян
на працю, що встановле ні у ст. 5-1 КЗпП: вільний вибір виду діяльності; безплатне сприяння
державними службами зайнятості у підборі підходящої роботи і працевлаштуванні відповідно до
покликання, здібностей, професійної підготовки, освіти, з урахуванням суспільних потребпотреб.
Держава стає німим свідком взаємин між роботодавцем і працівником, дозволяючи роботодавцю
самостійно управляти працею на підприємстві без будь-яких обмежень.
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ЩОДО ПОНЯТТЯ «ЗМОВИ» ЯК ФОРМИ ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО
СТ. 109 КК УКРАЇНИ: ЛІНГВІСТИЧНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
Беручи до уваги кримінальне законодавство, у якому термін «змова» вживається в словосполученні
«група осіб за попередньою змовою» як форми співучасті, яка закріплена у Кримінальному Кодексі України
(далі — КК України) [11] приходимо до висновку, що науковці, здебільшого, його вивчали саме з позиції
ознаки форми співучасті у кримінальному правопорушенні, серед яких виділяються праці таких вчених як:
Анохіної Л. С., Дудоровa О. О., Кваші О. О., Ус О. В. та ін. [1, c. 35]. Утім, проаналізувавши чинний КК
України, приходимо до висновку, що термін «змова» лише чотири рази застосовано у положеннях
Кримінального кодексу України (два рази у Загальній частині, два – в Особливій):1) під час формулювання
поняття готування до кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 14); 2) одного з видів співучасті у
кримінальному правопорушенні (ч. 2 ст. 28); 3)під час визначення основного складу злочину,
передбаченого в ч.1 ст. 109 КК України (дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення
конституційного ладу або захоплення державної влади, а також змова про вчинення таких дій): 4) під час
визначення основного складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 437 КК України (планування, підготовка або
розв'язування агресивної війни чи воєнного конфлікту, а також участь у змові, що спрямована на вчинення
таких дій) [11]. Утім, незважаючи на «широке» використання даного терміну – зміст вказаного поняття
законодавець не роз’яснює.
Відповідно до цього, можемо спостерігати так званий «правовий Вавилон» у тому сенсі, що де панує
правова невизначеність, там і присутній правовий плюралізм точок зору. В нашому випадку як раз можемо
прослідкувати точки зору науковців, які по-своєму розуміють даний термін. Окрім цього, не важко помітити,
що у теорії кримінального права відсутня єдина позиція щодо змісту поняття «змова» та моменту, з якого
злочин, передбачений у ст. 109 КК України, у цій формі є закінченим. Указана проблема розглядається
вченими з позицій загальної частини кримінального права як вид готування до кримінального
правопорушення та ознаки співучасті у кримінальному правопорушенні, а також через призму положень
ч. 1 ст. 109 КК України. Так, М. Й. Коржанський вважав, що змова – це домовленість двох або більше осіб
спільними, загальними, поєднаними зусиллями вчинити злочин [5, с. 86]. Схожу позицію обстоює і
В. О. Навроцький, котрий вважає, що досягнення самої лишез мови про спільне вчинення злочину без
подальших дій (до початку виконання об’єктивної сторонни злочину) повинно кваліфікуватися як готування
до злочину [6, с. 161–162]. Із ученим погоджується Л. Д. Гаухман, лише уточнюючи, що суттєвою умовою
змови є виявлення наміру і бажання осіб вчинити конкретний злочин [7, с. 197]. На думку О. О. Дудорова,
змова як вид готування до злочину «…має бути результативною і, виходячи за межі виявлення наміру,
передбачає з’ясування хоча б у загальних рисах деталей підготовлюваного злочину» [8, с. 70].
Досліджуючи проблеми вчення про стадії злочину, А. П. Козлов зробив висновок, що під змовою слід
розуміти вербування співучасників, поєднане з досягненням згоди про спільне вчинення
злочину [9, с. 60–61]. Наявні й інші позиції з цього приводу, суть яких зводиться, зокрема, до того, що
змова передбачає створення групи з двох або більше осіб, які заздалегідь домовилися про спільне
вчинення конкретного кримінального правопорушеня, при цьому закінчене готування (а отже і змова як
його вид) полягає у діяльності, що містить не лише бажання особи вчинити суспільно-небезпечне діяння,
але і в дійсності виконання всіх необхідних дій, які створюють умови для безпосереднього посягання, яке
під час використання створених умов може призвести до вчинення вже конкретного кримінального
правопорушення.
Аби більш детально зрозуміти, що являє собою поняття «змова», пропонуємо звернутися до
Великого тлумачного словника, який подає трактування у двох варіаціях: 1) таємна угода для досягнення
якої-небудь мети (частіше політичної); 2) взаємна домовленість кількох чи багатьох осіб про спільні дії [2].
Отже, запропоновані тлумачення надають нам право можливість виокремити такі ознаки змови: 1) кілька
осіб (мінімальна кількість – дві особи); 2) таємність; 3) угода (домовленість); 4) спільність дій; 5) мета.
В тлумачних словниках української мови змова розглядається як взаємна домовленість про щонебудь [3, с. 495]. Домовленість же визначається як умова, що досягнута попередньою розмовою,
переговорами, конклюдентними діями [10, с. 356]. Згідно з іншим визначенням, домовленість — це
взаємна згода з високим рівнем відповідальності за ключовими питаннями (як правило, про права і
обов'язки) [3]. Звідси, змову можна визначити як взаємну згоду щодо умов особливого характеру,
досягнуту шляхом попередніх переговорів, що спрямована (у майбутньому) на вчинення якихось дій.
Таємність визначається як: 1) щось навмисно приховуване від інших (прояв латентності); 2) відоме
небагатьом або тільки кому-небудь одному; 3) те, що не підлягає розголошенню; секретне; 4), не
дозволене законом; конспіративне, підпільне. Щодо кількісного складу осіб, які беруть участь у змові, то, як
ми вже раніше наголошували, це має бути дві (мінімальний показник) і більше особи. Спільність дій
характеризується як, по-перше, не розривний зв'язок, єдність; по-друге, дії, що виконуються, досягаються
всіма (чи то в суспільстві, чи в групі, чи в колективі). Мета визначається як те, до чого хтось прагне, чого
хоче досягти; певна визначена ціль. Вважаємо, що мету можна розглядати у двох іпостасях: 1) як
проміжкову, тобто створення у двох і більше осіб можливості для заподіяння суспільно небезпечної шкоди
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об’єктам кримінально-правової охорони; 2) як кінцеву — вчинення цими особами надалі певного
кримінального правопорушення, передбаченого Особливою частиною КК України.
Про складність досліджуваної проблеми свідчить аналіз й інших праць. Зокрема, В. А. Ліпкан та
І. В. Діордіца стверджують, що змова – це таємна угода двох і більше осіб про спільні насильницькі дії
протиконституційного ладу і державної влади [12, c. 164]. Також вчені зазначають, що наявність лише
однієї згоди кількох осіб про спільне вчинення передбачених у ч. 1 ст. 109 КК України дій не може
розглядатися як злочин, оскільки кримінальна відповідальність настає лише у випадку, коли воля людини
починає виявлятися у її суспільно небезпечному діянні, формуючи таким чином, об’єктивну сторону
злочину Враховуючи запропоновані визначення авторів, пропонуємо дефініювати термін таким чином:
змова – це таємна угода декількох осіб щодо попереднього узгодження спільних дій до початку виконання
об’єктивної сторони цього злочину, доведена до всіх її учасників, укладена з метою, вказаною у ч. 1 ст. 109
КК України, і вважати злочин закінченим з моменту досягнення угоди із вказаних умов під час змови.
Дослідження питання про момент часу, з якого злочин, передбачений ч. 1 ст. 109 КК України, у формі
змови є закінченим, наведеним не вичерпується. Як зазначалося, обов’язковими ознаками змови є
кількісна (наявність двох або більше осіб), наявність попередньої домовленості між винними про спільне
вчинення конкретного злочину, наявність у них умислу на досягнення спільними зусиллями єдиної мети –
вчинення конкретного злочину Вказані ознаки притаманні співучасті у кримінальному правопорушенні,
якою відповідно до закріпленого у ст. 26 КК України визначення є умисна спільна участь декількох суб’єктів
кримінального правопорушення у вчиненні кримінального правопорушення [11]. На підставі цього в теорії
кримінального права виокремлюють об’єктивні і суб’єктивні ознаки співучасті [7, c. 225-228]. До першої
групи відносять множинність суб’єктів (наявність двох або більше осіб) та спільність, до другої – єдність
умислу співучасників у вчиненні лише умисного кримінального правопорушення.
Якщо, наприклад, під організацією (створенням) банди потрібно розуміти саме не процес її
організації, а вже кінцевий результат таких дій – наявність змови та спеціальних ознак, обов’язкових для
банди, якщо для визначення моменту, з якого створення організованої групи, злочинної організації чи
банди вважається закінченим складом кримінального правопорушення, ключову роль виконує змова, то, в
свою чергу, підставою для притягнення осіб до кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 109 КК України у
цій формі є встановлення факту наявності таємного, зафіксованого в письмовій або в усній формі
досягнення згоди (говорячи саме як про обставини реальної дійсності) декількох осіб щодо спільного
вчинення ними конкретного злочину відповідно до взятих на себе кожним суб’єктом зобов’язань,
попередньо погоджених усіма учасниками такої групи.
Учасники вчинення такого злочину, передбаченого ст. 109 КК України такою групою формують
об’єктивну сторону цього злочину як співвиконавці. При цьому можливий технічний і розумовий
(інтелектуальний) розподіл функцій, за якого кожен співучасник виконує певну роль. Так, з урахуванням
конкретних обставин справи та змісту спільного умислу осіб, що вчинюють насильницьке повалення чи
зміну конституційного ладу (ч. 1 ст. 109 КК України) за попереднім зговором, до таких дій можуть бути
віднесені передача іншому співучаснику зброї, подолання опору представників влади або приведення його
у безпорадний стан з метою заволодіти державною владою тощо.
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АВТОРСЬКЕ ПРАВО В ІНТЕРНЕТІ: ОСОБЛИВОСТІ ПОРУШЕННЯ І ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ
Актуальність даної теми визначається тим, що широке використання Інтернету породжує не лише
нові можливості, а й низку проблем щодо ефективного захисту та охорони прав інтелектуальної власності.
Інтернет стає віртуальним ринком обороту і збуту продукції із порушенням виключних прав авторів та
інших правовласників. За даними Міжнародного альянсу інтелектуальної власності рівень комп’ютерного
піратства в Україні становить 86%. Основною проблемою є невідповідність до сьогоденних реалій та
малоефективність існуючих механізмів захисту.
Щодо визначення основних термінів: авторське право - це сукупність прав, які виникають та
належать автору або його правонаступникам у зв‘язку із створенням або використанням твору літератури,
науки, мистецтва.
Інтернет – це всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв'язана глобальним
адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами.
Відповідно до українського законодавства майнові права авторів діють протягом усього життя автора
і 70 років після його смерті. По завершенні строку дії майнових прав авторів, твори переходять до
суспільного надбання. Об’єкти авторського права досить різноманітні і, напевно, з розвитком культури і
суспільства ще будуть з’являтися нові об’єкти. Видами правопорушень в Інтернеті є незаконне відтворення
і копіювання музичних, художніх, літературних творів чи комп’ютерних програм без попереднього надання
на це згоди автором чи правовласником. Крім цього, все більш популярним стає такий вид порушень, як
плагіат – оприлюднення (опублікування) повністю або частково чужого твору в Інтернеті під іменем особи,
яка не є автором цього твору.
Особливості порушень авторського права в Інтернеті в першу чергу залежить від суб’єктів цих
правопорушень, а саме головними є провайдери, власники сервісів в Інтернеті всі користувачі (ті, що
розміщають контент так і ті, що ним користуються). Складність встановлення безпосереднього порушника
у зв’язку із можливістю майже безперешкодного доступу до інтернет-сайту будь-якою особою фактично з
різних місць земної кулі, тому виникають випадки, коли об’єкти авторського права використовуються
користувачем мережі Інтернет на території, де відповідні норми права не діють. Відповідно стає питання
про відповідальність власника веб-сайту за наявність матеріалів на ньому, які порушують права
інтелектуальної власності, що належать іншій особі.
Такий підхід зараз підтверджений і судовою практикою, відповідно до якого за порушення авторських
прав в мережі відповідає або споживач телекомунікаційних послуг, який поширив неправомірний контент,
або власник веб-сайту, що є більш частим випадком. У п. 12 Постанови Пленуму Верховного Суду «Про
судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної та юридичної особи» зазначено, якщо автор
поширеної інформації невідомий, а також коли інформація є анонімною і доступ до сайту - вільним,
належним відповідачем буде власник сайту, на якому розміщений інформаційний матеріал.
З метою виконання діючих міжнародних зобов’язань та розуміючи необхідність посилення боротьби
з порушеннями у даному напрямку Україною, було введено також відповідну кримінальну відповідальність.
Серед кола передбачених покарань варто виокремити суттєвий штраф, або виправні роботи на строк до
двох років, або позбавлення волі на той самий строк (у випадку повторних дій, або за змовою сторін
позбавлення волі збільшується на строк від двох до п’яти років, а для службових осіб – від трьох до шести
років).
Проаналізувавши судову практику України з питань вирішення спорів щодо авторського права в
мережі, потрібно наголосити на проблематиці самого фіксування правопорушення. Адже, самостійна
фіксація в суді не буде розглядатися як доказ, відповідно, фіксація повинна проводитися компетентним
органом чи експертом, за умови, що доказ не буде видалений. Також за дану процедуру слід сплатити
кошти, розмір яких підпадає під питання «прийнятої ціни». Друге спостереження, але не менш важливе,
розмір компенсації для людини, чиї права було порушено. Законом передбачена відповідальність у вигляді
виплати компенсації у розмірі від 10 до 50000 мінімальних заробітних плат, замість відшкодування збитків
або стягнення доходу. Якщо суб’єкт, чиї права було порушено, не подав аргументованих збитків або
упущеної вигоди, як правило, останній претендує на грошову компенсацію в розмірі 10 мінімальних
заробітних плат, тобто мінімальну суму, не зважаючи на кількість об’єктів правопорушення.
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Також слід зробити висновок, стосовно небажання суддями розглядати справи стосовно захисту
авторських прав, чи некомпетентності останніх у вирішенні питань суперечок з приводу порушення
вказаних прав, або, все ж таки, неоднозначність застосування наявного законодавства.
Способами фіксування правопорушень у сфері авторських прав є: допомога приватних компаній, які
здійснюють діяльність в сфері фіксації інформації на сторінках мережі Інтернет, фіксація інформації та
проведення експертних досліджень, відповідними судовими експертами.
В юридичній літературі виділяють два основні шляхи захисту авторських прав в мережі Інтернет:
 захист на етапі порушення: 1) обмежена функціональність – автори розповсюджують програми,
які не здатні друкувати документи або зберігати їх у пам’яті комп’ютера; 2) «годинникова бомба» - автор
розповсюджує повноцінний об’єкт авторського права, але встановлює дату, після якої доступ до нього буде
неможливим; 3) захист від копіювання, тобто автор встановлює кількість разів, коли файл може бути
скопійований; 4) криптографічні конверти – твір зашифровано так, що доступ до нього можливий з
використанням ключа до шрифту;
 захист на етапі після порушення: 1) агенти – це комп’ютерні програми, які автоматично виконують
попередньо визначені команди, наприклад, пошук у мережі контрафактних примірників творів; 2) «маячок»
- це особлива мітка, яка розміщується в творі і спрацьовує під час несанкціонованого використання,
надаючи можливість знайти порушника авторських прав.
У світі поширюється рух піратських партій. Перша Піратська партія була зареєстрована у 2006 році у
Швеції, а офіційно рух оформився у 2010 році. Рух постійно набирає популярність, і аналогічні партії є в
багатьох країнах Європи й світу.
Франція, перша країна, яка оголосила боротьбу з піратством в мережі Інтернет, шляхом прийняття
Закону «Про три кроки», який був розроблений за ініціативою президента Франції Ніколя Саркозі і вступив
у дію з 1 жовтня 2010 рокую. Завдяки цьому влада отримала право на повне прослуховування трафіку, а
також на сповіщення по електронній пошті тих, хто активно викачує з мережі піратські програми та
мультимедійний контент у файлообмінних мережах. Закон передбачив, що «пірати», які ігнорують
попередження електронною поштою, втрачають доступ до мережі терміном на рік, крім того в ряді випадків
передбачений штраф до 300 тис. євро або навіть тюремне ув’язнення. Закон також зобов’язав місцевих
інтернет-провайдерів перехоплювати і передавати владі дані про людей, які займаються
розповсюдженням піратських матеріалів. Щодо цих осіб в подальшому порушуються кримінальні справи.
У цивілізованій країні блокування сайтів повинно здійснюватися тільки за рішенням суду. Нові
законодавчі ініціативи, у разі їх прийняття, дають змогу заблокувати практично будь-який інтернет-контент,
у тому числі журналістську статтю, фотографію або інформацію у Вікіпедії, що несе загрозу свободі слова і
порушує як Конституції України, так і низку українських законів і міжнародних норм. Міжнародний досвід
показує, що єдиною підставою для блокування будь-якого вмісту може бути тільки рішення суду
(Великобританія, Австрія, Бельгія)
Отже, проаналізувавши актуальні проблеми у сфері охорони й захисту прав інтелектуальної
власності, варто дійти висновку щодо необхідності вдосконалення як внутрішньодержавного
законодавства, так і міжнародного права у даній сфері. Перш за все потребують оновлення договори
Всесвітньої організації інтелектуальної власності, що може бути реалізоване шляхом перегляду існуючих
договорів, а також прийняття нових положень. По-друге, потрібно провести належну імплементацію таких
договорів усіма без винятку державами. Крім того, порушення авторського права має економічний
характер, тому необхідно припинити кримінальне переслідування і ввести штрафи відносно
розповсюджувачів піратського контенту. При занадто жорсткому законодавстві довести до кінця
кримінальний судовий процес складніше, ніж адміністративний.
Складнощі в регулюванні відносин інтелектуальної власності в мережі інтернет пов’язані по-перше, з
масовістю суб’єктів, користувачів Інтернету. З одного боку суб’єкт, наприклад, авторського права на
літературний твір за допомогою Інтернету отримує додатково можливість ознайомити публіку зі своїм
романом чи повістю і прорекламувати їх. Це є позитив, але, з іншого боку, відносини у сфері
інтелектуальної власності перетворюються на абсолютні, важче виявити того користувача, який порушує
авторські права і притягнути його до відповідальності (зрозуміло, що навіть при високому рівні
правосвідомості і правової культури особи, потреба в інформації, тим паче в сучасному інформаційному
суспільстві, може переважити законність у процесі реалізації своїх прав).
По-друге, варто зазначити, що право інтелектуальної власності являє собою право особи на
результат інтелектуальної діяльності, куди можна віднести літературні твори, виконання, комп’ютерні
програми, товарні знаки тощо. За великим рахунком, весь Інтернет являє собою результат інтелектуальної
діяльності, і його контент, наповнення, розміщені у ньому матеріали підлягають захисту з боку держави. А
це – «гігантська павутина відносин, яка одночасно охоплює сотні мільйонів осіб і творів».
По-третє, Інтернет є поняття екстериторіальне, що призводить до неможливості чітко визначити
юрисдикцію держави, яка б опікувалася, гарантувала і захищала право інтелектуальної власності.
Література:
1. Конституція
України.
Прийнята
на
п’ятій
сесії
Верховної
Ради
України
28.06. 1996 р. -:К.: Преса України, 1997. – 80 с. [Електронний ресурс]. – 1996. – Режим доступу до
ресурсу:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text.

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

63

2. Цивільний Кодекс України // ВВР 2003, №№ 40-44, ст.356 [Електронний ресурс]. – 2002. – Режим
доступу до ресурсу: https:// https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text
3. Закон України «Про міжнародне приватне право» // ВВР України, 2005, № 32. ст. 422.. [Електронний
ресурс]. – 2005. – Режим доступу до ресурсу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2709-15#Text
4. Постанова Пленуму Верховного Суду «Про судову практику у справах про захист гідності та честі
фізичної та юридичної особи» // [Електронний ресурс]. – 2005. – Режим доступу до ресурсу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v_001700-09#Text
Науковий керівник:
викладач, Бородкіна Олена Олександрівна.

64

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

СЕКЦІЯ: ТЕХНІЧНІ НАУКИ
Bathaei Atefehsadat, Yaroslav S. Kozey, Vitaliy Sukhov
(Kyiv, Ukraine)
HEAVY TRANSPORT MULTICOPTER
Introduction.
Heavy lift drones has been designed for various industries and they are suitable for wide range of
transportation tasks such as surveillance, agriculture, search and rescue, military, medical usage and etc. They
can carry high payloads and are capable to navigate through dangerous areas where flying with manned aircraft
is impossible. Therefore design requirements depend on the purpose of multicopter tasks. As Quadcopter is a
common type of drone hence in the following paper the design method of a quadcopter will be discussed.
The purpose of the work.
The purpose of this work is the design method and analysis of the literatures on the topic of heavy
multicopters and existing technical options, implementation of transport multicopters.
Determination of mass mass and energy characteristics.
Development of a mathematical dynamic model of a quadcopter.
Calculation of structure and equipment costs.
Determination of 3-D model of quadcopter.
Analysis of the design method.
Main part of a quadcopter is it’s frame, it has four arms which connect the motors and propellers with equal
distance to the main body and Lipo (lithium polymer) batteries also placed on the main body.
After comparing some types of existing quadcopters the first step for the design is to determine the
configuration (X or H or +) of the model therefore the frame on figure 1 has been selected. For flight stability the
frame should be symmetrical. Some essential parts as motors, propellers, flight controller receiver and transmitter
are also required. 2-D sketch has been created [1].
DC brushless motors are better selection than brushed ones because they have better thrust to weight ratio
and lipo batteries are also light in weight so they are more suitable for VTOL aircraft. Choosing the suitable
propeller is important too because it has a direct influence on power and in stability of the drone [2].
The location for each components should be selected, free spaces should take in to account for motors,
controller and other equipment. Parts also created by CNC technology and suitable propellers selected in
accordance to the performance of motors and the size of frame and electronic components also added.
The Quadcopter maneuverability is high so we need a system which should be accurate for controlling.
Dynamic model has been created under different conditions of flight (longitudinal, lateral and hover flight) in an
order to determine the stability of the model [3]. In the case of Quadcopter stability controller’s gyroscope send
inputs like pitch, roll and yaw for controlling the drone. all forces, moments and torque should have quantitative
relation around center of gravity [4].
By using removable batteries the model became so flexible for easier carriage.
Costs of each step of design and every components calculated as economic as possible with highest
efficiency and capability for the final result.

Figure 1.
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Results of work.
With state space modeling we have advantages like modeling of multiple-input and multiple-output system.
The equations of a system under control is nonlinear so it is necessary to write them as linear system.For
making state space mathematical model we use a set of outputs, inputs and variables which have relation with
first order of equation. The space model is shown as follows:

𝑥 = 𝐴𝑥 (𝑡) + 𝐵𝑢(𝑡)
𝑦 = 𝐶𝑥 (𝑡) + 𝐷𝑢(𝑡)
Where x(t) state vector, u(t) control or input vector, y(t) output vector, A system vector, B input vector, C
output vector and D feed forward vector.
If the non-linear equations given in previous equation are linearized, the following equations will be
obtained:

[x y z φ θ ψ]T is the vector has the linear and angular position of the quadrotor in accordance to earth
inertia frame coordinate and [u v w p q r]T is the vector has the linear and angular velocities in accordance to the
body frame coordinates and u is input or control vector: u = [ 𝑓t τ x τ y τ z ] T
By making the linearization compeleted we can obtained the input matrix, the previous equation is divided
into two parts. The first part coresponds the longitudinal flight x, z, u, w, q, θ and the second part is the y, v, p, r, φ
and ψ values showing the lateral flight. With previous information we can have the longitudinal and lateral space
models.
Longitudinal flight model:

Lateral flight model:
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Depending on the model and parameters quadrotor hover, longitudinal and lateral flight simulink models
are as follows, respectively.
The following graphs are obtained for each flight mode according to the simulation results. In this study,
longitudinal, lateral and hover flight of quadrotor is discussed. Quadrotor model was created in Fusion 360
program and data obtained from it was made with Simulink model (figure 2).

Hover flight
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Longitudinal flight

Lateral flight
Figure 2. Simulation results in simullink
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As a result a heavy lift quadcopter with high performance capability had been designed with the following
characteristics (table 1)
Table 1
Following characteristics
Max takeoff weight, kg
Max level flight speed, m/s
Max vertical speed, m/s
Transport dimensions, mm
Operating dimensions, mm
Useful load, kg
Flight time, min

195
30
3
1450*1080*580
2800*2800*580
35 (*max 45)
30

Under max load of 45 kg other specs will degrade.
By using high resistance material for the frame and high performance out runner motors (REX 30-5) with
18000 Watt output the created quadcopter model can fly over congested or impassable areas. In this study,
longitudinal, lateral and hover flight of quadrotor is discussed. Quadrotor model was created in Fusion 360
program and data obtained from it was made with Simulink model. 3-D model presented on figure 3:

Figure 3. Quadrotor model
UAVs are demonstrating to be effective in many fields, so it is so important to take in to account the costs
of it’s design so we have to consider every parts of quacopter cost like airframe, propellers, motors, batteries,
radio transmitter, receiver, battery charger and etc.
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MECHANIZATION OF THE WING OF A SHORT TAKEOFF AND LANDING AIRCRAFT
Introduction. Mechanization of the wing is a system of devices, designed to control the lift and drag of the
aircraft mainly to improve its takeoff and landing characteristics. Mechanization is especially important for short
take-off and landing aircraft, which need to have the highest efficiency of mechanization.
In addition to the general requirements for the entire aircraft, the following special requirements apply to
mechanization of the wing: maximum increase in the coefficient of lift when the deviation of the means of
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mechanization in the landing position at the landing angles of attack of the aircraft; minimal increase in the
coefficient of drag in the retracted position of mechanization; the maximum value of aerodynamic quality during
the take-off of an aircraft with low traction and the greatest possible increase in lift when the deviation of
mechanization to the take-off position for aircraft with high traction; the smallest change in the position of the
center of pressure of the wing when the deviation of the mechanization in the working position; synchronicity of
mechanization on both wing consoles, simplicity of construction and high reliability.
The purpose of the work. The purpose of the project is to develop mechanization of the wing of a short
takeoff and landing aircraft. To achieve this goal, the following tasks were set:
Analysis of existing types of mechanization of short takeoff and landing aircraft. Analysis of methods for
calculating the types of mechanization.
Calculation of aerodynamic characteristics of mechanization.
Development of mechanization elements and flap release system.
Development of a kinematic model of the wing mechanization system.
Analyzing the strength and rigidity of the structural elements of mechanization.
Analysis of the state of the problem. The solution of the main problem of wing mechanization is to
increase the bearing capacity of the wing and, thus, improve the aircraft's take-off landing performance is
achieved:
increasing the effective curvature of the wing profile when the deviation of the mechanization in the working
position;
the increase in the values of the coefficient of lifting force will be greater the greater the curvature of the
profile;
increasing the area of the wing when using retractable panels or retractable flaps;
controlling the boundary layer to ensure a continuous flow around the upper surface of the wing or delaying
the failure at large angles of attack by increasing the energy (speed) of the boundary layer.
Various combinations of the considered factors can also be used to increase the bearing capacity of the
wing.
Increasing the flow velocity over the upper surface of the wing and increasing the coefficient of lift can be
obtained using:
the effect of a slit to accelerate the flow around the upper surface of the wing.
increase in the curvature of the profile, which is obtained by deflection of the flaps and flaps, sock and
flaps;
the energy of broken vortices from the front wings of the front horizontal plumage of small elongation,
inflows and other elements to increase the energy of the boundary layer on the wing and delay the disruption of
the flow at large angles of attack. The factors considered above are used to increase the lifting force of the wing
with the help of different types of flaps. The largest increase in the coefficient of lift is given by multi-slot sliding
flaps. The ratio of the flap chord to the wing chord is 0.3… 0.4, the angle of deviation 40..50 ° - for rotary flaps
and 50… 60 ° for multi-slotted flaps, the area of the flaps to the wing area 0.15... 0.25 [1].
Results of work. The first part of the study is based on the analysis of existing short take-off and landing
aircrafts. Collected and analyzed information on the characteristics, design schemes and type of mechanization of
the chosen STL aircrafts: IL-76, An-70, Airbus А400М. The choice is determined by the take-off mass and the
length of the run and takeoff. The comparative performance are shown in table 1.
Table 1
Comparative performance of STL aircrafts
Aircraft
Wing span, m
Length, m
Height, m
Wings area, m 2
Empty weight, kg
Max takeoff weight, kg
Cruising speed, km/h
Max speed, km/h
Practical range, km
Ceiling, km
Running length, m
Take-off length, m

An-70
44,06
40,73
16,38
204
73000
130000
700-750
800
6600
12000
800
600

IL-76
50,50
46,59
14,76
300
88500
190000
750-800
850
7200
12000
850
450

Based on the comparative characteristics, the following initial data:
Max takeoff weight m0 = 130000 kg.
Wings area S = 204 m2.
Cruising speed Vкр = 750 km/h.
Flaps area Sз = 64,4 m2
The wing is trapezoidal.
Airfoil NACA 2212.

Airbus А400М
42,40
45,10
14,70
221,5
76500
141000
780
802
7220
11280
900
650
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At the stage of preliminary aerodynamic design of the aircraft layout, it is advisable to use simple
engineering calculation methods. They are based on semi-empirical dependences and coefficients obtained by
processing a large amount of data determined as a result of calculation, pipe experiment and flight tests.
At the heart of the engineering method of calculating the aerodynamic characteristics of the wing with
mechanization is the assumption that only their increases associated with the action of mechanization are to be
determined, and the characteristics in the cruising configuration are considered known.
Design of double-slit flaps. The main principle in the design of double-slotted flaps is to apply the principle
of flap or flap to single-slotted flaps [2]. Aerodynamic research was conducted for such airfoils in two positions:
NACA-2212, NACA-4212, NACA-4215, NACA-43012a, NACA-63-415.
Aerodynamic models and the result are shown in Fig.1, 2.
A number of NACA series profiles have been studied and the most rational one has been selected, which
best meets the requirements for aircraft wing mechanization. The profile of NACA-43012a flaps was chosen for
the best indicator of aerodynamic perfection in the required flight modes.
In the non-deflected position, the shields, flaps and slats are loaded as part of the wing. In the released
position, the magnitude of the air load on them is set by the norms of strength depending on the angle of
deviation and the size of the chord of the unit [3].
Kinematics plays the most important role in ensuring the necessary trajectory of wing mechanization. A
kinematic scheme of the mechanization release system was designed and shown at fig. 3.

Fig.1. Aerodynamic models of wing for two position of flaps: takeoff (left), landing (right)
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Fig. 2. Results of aerodynamic research (take-off position as more loaded process)

Fig. 3. Kinematic scheme of the mechanization release system
At the finish stage was calculated the monorail of release system, created and tested for strength a spatial
model in Autodesk Inventor (fig. 4.)

Fig. 4. Spatial model and modeling of the stress-strain state of monorail
Modeling of the stress-strain state
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Conclusion. In the process of work the following stages were performed: analogues of STL aircrafts were
inspected and analyzed; was performed aerodynamic calculation flaps; developed kinematic scheme of the
mechanization release system; developed a spatial model of monorail; the analysis of the tensely deformed state
is made. Autodesk Inventor software was chosen to design the spatial model.
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CATAPULT WITH POLYPASS SYSTEM FOR UNMANNED AIRCRAFT
Introduction. The launch catapult of an unmanned aerial vehicle (UAV) is used for forced acceleration of
UAVs on takeoff. At the same time, it is necessary to receive speed of separation at admissible overload. Energy
for this is obtained from devices that do not belong to the UAV. The catapult must be autonomous when
launching the UAV, have a simple design, light weight and dimensions in the transport position. It must be easy to
maintain, quickly deploy to the starting position and provide dynamic stability when starting the UAV. Catapult can
be placed on a vehicle or trailer required permeability and mobility. The design of the catapult must ensure a
reliable launch of the aircraft, and the launch parameters must be constant with each subsequent launch. In order
to start efficiently and to avoid damage to expensive equipment, it is necessary to minimize the probability of
failure. These include: the influence of external conditions, including weather, and human factors.
The purpose of the work. The purpose of this work is the design calculation of a pneumatic catapult for an
unmanned aerial vehicle. To achieve this goal, the following tasks were set:
Analysis of existing versions of catapults for UAVs and literature on modern principles of calculation of such
structures.
Determination of mass-geometric and dynamic parameters of the catapult.
Development of a mathematical model of a catapult.
Calculation of the design of the catapult. Checking the proposed design option for strength.
Analysis of the state of the problem. Today there are the following types of catapults: spring, rubber,
powder, pneumatic, hydraulic, electromagnetic. The most common in use are rubber, hydraulic and
pneumatic [1-2].
Rubber catapults. Catapult launcher that uses the energy of bungee cords to launch a UAV. Existing
solutions include a metal rail, which is located at an angle of start, a bungee cord (or several cords) and a winch
for tensioning the cord. Before starting, the bungee cord is stretched to the required tension and secured with
safety pins. Then they are released to launch the UAV. Due to the simplicity of the system design, which does not
require many mechanical or electrical components, it has a relatively low weight. There are limitations to the
characteristics of the cord, and it usually requires a long rail to accelerate the UAV to the required speed. Such
launchers are mostly used only for light UAVs.
Hydraulic launchers are also designed as a catapult launcher. The basics of the system are the use of a
cylinder with two compartments. The compartments are separated by a piston, on one side of which is a
compressible gas, and on the other - hydraulic oil. To store the energy needed to start, the oil is pumped and
pushes the piston squeezing the gas from the other side. The hydraulic oil side is connected to the hydraulic
motor by means of a quick-open valve. The engine feeds the winch, which is attached to the UAV carriage
located on the guide. A valve opens to start the UAV. As a result, the gas in the cylinder expands and moves the
piston. The piston pushes the oil back and feeds the hydraulic motor. The engine rotates the winch, which pulls
the carriage and accelerates the UAV to start speed. The hydraulic starting system is much more complex than
the bungee cord, and it requires power to operate. The advantage of such a catapult is the high launch speed. At
the same time, the initial start can be softened and high accelerations can be avoided. As a result, the
requirements for the design of the UAV are simplified. UAVs do not need to withstand high start overloads.
Pneumatic starting systems are very similar to hydraulic ones. The energy storage is a compressed gas.
The guides together with the carriage have a similar principle. The gas used is pressurized air in the battery
tanks. The start is carried out by releasing compressed air through the valve and accelerating the carriage that
holds the UAV. The starting force can be adjusted by changing the pressure. This allows you to launch a UAV of
different mass. Disadvantages - the compressor for air pressure needs power; it takes time to fill the battery
tanks [3-4].
Results of work. The first part of the study is based on the analysis of existing UAV launchers. Collected
and analyzed information on the characteristics, design schemes and type of launch of common catapults:
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pneumatic MC0315L, pneumatic ARCTURUSUAV, pneumatic PL-40, pneumatic C400P, badge (rubber) C200R.
And UAVs for launch: RQ-21A Blackjack, Bayraktar TB2, Krunk 25-1, People's Drone PD-1. It is established that
the type of construction mostly depends on the mass and speed characteristics of the UAV. The main
comparative characteristics of catapults are shown in table 1.
Table 1
Comparative data of catapults for UAVs
Catapult
Catapult type
Maximum start speed,
m/s
Maximum weight of the
aircraft, kg.
Starting angle
Total weight, kg
Track length, m
Carriage type
Setting time, min

MC0315L
pneumatic
15

ARCTURUSUAV
pneumatic
30

PL-40
pneumatic
25

C200R
rubber
15,4

C400P
pneumatic
29

40

90

45

5

35

5º - 15º
255
3,495

15 º
76
5

11º
56
5

11º - 17º
10,8
1,75

99
4

15

<10

5

3

<10

Mathematical modeling of the entire system (fig. 1) was divided into two main parts: the air cylinder and the
movement of the UAV located on the guide. With the help of appropriate mathematical models, the required force,
speed, and acceleration to achieve the minimum height for UAV launch have been determined. A pneumatic
system is a gas-based system in which a closed fluid can be used for rotational or linear motion. The pneumatic
circuit used in the starting ramp consists of an air tank, a regulator, one valve and an air cylinder. The air tank is a
reservoir of compressed air. Compressed air is produced by a compressor. The regulator must reduce the inlet
pressure of the liquid to the desired value at the outlet. The air cylinder is the main drive, which consists of a
piston of radius R moving in the hole. The scheme of this can be seen in (fig. 2). The piston is connected to the
radius of the rod or cable r.

Fig 1. The scheme of the catapult:
1 – catapult guide, 2 – pulley, 3 – rod, 4 – pneumatic cylinder, 5 – local control panel, 6 – carriage

Fig. 2. Pneumatic cylinder with pulley:
1 – pneumatic cylinder, 2 – rod, 3 – local control panel, 4 – pulley

During start-up, the UAV is attached to the carriage. It is acted upon by the force of gravity, the
aerodynamic force due to the aerodynamic forces, the weight of the system itself and the force that drives the
carriage. The purpose of mathematical modeling is to determine the required force required for the movement of
the carriage and its acceleration. The diagram of a free body can be seen on (fig. 3). The assumption is that the
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force F will remain constant during start-up, as this simplifies the calculations. The Newton-Euler equation is the
basis of mathematical calculation [5].

Fig. 3. Diagram of a free body:
1 – catapult guide, 2 – pulley, 3 – rod, 4 – pneumatic cylinder, 5 – local control panel,
6 – carriage

As a result of mathematical calculations, a number of dependences is received (fig. 4).

Fig. 4. Graph of the dependence of the velocity v on time t at different values of acceleration a.
At the finishing stage, a spatial model of the catapult is created, shown in Figure 5

Fig. 5. Spatial model of the pulley and catapult
The model is tested for strength in the Simens NX 12 software. After simulation, the results shown in
Figures 6 were obtained.
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Fig. 6. Modeling of the stress-strain state
Conclusion. In the process of work the following stages were performed: analogues of catapults and UAVs
were inspected and analyzed; researched and selected mathematical model of calculation; calculated massgeometric and dynamic parameters of the catapult and pneumatic cylinder; the design calculation of the design of
the polypass catapult is carried out; developed a spatial model of the catapult; the analysis of the tensely
deformed state is made. Simens NX 12 software was chosen to design the spatial model.
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LANDING GEAR OF A HEAVY UNMANNED AIRCRAFT
Introduction. The landing gear is a system of supports that ensure the parking and movement of an
unmanned aerial vehicle (UAV) along the airfield during takeoff and landing and when taxiing around the airfield.
During takeoff and landing of the aircraft, during its movement along the airfield, in the parking lot, static
and dynamic loads act on the wheels of the landing gear. Their size and direction are determined by the
conditions and nature of the landing, the type of runway, etc.
The landing gear consists of the main power element - the rack, the device for absorbing and dissipating
the energy of shock loads - the shock absorber and the supporting devices - the wheels.
The landing gear must meet the following basic requirements:
· Stability and controllability when moving on the ground;
· Movement without damaging the runway;
· Exclusion of overturning of the aircraft and touching the ground by any other units of the aircraft, except
for the landing gear;
· Absorption of kinetic energy of impacts during landing and movement on an uneven surface of the airfield
in order to reduce overloads and dissipate as much of this energy as possible for rapid damping of vibrations;
· Minimal resistance to movement during the takeoff run and the required effectiveness of the brakes on the
run;
· Short time of cleaning and release;
· Provision of emergency landing gear;
· Reliable locking of the chassis in the retracted and released position and the presence of signaling
devices during harvesting and release;
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· Absence of self-oscillations of wheels and landing gear struts.
In addition to these specific requirements, the landing gear must also meet the general requirements for all
aircraft components:
· Minimum weight of the structure at a given strength, rigidity and durability;
· Minimum aerodynamic drag both in the extended and retracted position;
· High manufacturability of the design;
· Good performance.
The purpose of the work. The purpose of this work is to improve the design of a modern unmanned aerial
vehicle. To achieve this goal, the following tasks were set:
 Analysis of the available literature of heavy landing gear design for unmanned aerial vehicles and light
aircraft
 Calculation of take-off and landing parameters
 Determination of operating loads
 Development of the constructive-power scheme (further CPS)
 Calculation of the strength of the UAV landing gear
 Modeling of stress-strain state of landing gear elements
Analysis of the state of the problem. Depending on the location of the shock absorber relative to the
rack, there are telescopic, lever system and semi-lever rack schemes [1-2].
The telescopic rack combines a power element - a tubular rack and a shock absorber. The rack tube acts
as a shock absorber cylinder, inside which a rod with a piston enters, forming a telescopic pair with the cylinder.
Wheels are suspended at the lower end of the rod. To exclude the rotation of the rod in cylinders, both of these
elements are connected by a two-link (slot-hinge), which provides only the translational movement of the rod in
the cylinder under the action of axial compressive load. The disadvantages of this scheme include the lack of
amortization of lateral loads and frontal impact loads, as well as a large friction in the axle boxes and the shock
absorber seal under the action of these loads. Partial damping of the frontal impact in this scheme can be
provided by giving the rack some angle in the longitudinal plane parallel to the plane of symmetry of the aircraft.
Greater participation of the shock absorber in the perception of the force of the front impact can be
obtained using a shaky telescopic scheme of the rack. In this scheme, the rack is hinged in the upper mounting
node and fixed in the released position with a rigid bracket attached to the front to the middle hinge of the twobell. At a forward blow the force in wheels in a brace forces to compress the shock-absorber that provides loading
of loadings and softer transfer of energy of a forward blow on a design of the chassis and the plane. When the
shock absorber is compressed, the rack rotates (swings) relative to the upper loop, which explains the name of
this scheme.
The lever scheme of a rack is characterized by the fact that wheels in this case are fixed on the lever which
is hinged to a rack or a fuselage.
The shock absorber rod is connected to the lever by a spatial hinge, which completely eliminates the
transfer of bending moments to the shock absorber and provides ideal conditions for the operation of the seal and
the shock absorber axle box.
There are two types of lever racks: lever rack with an internal shock absorber, which is located inside the
rack; lever rack with remote shock absorber mounted on the outside of the rack; lever scheme without rack. The
lever circuit is a combination of telescopic and lever racks.
Results of work. The first stage of the work was the analysis of the literature and the selection of structural
and power schemes.
The UAV will implement a three-support chassis with front support, such a scheme is devoid of the
disadvantages inherent in the scheme of the landing gear with tail support, because the center of mass (CM) of
the aircraft is located in front of the main supports, and the front support is far forward relative to the CM of the
aircraft. When landing on the main support, even at high speeds, the UAV with the front support tends to lower
the bow of the fuselage (CM is in front of the main supports) and to reduce the angle of attack and lift. The threesupport chassis with a forward support has good road stability.
To improve the track stability of the front support wheels are made freely oriented so that they do not have
a force T (when braking the front wheels), which increases the deviation of the aircraft from the runway axis.
The longitudinal stability of the aircraft during its movement on the main supports can`t be provided by
forces on the horizontal plumage, so even the movement on the runway with artificial turf can cause longitudinal
oscillations of the aircraft.
The telescopic scheme was chosen as the layout of the shock absorbers. Analyzing the design, despite the
fact that the lever scheme has its advantages, due to the complexity of its implementation on the UAV and the
impossibility of reducing bending moments due to the strut placement of the strut was chosen telescopic scheme.
In addition to improving the operating conditions of the shock absorber, the telescopic circuit provides shock
absorption of the front impact, which rotates the lever and compresses the shock absorber. The shock absorber
will be located inside the rack. Liquid-gas was chosen as the type of shock absorber, due to the maximum
efficiency of this scheme.
As a result of the analysis of the modern UAV fleet, an analogue was chosen for the design – MQ-9
Reaper.
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According to the Aviation Rules (ICAO-23) take-off and landing conditions were calculated. The velocities
were calculated for the condition of the air take-off section from the point of separation of the UAV from the
runway until it reaches the height 𝐻𝑖𝑛 =10.7 m according to AP-23.51 (a). Calculated the length of the air section
of takeoff (AST) LAST which is formed on the energy balance of the aircraft [3-4].
After choosing a wheel and evaluating the mass characteristics, calculation schemes were obtained. Given
the landing on the concrete runway, it is necessary to install high-pressure tires. The calculation of the shock
absorber consists of determining its size (Geometric calculation) and calculating the area of the holes for fluid flow
(hydraulic calculation). According to ICAO, the calculation of strength must be performed for different
𝑃
𝑃
combinations of forces 𝑃𝑦 (Estimated vertical load on the rack from the ground) and their corresponding 𝑃𝑥
(calculated horizontal load). However, one of the most dangerous is the case given in the ICAO: the vertical load
is maximum, horizontal - is 25% of the vertical [5].
The calculated scheme of the rack in the compressed state with the dimensions determined for further
calculations and with the calculated loads added to the rack, as well as the coordinate system, the y-axis, which is
directed along the rack axis, are shown in (fig. 1).

Fig.1 Design scheme of the shock absorber

a)
b)
Fig.2 Plots of bending and torque (a), plots of axial force on the rod and cylinder (b)
The rack consists of a rod and a cylinder, which are interconnected by axle boxes (in the case of a power
circuit). In the XOZ plane (fig. 2), for calculation I accept the scheme shown in figure 3.3. Then the moment 𝑀𝑦
for the rod is zero in C, and the moment 𝑀𝑦 for the cylinder is 0 at the point D. Accordingly, the lines CD and EF
on the plots of the bending moments for the rack as a whole divide the plots into 2 parts. For example, in the
diagram 𝑀𝑦 ABO, CD corresponds to the cylinder, and the region CDG 𝑂1 -rod.
After the test calculation of the rod and cylinder were performed resource calculation and fatigue
calculation of the wheel axis using Autodesk Inventor (fig. 3).
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Fig.3 Stress distribution along the wheel axis

Fig.4 Drawings of the front rack of the landing gear
1-bracket, 2-strut, 3-slot-hinge, 4-disc pneumatics, 5-pneumatic, 6-bolt, 7-hinged unit, 8-frame shock absorber, 9-pin,
10-compensation washer, 11-bolt, 12-nut, 13-glass cylinder, 14-plunger, 15-upper axle box, 16-thrust ring, 17-fork, 18-bearing,
19-wheel axle.

Conclusion. As a result of the work done, a universal solution for heavy UAVs was obtained (fig. 4).
During the work, I identified the main types of loads that operate
on the front rack during the worst case of landing. They value of takeoff and landing were calculated for the
analogue of a heavy UAV. With the help of loads during takeoff and landing, tires were selected from the range of
aircraft wheels. Based on the results obtained during the analysis loads of energy that is converted into work, I
found basic geometric dimensions of the diameter of the rod and cylinder. Having built diagram of forces and
moments, I performed a test calculation of the basic dimensions.
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NON-DESTRUCTIVE TESTING OF THE PART SURFACE LAYER
Ensuring the quality of the surface layer of ground machine parts is impossible without effective control of
this quality. In turn, this control is performed by destructive and non-destructive measurement methods. In the
conditions of single and small-scale production, non-destructive quality control methods are more preferable,
since they are free from additional costs for the production of test samples. The capabilities of modern computeraided measurement allow increasing and adjusting the scientific plausibility of the data obtained by increasing the
number of similar measurements and using statistical mathematical models for measurement processes.
1. Literature Review
One of the most common methods of non-destructive testing of the physical and mechanical state of the
surface layer is electromagnetic analysis, based on the method of eddy currents and Barkhausen noise
measurements [1-3]. However, the technique of layer-by-layer measurement of the physical characteristics of the
surface layer in the frequency range of 60-4000 kHz has not yet been developed.
In mechanical engineering technology, there are serious studies of technological residual stresses based
on the method of Academician N. N. Davidenkov (1879-1962), but they are associated with the destruction of the
samples under testing [4-6].
Non-destructive testing, including the use of X-rays and the Wulff–Bragg's condition, has been conducted
for more than 100 years beginning from 1913 [7-12]. However, more effective applications were found not in
technology, but in medicine: computed tomography (CT) scan, magnetic resonance imaging (MRI).
The non-destructive method to study the ground machine parts surface integrity was proposed by
researcher V.A. Kazakov working in the scientific school of Professor A.V. Yakimov (1925-2016). Devices for nondestructive testing and the corresponding technique presented below were developed based on phase
measurements of electrical signals.
The non-destructive testing technique based on both the scientific provisions of the electromagnetic field
theory and the phenomenon of the skin effect [17-18]. Besides, the relationship between the mechanical and
electromagnetic properties of the material being ground is also used.
2. Research Methodology
In physics, specifically electromagnetism, the magnetic flux Φ through a surface is the surface integral of
the normal component of the magnetic field 𝐵 over that surface. Magnetic flux is usually measured with a
fluxmeter, which contains measuring coils and electronics, which evaluates the change of voltage in the
measuring coils to calculate the magnetic flux.

Fig.1. Layer-by-layer non-destructive testing scheme in which 1 is the overhead eddy current sensor; 2 is the part
under testing (after grinding).
Initial assumptions for subsequent research are the following. Let’s assume that the path traversed by the
field deep into the material is much smaller than the path traversed by the field along the surface. The validity of
this is ensured by the correct choice of the frequency of the electromagnetic field. The material to be tested
consists of layers within which the value of “internal stress” (generalized physical-and-mechanical property) is
constant, but different for individual layers. The magnetic flux, penetrating into the material, is deformed due to
the influence of anisotropy of internal stresses.
In a separate layer of material with a thickness of 𝑑𝑥 , the deformed magnetic flux can be written as
𝑑Ф = 𝐵𝑥 𝑑𝑥 𝑙𝑤 𝑒 𝑖𝛹 ,
where 𝐵𝑥 is the magnitude of the magnetic field (magnetic flux density) in layer 𝑥 , Wb/m2 (and also Tesla
or T); 𝛹 is the phase angle shift (angle increment) due to layer 𝑑𝑥 influence, rad; 𝑙𝑤 is the sensor width, m.

80

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

The total magnetic flux Ф (in Wb), deformed due to the influence of the material, can be written as
Ф = ∫ 𝐵𝑥 𝑙 𝑒 𝑖𝛹𝑥 𝑑𝑥 .
(1)
As the total magnetic flux Ф penetrates into the material, the magnetic flux density 𝐵𝑥 decreases according
to the law [2, 3]:

𝐵𝑥 = 𝐵𝑜 𝑒 −α𝑥 ,

(2)

where α is the proportionality factor.
In turn

α=√

ωγμ
2

,

(3)

where ω = 2π𝑓 is the angular frequency of the electromagnetic field which corresponds to the penetration
depth 𝑙 of this field, rad/s; 𝑓 is the ordinary frequency, Hz; γ and μ = μ𝑟 ∙ μ0 are the electrical conductivity (S/m)
and magnetic permeability (H/m) of the substance (material) under the test; μ𝑟 and μ0 are the relative
permeability and permeability of free space, respectively.
We assume that there is a constant equivalent “stress” σ = const in each layer 𝑑𝑥 which causes the
appearance of a constant phase shift angle 𝛹 . For example, for 𝑛 layers, we get according to Eq. (1)
𝑙

𝑙

𝑙

1

𝑛−1

Ф = ∫0 1 𝐵0 𝑒 −𝛼1 𝑥 𝑙𝑑𝑥 𝑒 𝑖𝛹1 + ∫𝑙 2 𝐵0 𝑒 −𝛼2 𝑥 𝑙𝑒 𝑖𝛹2 𝑑𝑥+. . . + ∫𝑙 𝑛 𝐵0 𝑒 −𝛼𝑛 𝑥 𝑙𝑒 𝑖𝛹𝑛 𝑑𝑥

(4)

where each of the 𝑙1 , 𝑙2 , … , 𝑙𝑠 , …, 𝑙𝑛 is the greatest depth to which the total magnetic flux Ф penetrates
the material at a given frequency, numerically equal to the “equivalent depth” of the field penetration at
frequencies 𝜔1 , 𝜔2 ,…, 𝜔𝑛 , respectively. Therefore
𝑙

𝑙

𝑙

1

𝑛−1

Ф = 𝑎1 𝑒 𝑖𝛹1 ∫0 1 𝑒 −α1 𝑥 𝑑𝑥 + 𝑎2 𝑒 𝑖𝛹2 ∫𝑙 2 𝑒 −α2 𝑥 𝑑𝑥+. . . +𝑎𝑛 𝑒 𝑖𝑛 ∫𝑙 𝑛 𝑒 −α𝑛𝑥 𝑑𝑥,

(5)

where 𝑎1 = 𝑎2 =. . . = 𝑎𝑠 =. . . = 𝑎𝑛 = В0 𝑙𝑤 ; α1 , α2 ,…,α𝑠 ,… α𝑛 are the attenuation factors.
According to Eq. (3) in the case been considered

α𝑠 = √

ωγ𝑠 μs
2

.

(6)

From Eq. (5) we get

Ф = 𝑎1 𝑒 𝑖𝛹1

𝑒 −α1𝑙1 −1
−α1

+ 𝑎2 𝑒 𝑖𝛹2

𝑒 −α2 𝑙2 −𝑒 α2 𝑙1
−α2

+. . . +𝑎𝑛 𝑒 𝑖𝛹𝑠

𝑒 −α𝑛𝑙𝑛 −𝑒 −α𝑛𝑙𝑛−1
−α𝑛

(7)

or

Ф = 𝐴1 𝑒 𝑖𝛹1 (1 − 𝑒 −α1 𝑙1 ) + 𝐴2 𝑒 𝑖𝛹2 (𝑒 −α2 𝑙1 − 𝑒 −α2 𝑙2 )+. . . 𝐴𝑛 𝑒 𝑖𝛹𝑛 (𝑒 −α𝑛𝑙𝑛−1 − 𝑒 −α𝑛 𝑙𝑛 ), (8)
where α𝑛 the attenuation factor for the given frequency in the layer 𝑛 .
At a high frequency (among high, middle, and low frequency) ω1 = ω𝐻 of the electromagnetic field
penetration into substance the only upper layer 𝑙1 will be captured. Since for 𝑥 ≥ 𝑙1 we have 𝑒 −α1 𝑥 ≪ 1 then
the value 𝑒 −α1 𝑥 can be neglected by considering the stresses within the so called “first” layer, i.e. for σ2 = σ3 =
⋯ = σ𝑛 = 0 we will get
Ф = 𝐴1 𝑒 𝑖𝛹1 (1 − 𝑒 −α1 𝑙1 )
(8)
1
−α1 𝑙1
Given an error of about 5% when determining the layer 𝑙1 , we get the condition 𝑒
= 20 = 0.05,
i.e., 𝑒 α1 𝑙1 = 20, or α1 𝑙1 = 𝑙𝑛20. So,

𝑙1 = 𝑙𝑛20/α1 .

(9)

In turn, according to Eq. (6)

α1 = √

ω1 γ 1 μ 1
2

=√

ω𝐻 γ 1 μ1
2

.

(10)

At the middle frequency ω𝑀 , with the capture of two layers (Fig. 1) in which σ2 ≠ σ1 accounting the Eq.
(8), we have
Ф = 𝐴1 𝑒 𝑖𝛹1 (1 − 𝑒 −α1 𝑙1 ) + 𝐴2 𝑒 𝑖𝛹2 (𝑒 −α2 𝑙1 − 𝑒 −α2 𝑙2 ).
(11)
Taking into account the above accuracy of the layer thickness (𝑙2 − 𝑙1 ) of about to 5%, we get (when
there are two layers)

𝑒 −α2 (𝑙2 −𝑙1) =

1
20

= 0.05.

(12)

Thus,

𝑙2− 𝑙1 = 𝑙𝑛20/α2 .
Taking into account Eq. (9), we obtain

(13)
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𝑙𝑛20 𝑙𝑛20
1
1
+
= 𝑙𝑛20 ( + ).
α1
α2
α1 α2

Equations (8) and (11) take the following form, respectively

Ф = 𝐴1 𝑒

𝑖𝛹1 (

1−𝑒

−𝑙𝑛20 )

Ф = 𝐴1 𝑒 𝑖𝛹1 (1 − 𝑒 −𝑙𝑛20 ),
+ 𝐴2 𝑒 𝑖𝛹2 {𝑒 −(α2 ⁄α1 )𝑙𝑛20 − 𝑒 −[(α2 ⁄α1 )+1] 𝑙𝑛20 }.

(14)
(15)

That is, in general case

Ф = 𝐴1 𝑒 𝑖𝛹1 (1 − 𝑒 −𝑙𝑛20 ) + 𝐴2 𝑒 𝑖𝛹2 {𝑒 −(α2 ⁄α1 )𝑙𝑛20 − 𝑒 −[(α2 ⁄α1 )+1] 𝑙𝑛20 } +…+
+ 𝐴𝑛 𝑒 𝑖𝛹𝑛 {𝑒 −(α𝑛 ⁄α𝑛−1)𝑙𝑛20 − 𝑒 −[(α𝑛 ⁄α𝑛−1 )+1] 𝑙𝑛20 }.
(16)
Under certain conditions, the total phase angle shift from the action of 𝑛 layers with fixed properties will be
𝛹 (𝑛) = 𝑡𝑎𝑛−1
(𝑛)

(𝑛)

(𝑛)

(𝑛)

(𝑛)

𝑎1 𝑠𝑖𝑛 𝛹1 +𝑎2 𝑠𝑖𝑛 𝛹2 +⋯+𝑎𝑛 𝑠𝑖𝑛 𝛹𝑛

(𝑛)
𝑎1 𝑐𝑜𝑠

(𝑛)
𝛹1 +𝑎2 𝑐𝑜𝑠

(𝑛)

𝛹2 +⋯+𝑎𝑛 𝑐𝑜𝑠 𝛹𝑛

,

(17)

(𝑛)

where 𝑎1 , 𝑎1 , …, 𝑎𝑛 and 𝛹1 , 𝛹2 , …, 𝛹𝑛 are the previously found factors.
For the small phase angles shifts, Eq. (17) takes the form

𝛹 (𝑛) = 𝑡𝑎𝑛−1

(𝑛)

𝑎1

(𝑛)

𝛹1 +𝑎2
(𝑛)

(𝑛)

𝑎1 +𝑎2

(𝑛)

𝛹2 +⋯+𝑎𝑛 𝛹𝑛
(𝑛)

𝛹2 +⋯+𝑎𝑛

(18)

3. Results
The obtained expressions with their recurrent use allow forming an algorithm for determining the phase
angle shifts that are caused by the influence of the physical-and-mechanical properties of the surface layers.
Moreover, the total phase angle shift from the action of 𝑛 layers can be expressed as a function of the
corresponding phase angle shifts from the influence of intermediate (𝑛 − 1) layers.
A device for non-destructive testing of the physical and mechanical state of the surface layer of steel parts
was developed and manufactured (Fig. 2).

Fig.2. Device for non-destructive testing the machine parts surface layer
Further research in the field of non-destructive testing is carried out by the Department of Mechanical
Engineering Technology in two areas. First area is using more advanced mathematical models of field theory, i.e.
for scalar, vector, tensor fields, etc [20]. Second area is using the applied measurement theory [21-23].
4. Conclusions
1. A technique of layer-by-layer analysis of the physical-and-mechanical state of the surface layer of
ground machine parts has been developed, which can be used in the diagnosing the state of the surface layer of
parts made of hard-to-machine materials.
2. The essence of the developed technique is to use the skin effect, which causes an exponential
attenuation of the eddy currents intensity in the surface layer of the part under the influence of an electromagnetic
field from a special overhead electromagnetic sensor. Changing the frequency of the electromagnetic field in the
range of 60-600 kHz (and up to 4 MHz) leads to a different penetration depth of eddy currents, so that the
maximum frequency of the current feeding the sensor corresponds to the minimum eddy currents penetration
depth.
3. The proposed technique is based on the fact that the test results of the subsequent layer include the
data of the previous layer. Therefore, it is necessary to provide phase synchronization of measurements made at
different frequencies of the exciting electromagnetic field (or frequencies of the current feeding the sensor).
References:
1. Jin, T., Yi, J., Peng, S.: Determination of burn thresholds of precision gears in form grind-ing based on
complex thermal modelling and Barkhausen noise measurements. Int J Adv Manuf Technol 88, 789–800
(2017).
2. Токовихревой контроль качества деталей машин / А. Д. Ярошек, Г.С. Быструшкин, Б.М. Павлов. – К.:
Наукова думка, 1976. - 124 с.

82

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

3. Сергеев Л.В., Сердюк А.А. Электроиндуктивный дефектоскоп для обнаружения трещин в
твердосплавном инструменте, Дефектоскопия, 1971, № 2, с. 26-33.
4. Технологические остаточные напряжения. Под ред. А.В. Подзея. – М.: Машиностроение, 1973. 216 с.
5. Дехтярь Л.И. Определение остаточных напряжений в покрытиях и биметаллах. Кишинев: Изд. «Картя
молдовеняскэ», 1968. 175 с.
6. Обработка и выносливость высокопрочных материалов / Б.А. Кравченко, К.Ф. Митряев. –
Куйбышевское книжное издательство, 1968. 132 с.
7. Рентгеновские методы и аппаратура для определения напряжений / Н.И. Комяк, Ю.Г. Мясников. – М.:
Машиностроение, 1972. 88 с.
8. Приборы для неразрушающего контроля материалов и изделий. В 2-х книгах. Кн. 1 / Под. ред.
В.В. Клюева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1986. 488 с.
9. Приборы для неразрушающего контроля материалов и изделий. В 2-х книгах. Кн. 2 / Под. ред.
В.В. Клюева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1986. 352 с.
10. Испытательная техника: Справочник. В 2-х кн. / Под ред. В.В. Клюева. – М.: Машиностроение, 1982 –
Кн. 1. 1982. – 528 с.
11. Испытательная техника: Справочник. В 2-х кн. / Под ред. В.В. Клюева. – М.: Машиностроение, 1982 –
Кн. 2. 1982. – 560 с.
12. Неразрушающий контроль металлов и изделий. Справочник. Под ред. Г.С. Самойловича. М.:
Машиностроение, 1976. 456 с.
Науковий керівник:
професор, доктор технічних наук, Ларшин Василь Петрович.
Світлана Товста, Наталія Ковда
(Ірпінь, Україна)
ОФШОРНІ ВІТРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ ЯК АЛЬТЕРНАТИВА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
В умовах зростання загрози енергетичної кризи, що насувається на нашу планету, погіршення
екологічної ситуації, актуального значення набуває широкомасштабне використання поновлюваних
джерел енергії, зокрема вітрової.
Вітроенергетика – галузь енергетики, що спеціалізується на перетворенні кінетичної енергії
повітряних мас в атмосфері в електричну, механічну, теплову або в будь-яку іншу форму енергії, зручну
для використання в народному господарстві. Таке перетворення може здійснюватися такими агрегатами,
як вітрогенератор (для отримання електричної енергії), вітряк (для перетворення в механічну енергію),
вітрило (для використання в транспорті) та іншими [2].
У світі було зроблено кілька досліджень з оцінки ресурсів вітрової енергетики та найдетальніше з них
– для Європи. Ці дослідження підтверджують, що вітрові ресурси величезні і рівномірно розподілені
практично по всіх регіонах і країнах. Недостатня сила вітру навряд чи може стати стимулюючим чинником
розвитку вітрової енергетики у світі.
Розвиток вітроенергетичної галузі значно інтенсифікувався за останні роки, річний приріст
потужностей світової вітроенергетики в 2020 р. склав 31,7 % [1]. Враховуючи те, що кількість територій,
сприятливих для будівництва вітрових електростанцій постійно зменшується, великого значення
набувають офшорні вітроелектростанції або так звані вітроелектростанції морського базування, які
переважно будуються на відстані 10-12 км від берега на ділянках моря з глибиною до 30м [2]. Офшорні
ВЕС мають ряд переваг у порівнянні з наземними аналогами, а саме:
- практично не видно з берега;
- не займають територію земної поверхні;
- можливість розташування поблизу промислового центру;
- мають більшу ефективність через регулярність морських вітрів;
- як і вся альтернативна енергетика, вітрова енергетика не завдає шкоди екології.
Поряд з суттєвими перевагами, офшорні вітроустановки мають певні недоліки, такі як:
- необхідність спорудження більш високої башти;
- підвищена корозія металевих конструкцій під дією солоної морської води;
- висока ціна побудови;
- складне обслуговування;
- значні витрати на закупівлю отриманої електроенергії;
- відсутність досвіду в побудові офшорних вітрових електростанцій.
В умовах майбутнього технологічного прогресу, наприклад, плаваючі вітроелектростанції чи
високовольтні лінії передач постійного струму зможуть допомогти в освоєнні глибоководних територій. В
нещодавно проведеному дослідженні в рамках європейської енергетичної програми «без атомної енергії» JOULE – потенціал використання офшорної вітроенергетики в країнах Євросоюзу був оцінений величиною,
що в два рази перевищує сучасний рівень споживання енергії [3].
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Впровадження офшорних технологій має меншу кількість обмежень з точки зору охорони
навколишнього природного середовища, ніж наземні. Це пояснюється тим, що існує більша кількість
сприятливих територій для будівництва і більш помірні вимоги до рівня шуму.
Перша у світі офшорна вітроелектростанція «Vindeby» була збудована у 1991 р. в Данії. Вона
складається з 11 вітроустановок потужністю 450 кВт кожна, які розташовані на відстані від 1,5 до 3 км від
берегової лінії. Також офшорні вітроелектростанції будуються у Великій Британії, Швеції, Ірландії,
Нідерландах тощо [3].
Прогнозується, що частка вітроенергетичного сектора складатиме не менше 12-14 % від
енергоспоживання країн Євросоюзу, причому третина електроенергії, отриманої за рахунок сили вітру,
буде вироблена саме на офшорних вітроелектростанціях [4].
Капітальні затрати на будівництво вітроустановок морського базування перевищують затрати на
будівництво наземних, однак і обсяг виробництва електроенергії на офшорних вітроелектростанціях
значно більший.
Питання енергетичної забезпеченості України завжди стояло досить гостро, адже залежність
економіки країни від нафти та газу, що імпортуються, є досить небезпечним фактором. Саме тому,
необхідним кроком є пошук альтернативи, яка б допомогла зробити Україну енергонезалежною державою.
За оцінками експертів, Україна має достатньо великий вітровий потенціал, що становить за
оптимістичним прогнозом до 1000 млн кВт. В країні є відносно сприятливі кліматичні та географічні умови
для розвитку офшорної вітроенергетики: на півдні середня швидкість вітру становить більше 5 м/с на
висоті 10 м [5]; існує вихід до Азовського та Чорного морів, які є вигідною територіальною платформою для
спорудження офшорних вітроустановок.
Незважаючи на високий потенціал, головною проблемою було і, на жаль, досі залишається
недостатнє фінансування вітроенергетичної галузі в цілому. Існуючі програми розвитку на практиці
виявляються мало дієвими та не результативними. Середня потужність всіх українських
вітроелектростанцій становить менше, ніж 50 МВт, в той час, коли загальна потужність всіх електростанцій
– 54 млн кВт – в тисячу раз більше [6].
Офшорна вітроенергетика наразі розвивається саме у тих країнах, де є технологічне підґрунтя та
інвестиційна база, а також потреба в зміні дислокації вітроустановок через нестачу наземних територій.
Але в Україні є необхідні умови для розвитку вітрової енергетики. Вона має всі шанси стати
«локомотивом» економічного розвитку країни завдяки «зеленому» тарифу, що стимулює світових лідерів
розміщувати в Україні ліцензійні виробництва великогабаритних турбін та їх комплектуючих [4].
Нові офшорні вітрові електростанції могли б значно скоротити обсяги використання вугілля, викидів
в атмосферу від теплоелектростанцій, що призвело б до покращення екологічної ситуації в країні. В
економічному плані розробка та встановлення офшорних вітрових електростанцій потребують значних
коштів, але з часом прибутки від виробленої енергії окупають собівартість проекту.
Для прийняття рішень щодо можливості і доцільності розвитку того чи іншого напряму
вітроенергетики необхідне проведення комплексу науково-дослідних робіт з оцінки наявності ресурсів, їх
просторового розподілу, часової динаміки, економічних, соціальних та екологічних чинників, що лімітують
розміщення об′єктів галузі.
Враховуючи вище сказане, можна зробити висновок, що офшорна вітроенергетика є не просто
примарною ідеєю, а дійсно можливою альтернативою з високим потенціалом зростання, зокрема в Україні,
проте її розвиток вимагає створення чіткої та ефективної стратегії впровадження.
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СЕКЦІЯ: ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА ПРОФЕСІЙНИЙ СПОРТ
Оксана Андрущенко
(Київ, Україна)
СПОРТ ЯК ІНСТРУМЕНТ ІМІДЖЕВОЇ ДИПЛОМАТІЇ
Спорт може змінити світ. У нього є сила надихати,
сила об’єднувати людей так, як мало що інше...
Спорт може дати надію там, де раніше був тільки відчай.
Нельсон Мандела
У сучасний час спорт перетворився з відомого нам способу оздоровлення і корисного проведення
дозвілля на потужний інструмент «м’якої сили» і, зокрема, іміджевої дипломатії як її невід’ємної складової.
Держави активно просувають спортивну дипломатію на міжнародній арені з метою відобразити позитивний
«бренд нації», посилити політичний вплив, залучити інвесторів і привернути увагу світу до своєї країни. І
якщо раніше даний феномен був рідкістю, то вже в ХХІ столітті спортивна дипломатія практикується всіма
глобальними акторами.
Історично спортивна дипломатія зародилася ще в античні часи і виступала в якості засобу з
підтримання миру. Так, під час проведення Олімпійських ігор призупинялися війни і встановлювався режим
примирення до закінчення ігор. Більше того, спортивні змагання нерідко ставали платформами для
проведення переговорів з врегулювання конфліктів і розширення співробітництва, як ось відома «пінгпонгова дипломатія» між Китайською Народною Республікою і Сполученими Штатами Америки у 1970-ті
роки. Зараз Олімпійські ігри дозволяють людям забути про розбіжності і об’єднатися в дусі міжнародного
співробітництва. За допомогою спортивної дипломатії країни тісно співпрацюють між собою з питань
спорту, його розвитку і впливу на населення, розвивають партнерські відносини в дипломатичній,
соціальній, політичній, економічній і культурній сферах, організовуючи і беручи участь у спортивних подіях
як місцевого, так і планетарного масштабу. Важливо, що навіть ООН визначають спорт як механізм
просування миру [1, с. 56]. Водночас спортивні змагання демонструють прагнення до єдності країн і
народів усіх континентів, а сам спорт об’єднує всіх людей, незалежно від їх статі, віку, фізичних
можливостей та етнічного походження.
На сучасному етапі розвитку і популяризації спортивної дипломатії сприяли наступні чинники: поперше, відбулася зміна поняття «дипломатії». Якщо раніше традиційна дипломатія сприймалася як зв’язки
виключно між державами, то зараз коло учасників розширилося, а спорт став одним із непрямих засобів
реалізації зовнішньополітичних інтересів. По-друге, завдяки виникненню нових видів спорту та спортивних
інститутів спорт перетворився на глобального важеля впливу на міжнародні відносини. По-третє, на фоні
поширення пацифістських ненасильницьких настроїв після кровопролитних війн минулого століття зросла
роль «soft power» («м’яка сила») у зовнішній політиці, куди відносять і спорт.
Основними акторами спортивної дипломатії є держави, національні і міжнародні спортивні
організації (International Olympic Committee (ОІС), Federation Internationale de Football Association (FIFA),
Federation Internationale de Gymnastique (FIG), International Tennis Federation (ITF), World Athletics),
спортивні посли, які відвідують інші країни з метою реалізації програм, розроблених посольствами та
консульствами, спортсмени, спортивні команди і тренери, ЗМІ, спеціалісти у сфері спорту, бізнесструктури, рухи вболівальників та ін. Цей список не є вичерпним, оскільки з року в рік їхня кількість помітно
збільшується.
Однією з ключових особливостей спортивної дипломатії є її економічна сторона. Міжнародні
спортивні заходи є прибутковим глобальним бізнесом, а сам спорт сприяє конкуренції між країнами.
Завдяки спонсорам, державним і приватним контрактами ці заходи можуть принести багато грошей як
уряду, так і приватному бізнесу. Крім того, організація і проведення масштабних спортивних змагань
сприяє поліпшенню інвестиційного клімату та зростанню потоку туристів. Недаремно ж часто можна почути
у ЗМІ такий вираз, як «комерціалізація спорту». Це і не дивно, адже рекламна, спонсорська і ліцензійна
діяльність, продаж прав на трансляцію тощо ще в 1930-ті роки були одним із ключових джерел
фінансування певних видів спорту в провідних країнах світу.
З огляду на безпрецедентну популярність і потенціал сучасного спорту, а також охоплення ним
національної, релігійної, етнічної та інших подібних складових, спортивні події перетворилися на засіб
реалізації амбіцій зацікавлених сторін. Дипломатичні жести, навіть розміщення і порядок виступів державучасниць на спортивних змаганнях, міждержавний діалог про масовий спорт і його соціальні переваги,
встановлення партнерських відносин на основі підписання меморандумів у сфері спорту й охорони
здоров’я, формування спортивних стратегій, наприклад, «Sport 2030» – всеосяжний план видозмінення
австралійського спорту та побудови більш здорової та фізично активної нації, а також транскордонні
обміни, які щотижня відбуваються у масовій спортивній боротьбі – усе це допомагає слідувати
зовнішньополітичному курсу [2]. Держави використовують спортивні досягнення та перемоги для
досягнення поставлених цілей збільшення політичної значимості і вагомості в міжнародних відносинах. Це
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також може поліпшити відносини як на двосторонній, так і на багатосторонній основі Таким чином, спорт
став новою цінною дипломатичною валютою.
Спортивна дипломатія як культурний феномен також може впливати на маси, формуючи позитивну
або негативну громадську думку в тій чи іншій країні. Так, наприклад, якщо спортсмени певної країни
використовують допінг, як-от Росія, це викликає масове обурення і засудження, що позначається на сфері
туризму та політичному іміджі країни. З іншого боку, перемога спортсменів або проведення змагань на
своїй території дозволяє підняти статус країни і тим самим підвищити авторитет на світовій арені. Зокрема,
саме Олімпійські ігри 1988 року відкрили світу одного з «азійських тигрів» – Республіку Корея. Цікаво, що
саме ці ігри сприяли пришвидшенню проведення у Країні Вранішньої Роси політики ліберальної
демократизації, незважаючи на перебування при владі авторитарних військових правителів, і це, у свою
чергу, допомогло Південній Кореї в наступні десятиліття стати одним із світових лідерів.
Ще одна з ключових особливостей спорту – подолання культурних і мовних відмінностей між
країнами. Міжнародні спортивні заходи продовжують сприяти міжкультурному взаєморозумінню і співпраці,
адже сторони об’єднує любов до спорту. Завдяки цьому долаються усі прірви, адже мільйони глядачів по
всьому світу знають правила різних видів спорту, вболівають за своїх улюблених спортсменів, незважаючи
на мову, якою ведеться трансляція. Спортивні змагання можуть використовуватися як привід для
зближення ворогуючих країн, як-от під час історичного візиту колишнього президента США Барака Обами
на Кубу в 2016 році американський лідер відвідав бейсбольний матч між кубинською і американською
командами. У підсумку спорт став однією з точок дотику американської і кубинської адміністрацій, вдалося
відновити дипломатичні зв’язки і показав, що незважаючи на всі ідеологічні, політичні, економічні, культурні
та інші відмінності, два народи об’єднує любов до бейсболу.
Не можна не зазначити, що, незважаючи на позитивні аспекти, існує також чимало проблем, які
пов’язані зі спортивною дипломатією. Перш за все, незважаючи на те, що спорт у типовому розумінні
відокремлений від політики, проте дуже часто актори міжнародних відносин стирають цю межу і
використовують спортивну сферу для досягнення свої цілей. Так, у ХХ столітті радянські комуністи,
німецькі нацисти, італійські фашисти, подібні ідеалістичні рухи та організації використовували спортивні
заходи виключно для популяризації нових політичних поглядів та інтересів, як комунізм, нацизм, фашизм
тощо [3, с. 15]. Зараз набуло поширення практика зацікавлених сторін підбурювати вболівальників
безпосередньо під час змагань викрикувати політичні гасла, демонструвати плакати радикального
характеру, влаштовувати безлади і протести тощо. Нерідко самі держави втручаються у спортивні події,
наполягаючи на допінгових розслідуваннях країн-суперниць. Подібна антиспортивна практика торкнулася і
самих спортсменів: у 2019 році на Чемпіонаті світу з дзюдо два іранських дзюдоїста Мухамед Мухаммад і
Саїд Мулай відмовилися від участі в чемпіонаті світу через потенційну можливість зустрічі з суперниками з
Ізраїлю, а наступного року Іран розробив законопроект, який мав заборонити іранським спортсменам
змагатися з ізраїльтянами [4]. Крім цього, нерідко спорт виступає механізмом політичного тиску,
наприклад, при запрошенні політичних учасників, як правило, лідерів країн або інших іноземних
високопосадовців, на спортивні сесії або святкування. Іншими словами, політика у будь-якому випадку
сильно впливає на спорт і навпаки.
Трапляються випадки, коли спорт стає чинником розгортання конфлікту між державами. Яскравим
прикладом даного явища є La Guerra del Futbol – футбольна війна між Сальвадором і Гондурасом, яка
розгорнулася в 1969 році і призвела до 2000 жертв тільки за 6 днів [5]. Між сторонами традиційно були
складні відносини, що було пов’язано з міграційною кризою, адже сальвадорці масово виїжджали до
Гондурасу з метою підвищення рівня життя, при цьому в основному нелегально, неврегульованими
суперечками щодо розділення спільного кордону, більшими торговельними преференціями Сальвадору.
Двостороннє напруження досягло свого піку під час відбіркового етапу Чемпіонату світу з футболу, коли
збірні двох країн Центральної Америки повинні були зіграти три матчі одна проти одної. Після перемоги
Сальвадору Гондурас розірвав дипломатичні відносини з країною-сусідом. Через декілька днів сторони
розпочали військові дії проти одне одного. Наслідки футбольної війни були катастрофічними як для
Гондурасу, так і для Сальвадору.
Таким чином, в останні роки спорт і спортивна дипломатія зуміли зайняти помітне місце в
міжнародних відносинах і зовнішній політиці. Поле дій спортивної дипломатії є безмежним. Спорт як
невід’ємний елемент іміджевої дипломатії перетворився як на інструмент створення позитивного іміджу
країни у світі та зміцнення й розширення зв’язків між сторонами, так і механізм політичного тиску і
непрямого впливу. Водночас спортивна сфера є ефективним засобом сприяння миру і міжкультурного
діалогу, поширення ідей братерства, єдності і ненасильства, адже стирає географічні кордони, соціальну
диференціацію, расові, релігійні, етнічні, навіть фізичні розбіжності, сприяє соціальній інтеграції по всьому
світу, економічному розвитку та приносить взаємні вигоди. Великі спортивні події продовжують виступати у
якості майданчику для вирішення різноманітних питань і розвитку багатосторонніх відносин. Тим не менш,
наразі спортивна дипломатія не є досконало дослідженим явищем і потребує детальнішого вивчення на
фоні зростання впливу даного напрямку дипломатії, а також спираючись на те, що вона може бути
механізмом вирішення таких сучасних проблем, як бідність, гендерна нерівність, всебічна дискримінація і
навіть політична ворожнеча.
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ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ МІКРОЦИКЛУ НА ПЕРІОД ЗМАГАНЬ У ФУТБОЛІСТІВ
ВІКОМ 20 - 21 РОКІВ
У роботі розглянуті особливості побудови мікроциклу в період змагання у футболістів віком 20-21
років. Вивчені програмні положення по управлінню і плануванню підготовки футболістів. Проаналізовані
практичні аспекти побудови мікроциклів в період змагання в підготовці футболістів віком 20-21 років.
Визначений зміст і форма тренувальних мікроциклів періоду змагання у футболістів віком 20-21 рік.
Встановлені, виходячи з проведених досліджень, найбільш раціональні варіанти побудови мікроциклів в
періоді змагання у футболістів віком 20-21 рік. Сучасний футбол - це гра, що вимагає високої рухової
активності гравців і великої інтенсивності м'язової роботи динамічного характеру. В той же час сучасний
футбол відрізняється нерівномірністю фізичних навантажень, аритмічним чергуванням роботи і відпочинку.
Треба знаходити досконаліші, прогресивніші організаційні форми, методи і засоби підготовки. Це, у свою
чергу, вимагає високого рівня знань, умінь тренера, наукового підходу до спортивного тренування
В.А. Вижгин (1999), В.В. Соломонко (2005).Мета дослідження - провести теоретичний аналіз особливостей
побудови мікроциклів в періоді змагання у футболістів віком 20-21 рік. Виклад основного матеріалу
дослідження. Завдання підготовки футболістів високої кваліфікації багато в чому визначаються
ефективною методикою багаторічної підготовки юних футболістів. Широкий віковий діапазон багаторічної
підготовки (від початку зайняття футболом в 6-8 років до зони перших великих успіхів в 19-21 рік) вимагає
обліку наступних методичних положень: - спадкоємності завдань, засобів і методів тренування юних і
кваліфікованих футболістів; - раціонального планування тренувальних і змагань навантажень з
урахуванням дотримання принципу поступовості; - динаміки об'єму коштів ОФП і СФП зі зміною
співвідношення між ними (збільшується питома вага СФП); - переважного розвитку окремих фізичних
якостей і спеціальних навичок в найбільш сприятливі вікові періоди; - індивідуалізації роботи по
оволодінню техніко - тактичним майстерністю; - оптимальності об'єму підготовки (інтегральною) змагання в
цілях рішення основних завдань; - використання системи оцінки рівня спортивної підготовленості юних
футболістів і якості роботи, як окремих тренерів, так і спортивної школи в цілому. Багаторічна підготовка
ділиться на етапи, цільовою установкою яких є оптимальне управління процесом підготовки юних
футболістів. Відповідно до багаторічної практики і наукових даних виділяються три основні етапи: початкового навчання - хлопчики 6-10 років; - спеціалізації (поглибленого тренування) - хлопчики 10-16
років; - спортивного вдосконалення - юнаки 16-18 років. Вікова межа між етапами дещо умовна. Тривалість
етапів обумовлюється в основному рівнем фізичної і спеціальної підготовленості, здатністю до освоєння
все що зростають як за об'ємом, так і по інтенсивності тренувальних навантажень. Необхідно також
враховувати паспортний і біологічний вік тих, що займаються.
Узагальнення передового досвіду тренування футболістів і дані про фізіологічні зрушення, що
відбуваються в організмі футболістів під впливом зайняття і офіційних ігор, дозволили усі спортивні
навантаження умовно розбити на шість категорій [9, 11]:
1. Гра (матч) - граничне навантаження.
2. Зайняття з великим навантаженням. Зазвичай тривають 2-2,5 години, мають щільність 90-100 %.
Пульсових даних 120-220 уд/хв- 1.
3. Зайняття зі значним (близько граничними) навантаженням. Зазвичай тривають близько двох
годин, мають щільність 90-95%. У них входять рухові завдання, що виконуються в основному з високою
інтенсивністю, у тому числі ігри і ігрові завдання, що тривають від 30 мін до однієї години при пульсових
даних 120-190 уд/хв- 1.
4. Зайняття з середнім навантаженням. Щільність - невисока, дозволяючи стежити за якістю
виконання технічних прийомів, а також розучувати нові тактичні дії і вносити поправки у вже освоєні. Рухові
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завдання виконують в основному з середньою інтенсивністю. Тривалість зайняття - півтора-дві години.
Пульсові дані 120 - 170 уд/хв- 1.
5. Зайняття з малим навантаженням. Зазвичай проводяться напередодні гри. Включають рухові
завдання, що не вимагають великих нервово-м'язових зусиль, не пов'язані з ризиком отримати які-небудь
травматичні ушкодження. Рухові завдання виконують з помірною інтенсивністю. Тривалість зайняття - 4560 хв. Пульсові дані 100-130 уд/хв- 1.
6. Зайняття із стандартним навантаженням. Зазвичай тривають година/півтори. Пульсові дані 120150 уд/хв- 1. Закономірність такої оцінки навантажень підтверджується швидкістю протікання процесів
відновлення в організмі футболістів після тренувальних і змагань дій. Найтриваліше протікає відновлення
після двосторонньої і особливо календарної гри. Після зайняття з великою і значною навантаженнями
відновлення до наступного дня у більшості випадків також не відбувається.
Всередині тренувальних циклів навантаження (заняття) розподіляють так, щоб забезпечити
поступовість їх підвищення і зниження, а в міжігрових циклах підвести футболіста до кожного чергового
матчу в стані найвищої для нього спортивної працездатності. Вирішальне значення при цьому має
правильне чергування змагань, зайняття і відпочинку, чітке і своєчасне проведення відновних заходів.
Відпочинок - невід'ємна частина тренування. Дотримання інтервалів відпочинку оптимальної тривалості
між руховими завданнями, зайняттям і матчами, не кажучи вже про його зміст - щонайперша умова
раціонально побудованого тренування. Інтервали відпочинку не мають бути занадто довгими (як, втім, і
занадто короткими). Відпочинок, сприяючи успішному протіканню в організмі процесів відновлення, в той
же час не повинен нівелювати сліди попередньої роботи, т. е. результати тренування [7].
Футбол - важкий вид спорту. Як було сказано вище, середній показник частоти пульсу під час
офіційного матчу складає 170-180 ударів за хвилину. За час гри практично цілком вичерпуються вуглеводні
ресурси організму. Слід враховувати і на велике психічне навантаження гравців. А природне відновлення
різних систем організму після гри триває від 48 до 72 годин [16]. Одним з центральних завдань оптимізації
системи підготовки футболістів 20-21 років є пошук шляхів підведення гравців в оптимальному ступені
готовності до чергової календарної гри [12]. Особливо слід виділити взаємодію процесів стомлення і
відновлення, а також взаємозв'язок тренувальних ефектів м'язової роботи різної переважної
спрямованості. До навантажень максимальної потужності і інтенсивності у футболі відносяться офіційні
ігри [10], що визначає велику тривалість протікання процесів відновлення після змагань. Тривалість
останніх залежить від функціональних обов'язків (амплуа) гравців. Зокрема, раніше усіх відновлюються
захисники, пізніше за усіх - гравці середньої лінії поля і трохи раніше півзахисників - нападаючі. Облік
швидкості протікання відновних процесів був покладений в основу розподілу навантажень різної величини і
характеру у рамках міжігрових циклів різної тривалості. У футболі найбільш ефективним є тижневий
міжігровий цикл. У нім можна оптимально планувати навантаження, готуватися до чергової гри і
вирішувати стратегічні завдання тренування. Тому не випадково, що в переважній більшості чемпіонатів
"футбольних країн" (Німеччина, Італія, Англія, Бельгія та ін.) 80-100% міжігрових циклів - тижневі.
Дійсно оптимальними тренувальними циклами можна вважати тижневі цикли. Навантаження в
тренувальних циклах розподіляють таким чином: - перший варіант: перший і другий день (після відпочинку)
- середнє навантаження; третій день - значне навантаження; четвертий день - велике навантаження;
п'ятий день - середнє навантаження і шостий день - мале навантаження [16]; - другий варіант: перший і
другий день - середнє навантаження; третій день - значне навантаження; четвертий день - середнє
навантаження; п'ятий день - велике навантаження; шостий день - середнє навантаження [12]; - третій
варіант: перший день - мале навантаження неспецифічного характеру аеробної спрямованості; другий
день - відпочинок; третій день - велике навантаження у рамках дворазового зайняття; четвертий і п'ятий
день - середнє навантаження; шостий день - мале навантаження відновного характеру з награванням
тактичних комбінацій [6].
Оптимальними міжігровими циклами є цикли з шестиденними і п'ятиденними інтервалами між ними.
Інтервали такої тривалості дозволяють: а) застосовувати в тренуванні великі і значні навантаження; б) в
повному об'ємі удосконалювати спортивну майстерність; в) до кожного чергового матчу підходити в стані
найвищої тренованості і спортивної працездатності; г) забезпечувати спортивне довголіття. Оптимальними
міжігровими циклами є цикли з шестиденними і п'ятиденними інтервалами між ними. Інтервали такої
тривалості дозволяють: а) застосовувати в тренуванні великі і значні навантаження; б) в повному об'ємі
удосконалювати спортивну майстерність; в) до кожного чергового матчу підходити в стані найвищої
тренованості і спортивної працездатності; г) забезпечувати спортивне довголіття.
У міжігровому циклі з шестиденним інтервалом навантаження розподіляються так: - перший варіант:
перший день (після матчу) - мале навантаження або активний відпочинок; другий день - середнє
навантаження; третій день - велике навантаження або гра; четвертий день - значне навантаження або
двостороння гра; п'ятий день - мале навантаження [11]; - другий варіант: перший день - мале
навантаження або активний відпочинок; другий день - велике навантаження; третій день - середнє
навантаження; четвертий день - середнє навантаження; п'ятий день - мале навантаження [16];
- третій варіант: перший день - мале навантаження; другий день - відпочинок; третій день - велике
навантаження; четвертий день - середнє навантаження; п'ятий день - мале навантаження [8].
Таким чином, в міжігрових циклах з шестиденними інтервалами застосовуються два варіанти
розподілу навантажень:
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1) перший варіант: проведення зайняття на тлі відносного недовідновления;
2) другий і третій варіанти: проведення зайняття на тлі відносного відновлення. У першому випадку адаптація організму до спортивної діяльності відбувається в екстремальних умовах з реалізацією
принципів ударного тренування. У другому випадку - створюються передумови для більше рівномірного
розподілу об'єму і інтенсивності рухових завдань в зайнятті з великими і значними навантаженнями. У
міжігровому циклі з п'ятиденним інтервалом навантаження розподіляються таким чином:
- перший варіант: перший день - активний відпочинок або мале навантаження;
другий день - значне навантаження;
третій день - середнє навантаження;
четвертий день - мале навантаження [11].
- другий варіант: перший день - мале навантаження;
другий день - відпочинок;
третій день - значне навантаження;
четвертий день - мале навантаження [12].
При двох -, трьох- і чотириденних інтервалах між іграми тренування мають бути короткочасними (до
60-90 хв), але інтенсивними по навантаженню, з емоційним забарвленням, з великою кількістю ігрових
ситуацій, з ЧСС 160- 210уд/хв. При шести - семиденних інтервалах (і більше того) має бути тривале
тренувальне зайняття (1,5 години) з великими, середніми і малими навантаженнями. Мета такого зайняття
- вдосконалення технічних прийомів, тактичних комбінацій при здійсненні атакуючих і оборонних дій,
награвання стандартних положень. На тренуванні гравець повинен виконувати не менше 100-150
повторень технічних або техніко-тактичних прийомів. У тренувальні цикли, як і в підготовчому періоді,
включаються одно-, двох- і триразове зайняття, залежно від попереднього навантаження і об'єктивних
даних про стан гравців на планований день. До багаторазового зайняття потрібно підходити
індивідуально [9].
Триразове зайняття рекомендується при високому рівні загальній витривалості і здатності швидко
відновлюватися. Зайняття, що проводиться кілька разів в день з невеликими навантаженнями,
переноситься значно легше, ніж з підвищеними навантаженнями 5-6 раз на тиждень. Перевага
багаторазового зайняття полягає в значному збільшенні загального об'ємі роботи за тренувальний день і
проведенні ігор з більшою інтенсивністю.
При побудові міжігрового тренувального циклу потрібно враховувати, що в мікроциклі має бути
зайняття: з великими навантаженнями, що тимчасово знижують функціональні можливості; з середніми
навантаженнями, що закріплюють тренувальний ефект; з малими навантаженнями, сприяючими
відновленню і що створюють базу для застосування великих навантажень. Таке зайняття підводить до
стану найвищої працездатності і готовності усіх систем організму до матчу.
У міжігрових циклах з чотириденним і триденним інтервалами періоду змагання, зайняття з великим
навантаженням і двосторонні ігри не проводяться, а можливо лише проведення зайняття з середнім і
малим навантаженням. Слід звернув увага, що в періоді змагання футболістів віком 20-21 років важливе
місце відводиться зв'язаності усіх видів підготовки, що дозволяє до певної міри усунути протиріччя між
спеціальною фізичною, технічною і тактичною підготовленістю спортсменів [1, 2, 14]. Внесення тих або
інших корекцій в підготовку футболістів віком 20-21 років можливо лише за умови творчого обговорення з
тренерським складом об'єктивних показників підготовленості гравців і шляхів підвищення ефективності
діяльності змагання.
Література:
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М.: Физкультура, образование и наука, 1999. — 254 с., ил.
3. Лисенчук Г. A. Управление подготовкой футболистов: монография / Г.А. Лисенчук. — К.: Олимп.лит. –
2003. –271 с.
4. Петухов A. A. Футбол. Формирование основ индивидуального технико-тактического мастерства юных
футболистов. Проблемы и пути решения: монография / A. B. Петухов. – М.: Советский спорт, 2006. –
232 с.
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В. Н.Платонов. – К.: Олимп. лит., 2013. – 624 с.
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олімпійського резерву та шкілвищої спортивної майстерності / за ред. Ніколаєнка В. В., Авраменка В. Г.,
Гончаренка В. І. [та ін.]. – К.: Наук.-метод. комітет ФФУ, 2003. – 106 с.
7. Шамардин В.Н. Футбол: учеб.пособие для студ., преподавателей спец. учеб. заведений, а также
тренеров / В. Н. Шамардин, В. Г. Савченко. - Днепропетровск: Пороги, 1997. - 238 с
8. Шамардин В.Н. Технология управления системой многолетней подготовки футбольных команд высшей
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СЕКЦІЯ: ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
Тетяна Гурман
(Кам'янець-Подільський, Україна)
МОВНІ ОСОБЛИВОСТІ ОГОЛОШЕНЬ ПРО ЗНАЙМСТВО (НА ПРИКЛАДІ АНГЛОМОВНОГО ДИСКУРСУ)
Ритм життя сучасної людини, боротьба за виживання, бажання самореалізуватись та й інші
багаточисленні фактори у рази зменшують можливість особистості зустріти собі подібну «протилежність»
ставшим у наш час вже архаїчним способом безпосереднього знайомства у людних місцях. На арену
виходить новий спосіб знайомства – зручний та малозатратний, що не потребує витрачання великої
кількості часу та докладання надмірних зусиль. Мова йде про віртуальне знайомство – знайомство через
приватне оголошення як у звичних газетах та журналах, так і в мережі Інтернет.
Особисті повідомлення вже певний час знаходяться у центрі досліджень лінгвістів. Так, Ю.Д. Предій
досліджує мовну специфіку текстів-оголошень інтернет-дискурсу (когнітивно-прагматичний аспект),
О.К. Шевченко розглядає орфографічні особливості англомовних друкованих рекламних текстів, Х. Глушко
проводить паралель між культурними цінностями у презентації партнера в українських і німецьких
оголошеннях про знайомство.
Під оголошенням про знайомство розуміємо оголошення, щоб налагодити контакт з партнером для
проведення вільного часу або для певної форми стосунків (дружба, сексуальні відносини, громадянський
шлюб, цивільний шлюб, шлюб).
Тип тексту "оголошення про знайомство" поєднує різні форми структурного оформлення
оголошення, однак у його основі є прототипна тематична структура чи стандартизований зразок тексту,
ядро якого становлять три обов'язкові композиційні елементи: самопрезентація, презентація партнера та
мета оголошення.
Ідентифікація в особистому оголошенні традиційно передбачає опис людиною аспектів своєї
особистості, які представлені широким спектром самооціночних висловлювань. Оскільки інформація, що
передається таким чином супроводжується авторською інтерпретацією і задає певний формат сприйняття
мовця, описи покликані повідомити про наявні йому якості і показати на яких сторонах своєї особистості
автор акцентує найбільшу увагу. Оцінюючи різні сторони своєї особистості та добираючи для цього різні
мовні засоби, автор керується певними поглядами та інтересами, прийнятими в суспільстві, звертається до
свого досвіду та процедурам представлення знань в типових ситуаціях (You’re dealing with the ultimate
gentleman/bad boy. No matter what happens, at the end of the day I’ll make you smile, laugh, and wonder, “How
come I’ve never met a guy like this before??!!”).
Образ власного «Я» може розглядатися автором під різними кутами зору, в результаті чого в
представленні себе певним темам може надаватись більша значущість, в той час як інші залишаться без
уваги. Критерії вибору того, що повино і не повино бути відображено в тексті, залежать від індивідуальних
уподобань і психологічного стану автора, а також його уявлень, вірувань, представлень в їх відношенні до
дискурсу.
Складність та багатоспектність ідентифікації свідчать про рівень розвитку мовної особистості.
Аналіз комунікативних стратегій, що обираються авторами, розкривають такі якості особистості як
егоцентризм, прагматизм, здатність до емпатії, вміння вибудовувати взаємостосунки з іншими людьми,
гумор та самоіронію, які є елементами ідентичності.
Егоцентрична стратегія втілюється в портреті потенційного партнера, який подається з певною
долею конкретики та прямоти, які є проявами егоцентризму та прагматизму (You are beautiful, kind,
compassionate, intelligent, witty, wonderful, giving, generous, self-assured, modest, humble, outgoing, shy, etc.).
Апелятивна стратегія відображає бажання перш за все самовиразитись, коли перевага надається не
змістовій стороні комунікативної дії, а формі подачі інформації. Бажання автора представити себе
позитивно та посилити емоційний вплив на адресата виражається в тому, що персональному опису
надається деяка міра експресивності через інтенсифікацію та деінтенсифікацію оцінки з використанням
лексичних, морфологічних та графічних способів. Комбіноване використання засобів інтенсифікації,
прагматичний ефект яких зростає у зв’язку з відсутністю стертості вживаних форм та способів вираження,
є формою креативності авторів, його мовного темпераменту, є свідченням приналежності до високого
соціального статусу: I am very intellectual and I am very stimulated by a variety ofconversation. Fitness &good
health are also important to me. I want the proverbial Friend, Lover. I like to party (socialize) but I am able to do it
without going completely crazy, and I have many good friends and a lot to do,but I would rather be sharing these
times with my new bestest buddy.
Деінтенсифікація оцінки не є засобом зниження експресивності, а передає різні змістові відтінки, які
вказують на емоційну відповідность оголошення психологічним якостям людини, уваги до свого
внутрішнього світу, відсутність категоричності.
Бажання емоційного впливу на адресата виражається у виборі різнорівневих засобів, а також в їх
семантико-стилістичному поєднанні.
Одним з найбільш поширених прийомів лексичного рівня є метафора. Вибір основи для створення
метафори серед великої кількості можливих, узгоджується з загальним культурним фоном та мовними
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традиціями (I used to be hot, but reality is sucking the glamour from my body at a startling lick, so I need to hook
me some passive-aggressive, overgrown manboy with whom to continue my miserable downward spiral into
oblivion. I'm mean and horrible, but don't let that put you off. You love it really…)
В самооцінці особистих якостей використовуються конвенційні метафори, які функціонуючи в
певному суспільстві, проектують культурний зміст та сторони людського досвіду (… so please come marry
me, or else I'll have to marry my terrible friend Steve, who dresses like a time-travelling farmer and looks like a
hard-up Channel 4 presenter).
Отже, мова англомовних оголошень про знайомство в межах стандартизованого тексту є
надзвичайно різноманітною. Вибір комунікативних стратегій залежить від особистих якостей автора та
рівня розвитку його мовної особистості.
Література:
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НАСТУПНІ КОНФЕРЕНЦІЇ / СЛЕДУЮЩИЕ КОНФЕРЕНЦИ
Уважаемые преподаватели, аспиранты, студенты!
Университет Григория Сковороды в Переяславе,
молодежная общественная организация «Независимая ассоциация молодежи»,
студенческое научное общество факультета исторического и социально-психологического образования
«Комитет исследования истории и современности»
Информируют Вас, что 31 августа 2021 г. проводится XL Международная научно-практическая интернет-конференция
«Проблемы и перспективы развития современной науки в странах Европы и Азии».
Планируется работа по секциям:
І. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
1. Систематика и география высших
растений.
2. Структурная ботаника и биохимия
растений.
3. Микология и альгология.
4. Ресурсоведение и интродукция растений.
5. Молекулярная биология, микробиология.
6. Зоология.
7. Физиология человека и животных.
8. Биохимия и биофизика.
9. Генетика и цитология.
10. Биоинженерия и биоинформатика.
II. ГЕОГРАФИЯ И ГЕОЛОГИЯ
1. Регионоведение и региональная
организация общества.
2. Наблюдение, анализ и прогноз
метеорологических условий.
3. Гидрология и водные ресурсы.
4. Биогеография, биоресурсоведение,
биоразнообразие.
5. Картография и геоинформатика.
6. Природопользование и экологический
мониторинг.
7. Техника и технологии геологоразведочных
работ.
8. Почвоведение.
9. Экономическая география.
III. ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
1. Повышение роли государственного
служащего на современном этапе развития
общества.
2. Современные технологии управления.
3. Взаимодействие различных ветвей власти.
4. Подготовка государственных служащих.
IV. ЭКОЛОГИЯ
1. Состояние биосферы и его влияние на
здоровье людей.
2. Экологические и метеорологические
проблемы больших городов и
промышленных зон.
3. Радиационная безопасность и социальноэкологические проблемы.
4. Промышленная экология и медицина
труда.
5. Проблемы экологического воспитания
молодежи.
6. Экологический мониторинг.
V. ЭКОНОМИКА
1. Банки и банковская система.
2. Внешнеэкономическая деятельность.
3. Финансовые отношения.
4. Инвестиционная деятельность и фондовые
рынки.
5. Управление трудовыми ресурсами.
6. Маркетинг и менеджмент.
7. Учет и аудит.
8. Математические методы в экономике.
9. Экономика промышленности.
10. Экономика предприятия.
11. Логистика.
12. Экономика АПК.
13. Региональная экономика.
14. Экономическая теория.
15. Государственное регулирование
экономикой.
16. Макроэкономика.
VI. ИСТОРИЯ
1. История Украины.
2. Всемирная история.
.

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

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

планирует

размещать

доклады

на

Web-странице

по

адресу:

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

МФО банка

КОД ЕГРПОУ
получателя

КОД ЕГРПОУ
банка

ПриватБанк

305299

14360570

14360570

Счет получателя

IBAN

Дата

Сумма

29244825509100

UA743052990000026202675019272

01.10.2019

Пополнение текущего счета 4731219611188412, БОБРОВНИК ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ, 3048907279

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

(BOBROVNIK

JURIY

6. СПОСОБ ПЕРЕВОДА (если оплата идет в одном платеже за две и больше научных робот) Western
Union на Бобровник Юрий Викторович (Bobrovnik Juriy Viktorovich) (укажите код перевода, Ф.И.О того,
кто переводит оргвзнос)
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ
Научная степень и ФИО автора
по образцу Иван Петренко (Киев, Украина)
Секция, подсекция по образцу (Филологические науки
Методика преподавания языка и литературы.)
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ (БОЛЬШИМИ БУКВАМИ)
Текст статьи
(Ссылки на литературу по тексту в квадратных скобках по образцу [1, с. 23])
Литература:
1. Евремов С. Михаил Коцюбинский / / Ефремов С. Избранное: Ст. науч. разведки. Монографии - К.:
Наук. мысль, 2002. – 760 с.
Научный руководитель:
кандидат исторических наук Бобровник Юрий Викторович
Внимание!
После литературы (в правом углу указывается научный руководитель (для студентов и аспирантов))
подаются сведения об авторах (Ф.И.О. (полностью), телефон, E-mail, место работы или учебы, должность,
ученое звание, ученая степень.
К участию в конференции принимаются статьи объемом до 7 страниц набранных в редакторе WORD
в виде компьютерного файла с расширением *.doc. Шрифт Times New Roman 14. Междустрочный
интервал 1,5. Поля со всех сторон 20 мм. Материалы на конференцию принимаются по электронной
почте по адресу: neasmo@gmail.com (тема сообщения: 31.08.2021 г.) (в случае если Ваш почтовик
выбрасывает ошибка не отправления отправляйте на адрес neasmo@ukr.net) или на СD-дисках (дискеты
не принимаются) с добавлением печатных материалов + отсканированную копию или ксерокс квитанции об
оплате оргвзноса. В случае отправки научной статьи по электронной почте, печатные материалы
присылать не надо, а к статье, нужно прикрепить отсканированную копию квитанции об оплате оргвзноса.
Адрес оргкомитета:
08401, Украина, Киевская обл., г. Переяслав, ул. Сухомлинского, 34, к. 908.
Контактное лицо в Украине и за рубежем: Бобровник Юрий Виктрович
Контактные телефоны: +38 (097) 923 16 58:
E-mail: neasmo@gmail.com
ВНИМАНИЕ!
После того, как мы получили от Вас статью, Вы обязательно должны получить ответное сообщение:
«Вашу статью получили и приняли». Если такой ответ не поступил, через день после отправки, тогда
обязательно позвоните в оргкомитет и сообщите о ситуации.
ВНИМАНИЕ! В случае если Вам нужен электронный сертификат, то в сведениях об авторе, укажите
об этом. И мы Вам его вышлем по электронной почте в течение двух недель после завершения
проведения конференции.
РАБОТЫ ОБЪЕМОМ более 7 страниц не принимаются!
Тексты, набранные межстрочным интервалом 1,0 НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!
С результатами и форматом проведения подобных мероприятий можно ознакомиться по адресу
http://conferences.neasmo.org.ua/
Участие в конференции – это отличная возможность осветить свои научные работы для студентов,
аспирантов и преподавателей!
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ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ З УКРАЇНИ
Шановні викладачі, аспіранти, студенти!
Університет Григорія Сковороди в Переяславі,
молодіжна громадська організація «Незалежна асоціація молоді»,
студентське наукове товариство факультету історичної і соціально-психологічної освіти
«Комітет дослідження історії та сучасності»
Інформують Вас, що 31 серпня 2021 р. проводиться XL 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
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