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СЕКЦІЯ: БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
Ірина Каденко, Марія Малкіс
(Харків, Україна)
СИСТЕМАТИЧНИЙ, БІОМОРФОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ДИКОРОСТУЧИХ ЛІКАРСЬКИХ
РОСЛИН ХАРКІВЩИНИ
Розглянувши фундаментальну працю Л. Горєлової (2002) [1] «Рослинний покрив Харківщини: нарис
рослинності, питання охорони, анотований список судинних рослин», вивчивши та проаналізувавши
анотований список природної флори Харківщини який налічує 1257 видів судинних рослин і конспект
лікарських судинних рослин України (2005) [2] у якому дано характеристику 2219 видам судинних
лікарських рослин флори України, фонди гербаріїв Харківського національного університету імені
В. Н. Каразіна (CWU), Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (CWP)
та КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, здійснивши 6
експедиційних виїздів по Харківщині, під час яких зібрано близько 250 гербарних аркушів, а також
здійснено 30 геоботанічних описів та встановлено, що видовий склад дикоростучих лікарських рослин
Харківщини нараховує 582 види лікарських судинних рослин природної флори, що відносяться до семи
класів і п’яти відділів.
Вони належать до 106 родин і 360 родів, серед яких вищі спорові – 15 видів (2,6%), голонасінні – 3
види (0,5%), покритонасінні – 567 (97,4%) видів (табл. 1.).
За кількісним складом найбагатшими є 8 родин, які нараховують 267 видів дикорослин лікарських
рослин (табл. 2.).
Найбільша кількість видів 81 (13,9%) лікарських рослин належить до родини Айстові (Asteraceae):
Achillea submillefolium, Arctium lappa, Artemisia absinthium, A. Marschalliana, Bidens tripartita, Cichorium
intybus, Helichrysum arenarium, Tanacetum vulgare тощо.
Таблиця 1
Таксономічна структура флори дикорослих лікарських рослин досліджуваної території
Відділ, клас
Lycopodiophyta
Equisetophyta
Polypodiophyta
Pinophyta
Magnoliophyta
У т.ч.:
Liliopsida
Magnoliopsida
Всього:

Роди
ни
1
1
4
3
97

Роди

Види

1
1
4
3
351

1
6
5
3
567

80
17
106

279
72
360

905
175
582

Родина Губоцвіті (Lamiaceae) в регіоні представлена 43 (7,4 %) видами лікарських рослин: Betonica
officinalis, Clinopodium vulgare, Galeobdolon luteum, Glechoma hederacea, Hyssopus officinalis, Lamium album,
Leonurus cardiaca тощо.
Таблиця 2
Провідні родини флори дикорослих лікарських рослин досліджуваної території
Родина
1. Айстові Asteraceae
2. Губоцвіті Lamiaceae
3. Розові Rosaceae
4. Капустяні Brassicaceae
5. Жовтецеві Ranunculaceae
6. Зонтичні Apiaceae
7. Бобові Fabaceae
8. Гвоздичні Caryophyllaceae
Всього

місце
1
2
3
4
5
6
7
8

видів
81
43
33
29
25
23
18
15
267

%
13,9
7,4
5,7
5
4,3
4
3,1
2,6
46

Родина Розові (Rosaceae) на досліджуваній території презентована 33 (5,7%) видами лікарських
рослин: Potentilla erecta, Fragaria vesca, Сrataegus curvisepala, Amygdalus nana, Agrimonia eupatoria, Pyrus
communis, Sorbus aucuparia та ін.
Родина Капустяні (Brassicaceae) в регіоні налічує 29 (5%) видів лікарських рослин: Barbarea stricta,
Berteroa incana, Capsella bursa-pastoris, Lepidium densiflorum, Rorippa amphibian, Sinapis alba, Sisymbrium
altissimum, Thlaspi arvense та ін.
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Родина Жовтецеві (Ranunculaceae) на Харківщині налічує 25 (4,3%) видів лікарських рослин: Adonis
vernalis, Аnemonе nemorosa, Сonsolida orientalis, Myosurus minimus, Pulsatilla рratensis, Ranunculus acris
та ін.
В умовах досліджуваного регіону зростає 23 (4%) види лікарських рослин родини Зонтичні
(Apiaceae): Anthriscus sylvestris, Daucus carota, Oenanthe aquatica, Рimpinella saxifrage та ін.
Родина Бобові (Fabaceae) на досліджуваній території презентована 18 (3,1%) видами лікарських
рослин: Amorpha fruticosa, Аstragalus dasyanthus, Caragana arborescens, Lathyrus niger, Lotus corniculatus,
Medicago lupulina, Melilotus officinalis, Trifolium montanum, T. pratense, Vicia angustifolia та ін.
На території Харківщини зростають 15 (2,6%) видів лікарських рослин родини Гвоздичні
(Caryophyllaceae): Lychnis chalcedonica, Melandrium album, Myosoton aquaticum, Saponaria officinalis,
Vaccaria hispanica та ін.
Інші 94 родини налічують незначну кількість видів.
Певний інтерес має також загальний огляд найбільш багатих у видовому відношенні 20 родів
дикорослих лікарських рослин Харківщини (табл. 3.)
Таблиця 3
Спектр провідних родів дикорослих лікарських рослин досліджуваної території
Рід
1.
Veronica
2.
Carex
3.
Salvia
4.
Gallium
5.
Viola
6.
Salix
7.
Rumex
8.
Euphorbia
9.
Tripholium
10. Centaurea
11. Chenopodium
12. Campanula
13. Artemisia
14. Ranunculus
15. Astragalus
16. Dianthus
17. Juncus
18. Vicia
19. Geranium
20. Peucedanum
21. Percicaria
Всього

місце
1
2
3
4
5-6
5-6
7-11
7-11
7-11
7-11
12-14
12-14
12-14
15-17
15-17
18-20
18-20
21-22
21-22
23-25
23-25

Кількість видів
20
19
15
14
13
13
12
12
12
12
11
11
11
10
10
9
9
8
8
7
7
243

%
3,4
3,3
2,6
2,4
2,2
2,2
2,1
2,1
2,1
2,1
1,9
1,9
1,9
1,7
1,7
1,5
1,5
1,4
1,4
1,2
1,2
41,8

Неоднорідність екологічних умов визначає різноманіття життєвих форм флори досліджуваної
території, а також і лікарських рослин. Їх спектр цілком типовий для областей з помірним кліматом. У ньому
представлені дерева (27 видів або 4,6%), чагарники (28 або 4,8%), напівчагарники та напівчагарнички (10
або 1,7%), багаторічні трав’янисті рослини (387 або 66,5%), дворічники (46 або 7,9%), однорічники (84 або
14,4%) (рис. 1.).
Як бачимо з цього спектра, основне значення у групі лікарських рослин належить трав’янистим
багаторічникам – вони складають 66,5% від загальної кількості видів лікарської флори. Незважаючи на
значно меншу кількість видів у групі дерев та чагарників (55 або 9,4%), фітоценотична роль їх велика,
багато з них сосна звичайна (Pinus sylvestris), дуб звичайний (Quércus róbur), різні види верби (Salix),
вільха клейка (Alnus glutinosa) та ін.) є основними ціноутворювачами, що надають досить великі запаси
лікарської сировини. Помітну роль у складі лікарської флори відіграють і малорічники – 130 видів, серед
яких переважають бур’яни.
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Рис. 1. Розподіл видів лікарських рослин у природній флорі Харківщини за загальним габітусом.
Екологічні умови, в яких розвиваються рослинні угрупування, значною мірою визначають характер
наземних пагонів. За типом надземних пагонів переважають безрозеткові – 291 вид, які становлять
половину видів від загальної кількості – 50 %. Участь навірозеткових також висока – 232 види (40%), а
видів із розетковими пагонами дещо менша – 59 видів (10%) (рис. 2.).

Рис. 2. Тип надземних пагонів у лікарських рослин Харківщини.
Одним із способів пристосування до змін температурного режиму є положення бруньок відновлення
у рослин відносно поверхні субстрату, а отже й спосіб захисту їх протягом несприятливого періоду –
холодного або сухого (життєва форма за К. Раункієром).
Розподіл видів за цією ознакою свідчить про те, що переважна більшість видів належить до
гемікриптофітів (316 видів, 45,7%). Досить високий вміст терофітів (126 видів, 21,77%). Геофіти
представлені 95 видами (16,46%), гідрофіти – 45 видами (5,1%). Участь фанерофітів (42 види, 7,22%) і
хамефітів (28 видів, 4,94%) незначна (рис. 3).

Рис. 3. Розподіл видів лікарських рослин Харківщини за положенням бруньок відновлення відносно
субстрату (за К. Раункієром).

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

9

Будва підземних пагонів наочно відображає характер субстрату – чим він вологіший і рухливіший,
тим вищий відсоток видів із розвинутими кореневищами і менший без них або каудексами. Переважна
більшість видів флори (269 видів, 46,33 %) характеризується кореневищною системою підземних пагонів,
із них 131 (22,53%) – коротко кореневищні види, а 138 (23,80 %) – мають довгі кореневища. Значна
кількість видів (184; 3,65%) – без спеціалізованих підземних пагонів. Рослини з каудексами представлені
96 видами (16,58%). Незначною кількістю видів представлені бульбові (19; 3,29%) і цибулинні (12; 2015%)
рослини.
Отже, проведено систематичну інвентаризацію видового складу флори дикорослих лікарських
рослин Харківщини й встановлено, що видовий склад дикоростучих лікарських рослин досліджуваного
регіону нараховує 582 види, які відносяться до семи класів і п’яти відділів. Що належать до 106 родин і 360
родів, серед яких вищі спорові – 15 видів (2,6%), голонасінні – 3 види (0,5%) й покритонасінні – 567 (97,4%)
видів. Провідна роль належить родині Asteraceae – 81 вид (13,9%), Lamiaceae – 43 види (7,4 %), Rosaceae
– 33 види (5,7%).
Здійснено біоморфологічний аналіз дикорослих лікарських рослин досліджуваного регіону, зокрема
з’ясовано, що переважна більшість видів належить до гемікриптофітів (316 видів, 45,7%). Досить високий
вміст терофітів (126 видів, 21,77%). Геофіти представлені 95 видами (16,46%), гідрофіти – 45 видами
(5,1%). Участь фанерофітів (42 види, 7,22%) і хамефітів (28 видів, 4,94%) незначна.
З’ясовано, що на території Харківщини дикорослі види лікарських рослин представлені деревами (27
видів або 4,6%), чагарниками (28 або 4,8%), напівчагарниками та напівчагарничками (10 або 1,7%),
багаторічними трав’янистими рослинами (387 або 66,5%), дворічниками (46 або 7,9%) та однорічниками
(84 або 14,4%).
Література:
1. Горелова Л.Н., Алехин А.А. Растительный покров Харьковщины: очерк растительности, вопросы
охраны, аннотированный список сосудистых растений. Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразина, 2002. 232 с.
2. Мінарченко В. М. Ресурси лікарських рослин в Україні. Український ботанічний журнал., 2000. №2. Том
57. С. 21-25.

Ольга Шимко
(Харьков, Украина)
СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ БИОЛОГИИ КОШАЧЬИХ АКУЛ
Хрящевые рыбы (Chondrichthyes) по морским отложениям известны из верхнего девона и
существовали уже более 350 млн лет назад. В ряде стран акулы и скаты служат ценнейшим объектом
лова. Их мясо и плавники широко используются на пищевые цели. Кожа идет на изготовление обуви и
галантерейных изделий, а жир, получаемый из печени, является ценнейшим сырьем для парфюмерии и
фармацевтической промышленности [2, с. 174]. Ценность различных видов акул зависит от продукции,
получаемой из них. Хрящи акул имеют противоопухолевую, противовоспалительную и
антиколлагенолитическую активность и служат сырьем для получения как лекарственных препаратов, так
и пищевых лечебно-профилактических продуктов [3, с. 60]. Однако, этим рыбам свойственны медленный
темп роста и созревания и невысокая плодовитость, что следует учитывать при организации
рациональной промысловой эксплуатации их запасов для сохранения биоразнообразия, численности и
популяционной целостности. Отдельные виды (Carcharodon carcharias, Isurus oxyrinchus Rafnesque),
которые являются крайне опасными для человека [2, с. 174], не являются ценным объектом лова, но их
численности угрожает случайный вылов. Акулы довольно часто встречаются в прилове при различных
промыслах. Вылов акул в российских водах ежегодно составляет 900–1100 т. Так как во всем мире акул
ловят не только как прилов, но и целенаправленно, многие виды переходят в разряд редких и
исчезающих, что обуславливает актуальность изучения биологических особенностей разных
представителей Надряда Акулы (Selachimorpha).
Савельевой Е.С. и Прощиной А.Е. была исследована неполовозрелая особь кошачьей
коричневополосой акулы (Chiloscyllium punctatum), самец, вес 107 г, длина 394 мм, наибольшая толщина
38 мм. Было проведено как макроанатомическое, так и микроанатомическое – гистологическое, и
иммуногистохимическое исследование поджелудочной железы акулы [4, с. 26].
Исследователям удалось установить, что у акулы наряду с отдельными клетками существуют
скопления, состоящие из нескольких клеток расположенных в непосредственной близости друг к другу.
Они располагаются на периферии экзокринных каналов. Имеются клетки различных типов: 1 – в начале
секреции, 2 – активно секретирующие, 3 – погибающие, 4 – погибшие. Таким образом, ученые сделали
вывод, что глюкагон в поджелудочной железе акулы вырабатывается интенсивно, и часть клеток погибает
в процессе выработки [4, с. 30]. Дальнейшие иммуногистохимические реакции с антителами к глюкагону,
инсулину, соматостатину и нейрон специфической энолазе позволили выявить иммуно-позитивную
реакцию в зонах распределения эндокринных клеток. Удалось установить, что, несмотря на наличие
множества секреторных эндокринных клеток, не все из них положительны к глюкагону [4, с. 30].
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Изучение особенностей развития кошачьей акулы как аквариумного обитателя океанариума
представляет собой большой интерес в исследовании малоизвестного вида вдали от его естественного
местообитания. Особую важность в этом смысле представляет наиболее уязвимый эмбриональный
период, когда закладываются все органы и системы, обусловливающие комплекс показателей
морфофункционального статуса организма на всю дальнейшую жизнь. Освоенные данные в этой области
могут быть использованы в дальнейшем для сравнительных работ между различными видами
позвоночных животных. Кошачья акула является самым распространѐнным пластинчатожаберным
(Elasmobranchii) видом, встречающимися у побережья Европы, что делает этот вид доступным для
изучения и дает возможность наблюдать любую стадию развития эмбриона круглый год [5, с. 116].
Объектами исследования по изучению раннего онтогенеза и определению хода развития органов
кроветворения послужили эмбрионы кошачьей акулы (Chiloscyllium punctatum). У группы эмбрионов
кошачьей акулы в возрасте 8 суток были отмечены формирующиеся нервная, кровеносная и
пищеварительные системы. При формировании мозговых пузырей у акул отмечалась явная сегментация,
выражающаяся в виде слабых выступов и утолщений. Нервная трубка замыкается, связь между нею и
кишечником сохраняется в виде нервно-кишечного канала. В образовании позвонков принимает участие
оболочка хорды. Зачаток предпочки развивается из передних нефротомов (от 3 до 8). Из следующих 35
нефротомов образуется первичная почка [5, с. 117]. Сердце образуется после обособления головы от
бластодермы, эндокардий возникает из скопления кровяной мезенхимы, а из прилегающих к нему частей
спланхнотомов – миокардий и перекардий. Тело эмбриона кошачьей акулы в возрасте 4 месяцев
отчетливо можно разделить на голову, туловище и хвост. Рыло закругленное, на голове отсутствуют
латеральные складки кожи. Глаза округлые, имеют мигательную перепонку и не прикрыты кожей, вокруг
имеются слегка приподнятые гребни, диаметр глаз составлял 2,5 мм. Подвижное верхнее веко и
окологлазничные впадины отсутствуют. Позади глаз имеются крупные брызгальца [5, с. 118].
Межканальцевое пространство заполнено кроветворной тканью. В межканальцевой ткани мезонефроса
регистрировались многочисленные дифференцирующиеся форменные элементы крови. Основу
почечного тельца составлял капиллярный клубочек. Капсула почечного тельца была образована
наружными и внутренними тонкими листками, состоящими из однослойного плоского эпителия.
Капилляры клубочка сильно извивались внутри капсулы [5, с. 119]. В просвете капилляров
регистрировались клетки крови разных стадий развития. Мочевое пространство почечного 120 клубочка
было расширено. Вокруг почечных клубочков располагались многочисленные извитые канальца. В тимусе
эмбриона акулы хорошо заметно разделение ткани на мозговой (20%) и корковый (80%) слои. Тимус
окружен соединительнотканной оболочкой со стороны жаберных дуг, сразу за ней находится плотный
корковый слой тимуса, разделенный на доли соединительнотканными перегородками. Мозговой слой
расположен медиально. Корковый слой обладает более темной окраской, чем мозговой. На данном этапе
развития в корковом слое отмечается активная дифференциация клеток, при этом тут формируются
исключительно клетки агранулоцитопоэтического ряда [5, с. 122].
В ходе данного исследования установлено, что стадии эмбрионального развития в жабрах
основным направлением кроветворения является гранулоцитопоэз. Эритроциты встречались редко и
составили 2,2±0,06% от всех идентифицируемых клеток крови, однако признаков эритропоэза не
обнаружено. Основная масса эритропоэтических клеток сосредоточена в многочисленных сосудах жабр.
Интересные исследования проводились относительно анализа рациона питания акул. Известно, что
для того чтобы акулы давали качественное потомство и выглядели презентабельно, необходимо в их
рацион включать продукты с полноценным содержанием витаминов и нутриентов. Вместе с тем анализ
рациона кошачьей акулы показал, что в аквариальных условиях он состоит в основном из замороженной
рыбы и кальмара. Так как при заморозке теряется некоторая часть витаминов и других полезных веществ,
содержащихся в продукте, существует проблема оптимизации кормления кошачьей акулы [6, с. 118].
Изучение природного пищевого рациона новозеландской кошачьеголовой акулы Cephaloscyllium
isabellum, которая является многочисленным и широко распространенным видом в прибрежных
шельфовых водах Новой Зеландии от приливной черты до глубины 500 м., дало возможность ученым
установить, что ее вертикальное распределение определяется изменениями температуры воды и
меняется с увеличением географической широты. C. isabellum является преимущественно донным
хищником и падальщиком, акула использует для питания тактику активного охотника, нападая из засады.
Вид обладает широким спектром питания, используя в основном рыб, ракообразных, головоногих,
брюхоногих и голотурий, и, очевидно, способностью вытаскивать брюхоногих и раков-отшельников из
раковины, прежде чем их проглотить [7, с. 263]. Естественно, что в условиях аквариума обеспечить такой
спектр питания акул невозможно, поэтому проводились исследования относительно повышения
эффективности питания за счет витаминизированных кормов.
В исследованиях Федюшиной Н.А. с соавторами установлено, что потомство от производителей
кошачьей акулы, потребляющих витаминизированные корма, подвержено факторам негативного
воздействия в меньшей степени. Полученные в ходе исследования данные свидетельствуют о
позитивном влиянии витаминизированных кормов, добавляемых в рацион производителей кошачьей
акулы, на состояние исследуемых физиологических систем. Применение этого метода позволяет достичь
высокого экономического эффекта при выращивании молоди кошачьей акулы в условиях
аквариумов [6, с. 122]. При изучении размерно-весовых характеристик яиц кошачьей акулы выявлено, что
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размеры яиц от самок из опытного аквариума как в весовом, так и в линейном аспекте оказались
незначительно выше. При изучении размерно-весовых характеристик молоди кошачьей акулы
обнаружено, что, несмотря на различия в размерно-весовых характеристиках яиц, молодь вылупляется
практически одинаковой длины и массы. Наблюдается высокая коррелятивная связь между параметрами
«длина»-«масса» молоди, о чем говорит коэффициент корреляции, равный 0,84 [6, с. 121].
Ряд исследований касались качества пищевой продукции. Являясь замыкающим звеном пищевой
цепи, акула аккумулирует в своих тканях токсичные элементы [3, с. 61]. Результаты проведенных
исследований свидетельствуют о том, что мясо сельдевой акулы безопасно для пищевого использования
относительно токсичных элементов, его целесообразно направлять на производство копченой продукции,
изготовление соленой продукции возможно только при использовании регуляторов кислотности [3, с. 63].
Таким образом, в статье проанализировано ряд современных исследований особенностей биологии
семейства Кошачьих акул (Scyliorhinidae).
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СЕКЦІЯ: ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Дар’я Староконь, Вікторія Морева
(Маріуполь, Україна)
УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНИМИ РИЗИКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ СІЛЬСЬКОГО
ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Сільське господарство є такою галуззю, у якій виробництво найбільш тісно пов'язане з навколишнім
середовищем. Ніяка інша галузь суспільного виробництва не пов'язана так з використанням природних
ресурсів, як сільське господарство. Адже праця робітника сільського господарства - це по суті
використання природи, оточуючого нас природного середовища для задоволення потреб людини.
Сільське господарство необхідно розглядати як величезний, постійно діючий механізм споживання,
культивування живих природних багатств, і підходити до нього треба ще під одним кутом зору - охорони
навколишнього середовища. В умовах аграрного виробництва використання природних ресурсів і, перш за
все, землі, повинно поєднуватися з заходами щодо охорони навколишнього середовища. Екологічні
проблеми сьогодні є одними з найбільш важливих і глобальних, тому вивчення даної теми- важливе і
актуальне.
Сільське господарство традиційно вважається ризиковою сферою діяльності, оскільки передбачити
успішність результатів сільськогосподарського виробника майже неможливо. Дана галузь безпосередньо
залежить від погодно-кліматичних умов, природних стихійних лих, у результаті яких підприємства
аграрного сектору постійно перебувають під впливом різноманітних ризиків [1].
Під екологічним ризиком розуміють можливість виникнення несприятливих екологічних наслідків,
викликаних як антропогенними, так і небезпечними природними явищами. М.Ф. Реймерс вважає, що це
імовірність наслідків будь-яких (специфічних або випадкових, поступових або катастрофічних)
антропогенних змін природних об'єктів і чинників.
Кількісна оцінка ризику являє собою процес визначення числових значень імовірності та наслідків
небажаних процесів, явищ, подій. Останні визначають ситуації у навколишньому середовищі, які можуть
призвести до одного чи сукупності наступних наслідків: відхилення здоров'я людини від
середньостатистичного значення, погіршення стану навколишнього середовища.
Соціально-економічні фактори виникнення несприятливих екологічних ситуацій зумовлені причинами
соціального, економічного, психологічного характеру. Техногенні (антропогенні) фактори визначаються
наслідками господарської діяльності людей (надмірними викидами в навколишнє середовище відходів за
умов її нормального функціонування та аварійних ситуацій; необґрунтованим відведенням територій під
господарську діяльність; надмірним залученням у господарський обіг природних ресурсів; іншими,
пов'язаними з господарською діяльністю подібними негативними явищами).
З екологічним ризиком пов'язані поняття екологічної безпеки й небезпеки. Ці дві альтернативні
категорії стосуються до населення як реципієнта дії навколишнього середовища при його відповідно
несприятливому чи сприятливому статусі. Термін "небезпека" визначає можливість здійснення деяких
умов технічного, природного, економічного і соціального характеру, за наявності яких можуть настати
несприятливі події та процеси. Отже, «екологічна небезпека» - це ситуація, яка постійно наявна у
навколишньому середовищі та здатна за певних умов призвести до реалізації у навколишньому
середовищі небажаної події - виникнення небезпечного фактора.
У нинішніх умовах господарювання хімічні засоби захисту рослин користуються значним попитом.
Тепер щоб отримати високий урожай, а в деяких випадках, навіть мінімальний, без пестицидів не обійтись.
Посівам загрожують шкідники, хвороби і значної шкоди завдають бур'яни. Злісні рослини-шкідники
перешкоджають належному вегетаційному розвитку культури, швидко поширюються на посівних площах і
як наслідок значно знижують урожайні показники. Таким чином, щоб ефективно очистити посіви від
бур'янів агрономи застосовують перевірені препарати – гербіциди.
За сучасних соціально-економічних умов України актуальності набула проблема застосування
пестицидів в агротехнологіях та дослідження наслідків їх впливу на екосистеми і стан здоров'я людей.
Пестициди – це токсичні речовини, їх сполуки або суміші речовин хімічного чи біологічного походження,
призначені для боротьби з організмами, які шкодять оброблюваним сільськогосподарським культурам і
запасам сільськогосподарських продуктів, для зниження небажаної рослинності, збудників хвороб і
переносників захворювань тварин і рослин, а також для регулювання розвитку організмів. Значення
пестицидів як забруднювачів навколишнього середовища, визначається їх перетворенням на полях, що
оброблюються і прилеглої території, де відбувається міграція в інші ланки агроекосистем, викликаючи
порушення харчових ланцюгів організмів.
Використання пестицидів обумовлено необхідністю збереження врожаю сільськогосподарських
культур, тому їх вносять в агроценози, і таким чином пестициди безперервно циркулюють в
навколишньому середовищі. Циркуляція пестицидів обумовлена їх фізико-хімічними властивостями і
умовами середовища, в яке вони потрапляють [2].
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Широке застосування гербіцидів у сільському господарстві привело до істотного збільшення врожаїв.
Однак в разі невмілого чи надмірного використання може призводити до забруднення ґрунту і води, що, у
свою чергу, викликає загибель птахів і дрібних тварин, і навіть створює загрозу здоров'ю людини.
Використання хімічних пестицидів є широко поширеним через їх відносно низьку вартість, легкість, з
якою вони можуть бути застосовані, та їх ефективність, доступність і стабільність. Хімічні пестициди, як
правило, швидкодіючі, що обмежує шкоду, заподіяну сільськогосподарським культурам.
Реалії сьогодення такі, що економічний інтерес і прибуток агропромислових формувань виходять
завжди на перший план, а соціальне і природне середовище їх цікавлять лише як фактор виробництва.
Використовуючи орендні земельні ділянки, агрохолдинги практично не зацікавлені у збереженні родючості
ґрунтів і навколишнього середовища.
Застосування пестицидів повинно бути поставлене в дуже жорсткі рамки, обмежені, з одного боку,
максимально допустимими дозами їх внесення, а з другого – мінімальною кількістю препарату, нижче якого
шкідливі організми встигають адаптуватись до токсикантів. Перш за все, занижені дози пестицидів дають
можливість шкідникам пристосуватись до їхньої дії і виробити імунітет [3].
Економічна ефективність сільськогосподарського виробництва оцінюється не лише на основі
економічних показників, наприклад урожайність, продуктивність, рентабельність тощо, а й з урахуванням
додержання його екологічної безпеки. Екологічна безпека економічної діяльності передбачає організацію
раціонального використання природних ресурсів, захист довкілля від забруднення та його руйнування, а
також забезпечення гармонійних зв’язків населення і природи на територіях господарства.
Екологічну відповідальність розвитку підприємництва на сільських територіях пов’язують переважно
з функціонуванням вертикально інтегрованих структур – агрохолдингів. Діяльність цих структур має і
позитивні і негативні наслідки. З одного боку, вони здатні підвищити ефективність аграрного сектора
економіки, здійснювати позитивний вплив на розвиток суб’єктів підприємництва на сільських територіях,
регіонів у цілому, інфраструктури, забезпечувати приплив інвестицій, впроваджувати інноваційну
діяльність тощо. З іншого – обумовлюють виникнення гострих проблем, насамперед екологічного
характеру. Доведено, що розвиток агрохолдингів матиме негативні як соціальні так і екологічні наслідки в
майбутньому, тому що їх експортна орієнтація, спрямована на отримання швидкого прибутку, призводить
до порушення сівозмін і тим самим деградації сільськогосподарських земель, скорочення посівів кормових
культур, відмови від тваринництва.
Розвиток даних формувань на селі викликав і нові проблеми, серед яких варто виділити такі, як
ігнорування агрохолдингами інтересів жителів сіл, руйнування інфраструктури сільських територій,
знищення всякого роду конкуренції, відтік сільського населення з сільських територій, соціальну
незахищеність селянства та багато інших. Крім цього поступово і впевнено великий бізнес витісняє малий і
середній бізнес з сільських територій, не сприяє використанню їх потенціалу та, відповідно, віддаляє
можливості адаптації форм господарювання у аграрному секторі до існуючих в ЄС.
Причиною цілої низки екологічних проблем, викликаних веденням сільського господарства, є
надмірне використання засобів хімізації, передусім, мінеральних добрив та хімічних засобів захисту
рослин. Враховуючи зазначене, політика регулювання у сфері хімізації аграрного виробництва має бути
націлена не лише на максимізацію об’ємів сільськогосподарського виробництва, але й в обов’язковому
порядку на спонукання до збереження та відновлення родючості ґрунтів, запровадження інноваційних
технологій та техніки, розробок і досягнень науки у сфері екологічно-безпечного землеробства. Критичним
визначено те, що за останні декілька років питома вага посівної площі, на якій вони застосовувалась
зросла на 32 в. п., або на 72 %, а обсяг застосовуваних пестицидів у розрахунку на 1 га збільшився на
11 %.
Отже, у контексті вищезазначеного виявлена проблема дисбалансу динаміки обсягів внесення
мінеральних та органічних добрив і стрімкого збільшення площі, на якій застосовувались хімічні засоби
захисту рослин, є причиною значного впливу не лише на земельні, але й водні ресурси і атмосферу.
За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я у світі щорічно реєструється понад 1,5 млн.
випадків отруєнь людей пестицидами. Найбільший ступінь впливу цих речовин, на думку експертів, є на
найбільш уразливі верстви населення – частину сільського населення і міського населення з невеликими
доходами, жінок, дітей.
Зважаючи на те, що в Україні людина вважається найвищою соціальною цінністю, слід вжити
ефективних заходів щодо відвернення негативного впливу пестицидів на її здоров’я. Не можна відкидати
можливість застосування у сільському господарстві пестицидів, але слід якомога скоротити їх
застосування і таким чином зменшити негативний вплив на організм людини.
У всьому світі ведуться інтенсивні розробки нових препаратів з метою зменшення шкідливої дії
пестицидів на навколишнє природне середовище і людину. В останні роки розроблені нові, екологічно
нешкідливі препарати, які повністю розкладаються в грунті на вуглекислий газ і воду. Тому в цьому питанні
Україні слід переймати позитивний досвід Японії, США, Франції та інших передових країн у напрямку
використання пестицидів нового покоління, які розроблені на основі молочнокислих бактерій.
Шкідники культур, хвороби, бур’яни та інші шкідливі фактори можуть мати руйнівні результати,
значно скорочуючи або навіть знищуючи майбутні посіви. Фермери та вчені всього світу постійно
працюють над методами захисту сільськогосподарських рослин, щоб виключити небажаний вплив. Останні
розробки в сучасному сільському господарстві пропонують різні рішення.
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Основними методами захисту рослин є: агротехнічні, фізико-механічні, хімічні, біологічні та
комплексні методи захисту рослин. Також велике значення в захисті рослин від шкідників і хвороб має
сівозміна, оптимізація системи зрошення, управління погодними ризиками і бур’янами, боротьба з
шкідниками і лікування захворювань.
Одним з перспективних засобів боротьби із шкідниками в сільському господарстві є біологічні
методи.
Iснує безліч організмів в навколишньому середовищі, які так чи інакше паразитують на інших. Ця
група методів захисту сільськогосподарських культур передбачає пошук природних ворогів шкідників
культур. Птахів застосовують для захисту від гусениць. Трихограмма застосовується для захисту від молі.
Цікавим напрямом є розведення культур на порожніх полях, які є кормовою базою для місцевих
ентомофагів. Інакше кажучи збереження природного середовища мешкання ентомофагів, поруч з якими
сіють врожай.
Для захисту рослин від комах можна користуватися бактеріями. Потрапляючи в організм комахи,
спорові бактерії проростають і спричиняють погибель зараженого господаря.
На сьогодні є декілька напрямів біологічних методів захисту сільськогосподарських культур від
хвороб:
 Застосування в сівозміні культур, що пригноблюють процес росту і розвитку бур’янів.
 Застосування спеціалізованих фітофагів з метою захисту культур. Віруси і мікроорганізми можуть
застосовуватися для боротьби з низкою рослин.
Відособленою галуззю захисту сільськогосподарських рослин є застосування біогенних засобів. Це
або результат життєдіяльності якоїсь групи мікроорганізмів, або препарат на базі живих мікроорганізмів.
Для захисту рослин від шкідників і хвороб необхідно уважно стежити за полями для виявлення
потенційних проблем з рослинністю. Це завдання тепер покладено на системи штучного інтелекту, які
збирають і аналізують великі обсяги даних і надають інформацію про поточний стан землі. Родюча земля
принесе здорові культури, які менше схильні до впливу шкідників і хвороб. Вона працює як імунна система
людини (захист).
Мікробні засоби також можна використовувати профілактично, оскільки вони можуть зробити
рослини більш здоровими та сильними. Коли це відбувається, рослини не піддаються нападам шкідників
та хвороб, або уражаються ними менше. Цей вид боротьби зі шкідниками візуально непомітно.
Прикладами таких мікробних засобів є Trichoderma і Bacillussubtilis.
Мікробні організми, які використовують для біологічного захисту, можуть зробити рослини здоровими
завдяки контролю популяції шкідників і хвороб. Їх також можна використовувати профілактично.
Крім макроорганізмів і мікроорганізмів існують також ресурси природного походження і феромони, які
можна використовувати для боротьби зі шкідниками та хворобами. Ця категорія дуже широка, включаючи
рослинні екстракти, вітаміни і рослинні гормони. Вони також працюють профілактично, щоб зробити
рослини сильними і здоровими. Феромони використовуються для приваблювання шкідників (комах) у
пастку. Статеві феромони та агрегуючі феромони є найбільш часто використовуваними типами.
Проте ефективне ведення сільського господарства неможливе без застосування пестицидів, бо
важко підтримувати і збільшувати кількість урожаю. З огляду на це, дуже важливо застосовувати нові
більш екологічно ефективні.
Отже, методи ведення сільського господарства які використовуються в данній час призводять до
виникнення ряду гострих екологічних проблем, їх успішне вирішення можливе тільки на основі
раціонального природокористування, застосування органічних методів виробництва, здійснення
комплексної системи заходів з охорони природи і підвищення продуктивності землеробства.
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СЕКЦІЯ: ЕКОНОМІКА
Людмила Болдирєва, Євгенія Бутова
(Полтава, Україна)
УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНОЮ ІНФРАСТРУКТУРОЮ ПІДПРИЄМСТВ
Сучасні підходи до розвитку економічних процесів вимагають створення нових об'єднань
промислових, комерційних підприємств і підприємств інфраструктури ринку, або організації інтегрованих
логістичних ланцюгів, котрі здатні своєчасно, швидко та з мінімальними витратами здійснювати постачання
продукції споживачеві. Існує тісний взаємозв'язок логістичної інфраструктури з фінансовою, економічноправовою, зовнішньо-економічною, торгівельно-посередницькою, інформаційною інфраструктурами ринку
та інфраструктурою ринку праці. Адже, вона є тим самим ефективним інструментом управління
підприємством, який зможе забезпечити проривний синергетичний ефект [1].
В науковій довідниковій літературі існують різні наукові підходи до визначення змістового поняття
«логістична інфраструктура» (табл. 1).
Таблиця 1
Наукові підходи до визначення поняття «логістична інфраструктура»
Сутність і зміст
механізм, який забезпечує органічну єдність та ефективне функціонування всіх
матеріальних логістичних потоків;
цілісна господарська система утворення, транспортування, складування, сортування,
сертифікації та ідентифікації, реалізації, утилізації та рециклінгу з елементами
інформаційного, маркетингового, транспортного та комерційного обслуговування.
сукупність елементів, що виконують важливі логістичні завдання і забезпечують здійснення
логістичних процесів на підприємстві;
цілісна система управління (сукупність будівель, споруд з необхідним обладнанням для
складування продукції, транспортні та маніпуляційні засоби, засоби пакування, засоби
отримання, передачі та обробки інформації);

Автор, джерело
О.М. Сумець [2]
Є.В. Крикавський [3]

О.Є.Соколова [4]

Теоретичні підходи до управління логістичною інфраструктурою підприємства, які включають
(рис. 1):
завдання функціонування;
принципи формування (раціональність, системність, комплексність, зацікавленість суб’єктів ринку,
орієнтація на задоволення потреб споживачів);
складові логістичної інфраструктури (технічну, технологічну і організаційно-економічну) (табл. 2).

Рис. 1. Теоретичні підходи до управління логістичною інфраструктурою підприємства
Джерело: сформовано автором на основі [1; 3; 4; 5]
Для економічного розвитку кожне підприємство повинно розвивати саме логістичну інфраструктуру.
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Таблиця 2
Складові логістичної інфраструктури підприємства

технічна

Назва

Суттність

Приклади

система засобів по перетворенню
потоку

1) на рівні регіону, країни: автошляхи, залізничні колії, повітряні

організаційноекономічна

технологічна

входять прикладні спеціалізовані
розрахункові пакети для
комп'ютерних систем і мереж

реалізується сукупністю підприємств
різних організаційно-правових форм
та їхніх видів (згідно з господарським
кодексом України), які створюють
організаційно-економічні умови
проходження матеріальних потоків з
метою їхньої просторово-часової
оптимізації

порти, залізничні станції, контейнерні термінали, логістичні
центри, різні види та типи транспортних засобі тощо;
на рівні підприємства: склади, автомобільні / залізнодорожні
рампи, внутрішні дороги, локалізоване устаткування для
переміщення товарів та інформації, технічні засоби
перетворення та переміщення матеріальних потоків;
1) стандартні пакети для вирішення задач маршрутизації при
обслуговуванні клієнтів, що розміщуються на певному
логістичному полігоні: PARAGON, CAST, OPTRACK та ін.;
2) стандартні пакети для управління ланцюгами поставок –
референтна модель SCOR, для управління логістичними
системами, у тому числі і ланцюгами поставок (сучасний
прикладний програмний продукт ORACLE і багато інших);
3) системи і технології логістичного спрямування.
1) організаційні структури;
2) виробничі
колективи
підприємств
розглядаються
як
організаційні системи, що мають різні типи структур – ієрархічну
й адхократичну

Джерело: сформовано автором на основі [6-9]
Формування логістичної інфраструктури спершу повинне спиратися на аналіз та оцінку:
факторів впливу на розміщення об'єктів логістичної інфраструктури;
методів вибору місця розташування об'єктів логістичної інфраструктури.
Науковці наголошують, що до логістичної інфраструктури обов'язково входять:
логістичні оператори;
логістичні центри;
транспортно-експедиційні організації;
склади загального призначення.
Отже, логістична інфраструктура підприємств і організацій є невід’ємною складовою інфраструктури
національної економіки, і для подальшого її формування та ефективного функціонування в Україні
необхідно рішення цілого кола достатньо серйозних проблем. Між тим, варто відзначити, що саме
розвиток логістичної інфраструктури підприємства є однією з передумов активізації динаміки міжнародної
торгівлі, інвестиційної привабливості регіонів та транскордонного співробітництва. Тому важливість і
комплексність проблеми розвитку логістики на вітчизняному ринку актуалізують проведення більш
ґрунтовних досліджень методів виконання широкого спектру логістичних послуг з метою пошуку
адекватних механізмів розбудови ефективної логістичної інфраструктури [6].
Логістична система підприємства складається з п'яти базисних компонентів: місцезнаходження і
планування; комунікація; транспорт; запаси; склади й упаковка, а коли спостерігається дисбаланс між цими
компонентами, то реальні збитки за масштабами наближаються до потенційних, знижується прибуток. Для
досягнення балансу на підприємстві необхідно забезпечити балансування між компонентами
(місцезнаходження і планування, комунікація, транспорт, запаси, склади й упакування) [7].
Іншою проблемою управління логістичною інфраструктурою є неефективне використання основних
засобів підприємства (будівель, споруд і обладнання), слідством якої є збільшення витрат
підприємства [4].
Основними причинами виникнення цієї проблеми є: непропорційне співвідношення між робочою
силою та основними фондами, простої обладнання, не інтенсивне використання обладнання, не
раціональне використання виробничої площі, зменшення фондовіддачі основних фондів/
В Україні існує низка проблем, які перешкоджають розвитку логістичної інфраструктури. На разі
найбільшою є проблема транспортної інфраструктури.
Ринок транспортних послуг в Україні сформовано, але відсутність належних транспортних шляхів і
розв’язок гальмує розвиток логістичної інфраструктури, оскільки у цих умовах не можливо виконати
основну функцію логістики − скорочення шляху руху товарів від виробника до споживача за мінімальний
час.
Разом з цим існує проблема низької якості доріг і відповідності вітчизняного транспортного
комплексу вимогам світової транспортної системи та високим ступенем фізичного й морального зносу
рухомого складу транспорту. Іншою вагомою проблемою формування цілісної логістичної інфраструктури,
на відміну від розвинених країн світу, є недосконалість вузлових логістичних центрів, за допомогою яких
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можлива оптимальна організація розподілу матеріальних потоків, управління запасами, зміна видів
транспорту, а також надання складських послуг. Саме логістичні центри, які відповідають світовим
стандартам переробки вантажів, виступають невід’ємною ланкою логістичної інфраструктури, оскільки
забезпечують її координацію, інтеграцію систем обігу та транспортування, взаємозв'язок з виробниками,
перевізниками, банками, страховими компаніями та споживачами. логістичний мережа товарний запас.
Проблемою управління логістичною інфраструктурою в Україні є також не ефективне використання
основних засобів підприємств, що забезпечують логістичні процеси, слідством чого є збільшення витрат
під час виконання завдання щодо складування та транспортування матеріальних потоків. До основних
причин виникнення цього явища можна віднести: непропорційне співвідношення між робочою силою та
основними фондами, простої або неінтенсивне завантаження обладнання, нераціональне використання
виробничої площі, зменшення фондовіддачі основних фондів та інше.
Таким чином, Україна значно відстає від світового рівня логістичної інфраструктури, і до стримуючих
факторів має бути віднесено:
недостатній рівень розвитку мережі автодоріг, відсутність сучасних вантажних терміналів, високий
рівень зношування автомобільного, залізничного й іншого видів транспортного парку, а також все більше
його моральне старіння;
невелика кількість якісних сучасних складських комплексів з необхідним спеціалізованим
устаткуванням, що відповідають світовим логістичним потребам;
низький рівень впровадження систем зв'язку, через що в багатьох логістичних компаніях виникають
складності з відстеженням логістичних ланцюжків і процесу транспортування вантажів по країні та за її
межами;
слабкий розвиток промисловості з виробництва сучасної тари і упаковки;
гостра недостача кваліфікованих фахівців, які на високому рівні орієнтуються в сучасних принципах
організації логістичних схем просування матеріальних потоків, володіють належним рівнем знань в області
інформаційних технологій та мають навички швидкого реагування в мінливих ринкових умовах;
відсутність ефективного механізму партнерських взаємин між фірмами та підприємствами.
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ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА ОБЛІКУ КAПІТAЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ
Капітальні інвестиції, які відіграють ключову роль в відновлення і збільшення виробничих ресурсів, а
відповідно і в забезпеченні певних темпів економічного зростання, складають матеріальну основу розвитку
виробництва, і важливі як для підприємства, яке їх здійснює, так і для економіки країни в цілому. Тому
особливу актуальність набуває необхідність вдосконалення рахунків як основи інформаційного
забезпечення системи управління підприємством, важливою складовою якої є облік капітальних
інвестицій. Актуальність обраної теми обумовлена тим, що аналіз інвестицій, здійснюваних у формі
капітальних вкладень, дає можливість визначити наявність необхідних ресурсів та можливі напрямки їх
залучення для підвищення ефективності діяльності підприємства. Непродумане здійснення капітальних
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вкладень може несприятливо позначитися на технічному розвитку і вдосконалення технології, оскільки в
майбутньому можуть знадобитися значні кошти на реконструкцію і модернізацію основних фондів.
Аналіз досліджень і постановка завдання. Проблеми організації і методики обліку капітальних
інвестицій висвітлені в наукових працях вітчизняних науковців. Серед нечисленних досліджень і публікацій
найбільш ґрунтовні науково-практичні результати із цієї проблематики висвітлено в роботах
А.Д. Шеремета, О.М. Хоріна, В.Ф. Палія, В.В. Ковальова, В.В. Патрова, О.В. Єфімової, С.М. Сабзалієва,
Г.А. Джафарлі, В.М. Кулієва, Н.Г. Чумаченко, Е.С. Хендріксен, та багато інших. В роботах науковців
підкреслена важливість та доцільність оцінки майна та відображення її в обліковій політиці. Разом з тим, у
деяких випадках керівництво компаній та практикуючі бухгалтери недооцінюють, а деколи й нехтують
значенням облікової політики капітальних інвестицій.
Результати дослідження.
Капітальні інвестиції – інвестиції у придбання нових і тих, які були у використанні, або виготовлення
власними силами для власного використання матеріальних і нематеріальних активів, витрати на
капітальний ремонт та модернізацію. До інвестицій у матеріальні активи належать інвестиції у житлові та
нежитлові будівлі, інженерні споруді, машини, обладнання та інвентар, транспортні засоби, землю,
довгострокові біологічні активи тваринництва та рослинництва, інші матеріальні активи. До інвестицій в
нематеріальні активи належать інвестицій у придбання або створення власними силами прав
користування природними ресурсами та майном, програмного забезпечення та баз даних, прав на
комерційні позначення, на об’єкти промислової власності, авторських і суміжних прав, патенти, ліцензії,
концесії тощо [1, 555].
Також можна сказати, що капітальні інвестиції — це кошти, що спрямовуються на відтворення
основних засобів, розширення, реконструкцію і модернізацію підприємств і споруд, здійснення технічного
прогресу у всіх галузях господарства, спорудження житла, шкіл, лікарень та інших об’єктів соціальнокультурного призначення, геологорозвідувальні та проектні роботи. Тобто, капітальні інвестиції — це
переважно кошти, що спрямовуються на збільшення основних засобів, інших необоротних матеріальних
активів, нематеріальних активів, а також на їх реконструкцію і модернізацію, що призводять до збільшення
первісно очікуваних майбутніх економічних вигод. Кінцевою метою капітальних інвестицій є розширене
суспільне виробництво [2, 264].
В обліку капітальні інвестиції класифікуються в такий спосіб.
1. За способом відтворення:
 нове будівництво;
 розширення;
 реконструкція;
 технічне переозброєння;
 підтримка потужностей діючих організацій.
2. За технологічною структурою:
 витрати на будівельно-монтажні роботи;
 витрати на придбання всіх видів обладнання, інструменту, інвентарю та інші роботи;
 проектно-вишукувальні роботи – підготовка техніко-економічних обґрунтувань, проектнокошторисної документації, що здійснюється спеціалізованими проектними організаціями.
3. По призначенню:
 інвестиції у будівництво об’єктів виробничого призначення;
 інвестиції у будівництво об’єктів невиробничого призначення.
4. За галузями народного господарства:
 інвестиції у промисловість;
 інвестиції у сільське господарство;
 інвестиції у транспорт;
 інвестиції у лісове господарство тощо.
5. За способом проведення робіт:
 вкладення, які проводяться підрядним способом;
 вкладення, які проводяться господарським способом.
6. За ступенем готовності об’єктів:
 закінчені, за якими виконано весь комплекс робіт, передбачених
 кошторисом;
 незакінчені, тобто. що у процесі будівництва [3, 161].
Бухгалтерський облік капітальних інвестицій організований на рахунку 15 «Капітальні інвестиції».
151 «Капітальне будівництво» призначений для відображення витрат на будівництво, що
здійснюється як господарським, так і підрядним способом для власних потреб підприємства.
152 «Придбaння (виготовлення) основних засобів» призначений для обліку витрат на придбання або
виготовлення власними силами матеріальних активів.
153 «Пpидбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних aктивів» призначений для
відображення витрат підприємства (організації,установи) на придбання або виготовлення власними
силами матеріальних активів.
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154 «Придбання (створeння) нематеріальних активів» призначений для відображення витрат
підприємства на придбання або створення власними силами активів.
155 «Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів» призначений для обліку витрат
на придбання або вирощування (створення) довгострокових біологічних активів [4, 108-113].
Індекс капітальних інвестицій відображає зміну обсягів капітальних інвестицій за періоди, що обрані
для порівняння. Складові капітальних інвестицій відповідають вартості матеріальних та нематеріальних
активів, у які інвестовано кошти суб'єктами економіки. Оскільки складові капітальних інвестицій
представлені у вартісному виразі, розрахунок індексу капітальних інвестицій доцільно здійснювати з
використанням дефлятування, тобто коригування вартості активів, у які інвестовано кошти, на їх індекси
цін (дефлятори) [5, 48-53].
Індекс капітальних інвестицій визначається як відношення вартості активів, у які інвестовано кошти у
певному кварталі, продефльованої на відповідні індекси цін, до середньоквартальної вартості активів, у які
інвестовано кошти у базисному році [6, 65-71].

(1)
де t - звітний квартал, t є елементом множини y,
y - звітний рік;
b - базисний рік;
j - вид активів;
m - кількість видів активів, які беруть участь у розрахунку;
S - знак суми;
V - обсяг капітальних інвестицій за видом активу j у j.t кварталі t;
i - індекс цін капітальних інвестицій за видом активів j j.t/b в кварталі t до середньоквартального
значення базисного року b;
V - середньоквартальний обсяг капітальних інвестицій за j.b видом активу j у базисному році,

(2)
де V, V, V, V - обсяги капітальних j.b01 j.b02 j.b03 j.b04 інвестицій за видом активу j за I, II, III та IV
квартали відповідно базисного року у [7, 71-82].
Висновки. Проведене дослідження дає можливість зробити висновки,що показники формування
результатів діяльності та ділової активності є суттєвими елементами облікової політики капітальних
інвестицій компаній. Тому в даний час великого значення набувають дослідження та вивчення методики
обліку капітальних інвестицій. Теоретичну і методологічну основу організації бухгалтерського обліку
капітальних інвестицій компаній становлять міжнародні та національні стандарти обліку та звітності. Певні
економічні категорії та показники, які є важливими об’єктами обліку, формуються та регулюються на основі
вимог, принципів та правил міжнародних стандартів фінансової звітності. Вони, своєю чергою, дозволяють
визначати закономірності економічного розвитку, як на макрорівні, і лише на рівні мікроекономіки. В
умовах, коли економічні явища та процеси розвиваються динамічно і збільшується потік фінансово
економічної інформації, створення адекватного та реального механізму системного обліку та аналізу стає
об’єктивною необхідністю.
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Віта Мачульська
(Ірпінь, Україна)
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ОБСЯГІВ КРЕДИТНИХ І
ЗАЛУЧЕНИХ КОШТІВ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ
Застосування економіко-математичних методів і моделей, моделювання та прогнозування кредитних
і залучених коштів банку – достатньо складний процес, але він дозволяє знайти оптимальні варіанти
подальшого розвитку й планування банківської діяльності та є перспективним напрямом передбачення
тенденцій розвитку не тільки окремого банку, а й банківського сектору в цілому. (3, стор. 1)
За характеристикою економіко-математичні об’єкти поділяються на:
 матричні (кейнсіанська функція споживання);
 лінійні (c=c(y), де c- споживання, y – дохід);
 нелінійні (нелінійна y=f(k,l),де y – обсяг виробництва, k –капітал, l – праця) (4, стор.7-8)
Економіко-математична модель в управлінні (1, стор. 2)

Модель для прогнозування обсягів кредитних і залучених коштів в банківській установі
Для розробки і застосування динамічної моделі активів і пасивів банку необхідно агрегувати статті
балансу. (2, стор. 1-3)
Таблиця 1. Групування рахунків для побудови моделі
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Тип

Розрахунки з
НБУ

Поточні
рахунки

Кредити

Депозити
Цінні папери

Позначення
Q
Kc
Lc
Rc
Dc
Kf
Nf
Ng
Na
Nh
Lb
Lf
Lg
La
Lh
Db
Df
Da
Dh
A

Актив
/Пасив
А
А
А
А
П
А
П
П
П
П
А
А
А
А
А
П
П
П
П
П

Зміст
Каса
Кореспондуючі рахунки в НБУ
Депозити в НБУ
Обов’язкові резерви в НБУ
Позики у НБУ
Закордонні коррахунки
Розрахункові рахунки нерезидентів
Розрахункові рахунки держави
Розрахункові рахунки фірм
Депозити населення до запитання
Міжбанківські кредити (МБК)
Кредити нерезидентам
Кредити державі
Кредити фірмам
Споживчі кредити
МБК пасив
Депозити нерезидентів
Депозити фірм
Строкові депозити населення
Випущені акції
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22
23

C
B
O

А
П
П
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Інвестиції в цінні папери
Випущені облігації та векселі
Власні кошти

На даній основі пропонується наступний набір агрегованих рахунків:
1. Ліквідність
W = Q + Kc + Kf
В агрегат ліквідності зібрані ті рахунки табл. 1, які сам банк використовує для розрахунків, як своїх,
так і клієнтських. Офіційна класифікація відносить до ліквідних активів ще обов'язкові резерви та МБК, але
функції обов'язкових резервів нам потрібно виділити особливо, а МБК віднесено до власного капіталу
нижче.
2. Депозити в НБУ
Lc
3. Обов'язкові резерви
Rc
4. Розрахункові рахунки фірм
Na
Це - основна істотна складова поточних рахунків клієнтів (позиції 7-10 табл.1), і тільки її ми
залишаємо у цій якості.
5. Позички (кредити)
L = La + Lh
Обмежуючись розглядом такого агрегату, ми уникаємо необхідності моделювати процес
прискореного росту споживчих кредитів стосовно виробничих, який істотно зв'язаний не тільки з
поведінкою банків, але й з поведінкою домогосподарств. Термін «кредити» ми надалі відносимо до потоку
приросту позичок.
6. Депозити
S = Da + Df + Dh
Обмежуючись розглядом такого агрегату, ми уникаємо необхідності моделювати процес
прискореного росту засобів, залучених через границю, стосовно засобів, залучених усередині країни процесу, що істотно пов'язаний не тільки з поведінкою українських банків, але й з поведінкою їхніх
закордонних контрагентів.
7. Власний капітал
Ω = O + (A + B - C) - (Lf + Lg) + + (Nf + Ng +Nh) + (Dc + Db - Lb)
Щоб не порушувати балансу, ми включили в цей агрегат всі рахунки, що не потрапили в інші
агрегати.
Розглянемо банк, котрий до моменту t залучив депозити S(t) і видав позички L(t). Середні строки, на
які залучаються депозити й видаються кредити (дюрації), позначимо, відповідно, через 1/βS (t) і 1/βL (t). При
цьому необхідно також враховувати залежність цих величин від часу.
Вважаємо, що по виданих позичках банк одержує процентні платежі rl(t)L(t), де rl(t)– ефективна
ставка відсотків за позичками, а за залучені кошти банк платять відсотки rs(t)S(t), де rs(t) – ефективна
ставка процентів за депозитами.
Залучені засоби S(t) + N(t) банк повинен резервувати в НБУ. Позначаючи через ζ l (t) норму
резервування, одержуємо, що

При моделювання отримуємо обмеження, накладені на можливості банку вибирати значення
своїх планованих змінних (управління):

Відповідно до принципу раціональних очікувань, що лежить в основі моделей міжчасової рівноваги,
при плануванні своїх керуючих змінних банк може розраховувати на точний прогноз інформаційних
змінних:

У результаті вибір планованих змінних банком фактично задає пропозиція ним кредитів, а також його
попит на залучені та ліквідні кошти як функцію від поточних і майбутніх значень інформаційних змінних (в
першу чергу, відсотків).
Тепер, щоб поставити задачу про раціональну поведінку банку, варто визначити критерій вибору
планованих змінних. Досить універсальним описом інтересів економічного агента можна
вважати прагнення до максимізації власної капіталізації, яке, у свою чергу, може бути зведене до
задачі максимізації потоку корисних витрат (у нашому випадку Z(t)) у заданій часовій пропорції db (t):

Отримуємо наступну систему до розв’язку:
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L(t) - L(t-1) =

W(t) – W(t-1) =

Тепер задача зводиться до ідентифікації параметрів співвідношень таким чином, щоб визначити
динаміку наданих кредитів L(t), ліквідності W(t) при заданій динаміці залучених депозитів S(t) і залишків на
розрахункових рахунках юридичних осіб Na(t), а також інформаційних змінних
.
Обернені дюрації βl(t), βs(t) визначаються за наступним співвідношенням:

де Х – агрегований пасив чи актив, котрий складається із рахунків Хτ, різних за строковістю τ.
Норма резервування ζ (t) установлюється і публікується НБУ, але вона ідентифікована за видами
пасивів. Тому пропонується брати середню величину за фактичним обсягом обов’язкових резервів:

Розрахунок фактичних величин процентних ставок
проводиться за Звітом про фінансові
результати банку.
Процент по позикам:
rl(t) = процентний доход / L(t)
Процент по депозитам:
rs(t) = процентні витрати / S(t)
Коефіцієнти τs, τw знаходять із авторегресійного співвідношення для ліквідності за допомогою
стандартних економетричних методів:

1.
2.
3.
4.
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Ірина Каневська
(Полтава, Україна)
МАРКЕТИНГ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Широкомасштабно в Україні розгортається приваблива для споживачів пропозиція бізнес-освіти,
різноманітних авторських програм та тренінгів. Хоча нерідко можна зустріти серед абітурієнтів недовірливе
ставлення до приватної освіти. І хоч принциповою відмінністю державних і недержавних закладів вищої
освіти (ЗВО) є лише їх власник (в одному випадку – це держава, в іншому – окремий підприємець), все ж
недовіра до приватної освіти викликається острахом залишитися без диплому в разі, якщо установа
раптово припинить роботу.
У науковій літературі та суспільній думці ми можемо зустріти протилежні підходи до маркетингу
освітніх послуг. Наприклад, маркетинг освітніх послуг має вагомі особливості лише у сфері практичного
застосування. Суб’єктами маркетингу освітніх послуг є всі заклади, які надають освітні послуги. Об’єктом
маркетингу освітніх послуг являються особи незалежно від віку і статі, котрі бажають отримати освіту з
відповідних рівнів кваліфікації, а знання, вміння та навички в данному випадку відіграють роль товару.
Система маркетингу освітніх послуг – це дослідження, прогнозування, планування, організація та
контроль за ретельно спланованими програмами для здійснення добровільного обміну цінностями,
знаннями, вміннями та навичками.
Перевагами системи маркетингу освітніх послуг є: доступна маркетингова цінова політика для всіх
верств населення, розповсюдження пропозицій бізнес-освіти, різноманітних авторських програм та
тренінгів.
Савицька Н.Л. виокремлює сценарії маркетингової діяльності ЗВО [1]:
адаптаційний (пристосування напрямків розвитку до зміни потреби цільових сегментів);
проактивний (стратегія лідера, що обирає нові напрямки розвитку раніше за своїх конкурентів);
інтрапренерський («intrapreneurship» – розкриття підприємницького потенціалу співробітників,
активізації індивідуальної ініціативи);
комбінований (поєднання декількох підходів у єдину стратегію).
Саме з виникненням концепції людського розвитку зросла увага до науки і освіти як об’єктів науковопрактичної діяльності. Освітньо-наукові системи є центральними в моделі «економіки знань» і надалі
домінуватимуть як найцінніший стратегічний ресурс.
Основною передумовою розвитку особистості кожної людини являється досвід, вміння, навички,
освіта. Саме ці фактори формують конкурентоспроможність вітчизняних підприємств. Ринок освітніх послуг
у галузі вищої освіти є достатньо привабливим. Адже місткість вітчизняного освітянського ринку зумовлена
високими рівнями як попиту, так і пропозиції. Також рівень привабливості української освіти на світовому
ринку освітніх послуг підтримується доступною маркетинговою ціновою політикою.
Особлива увага потенційних абітурієнтів під час вибору ЗВО зосереджена на тому, який досвід має
навчальний заклад на освітньому ринку, викладацькому складі та на ретельності конкурсного відбору.
Відомо, що в нинішніх умовах практично в усіх ЗВО навчаються здобувачі як на бюджетній формі,
так і на контрактній (співвідношення коливається в діапазоні від 5 до 50 % від загальної кількості
студентів).
На сьогодні склалася парадоксальна ситуація, коли ринок ЗВО регулюється переважно вимогами
абітурієнтів, уподобання яких є дещо відмінними від вимог роботодавців. Тому, маючи фактично дві
категорії споживачів – майбутніх фахівців та роботодавців, вищі заклади освіти виконують роль
посередника та регулятора між цими категоріями.
Загальновідомо, що основним показником конкурентноздатності певного ЗВО є зацікавленість
потенційних роботодавців у його випускниках. Саме диплом сьогодні є тим товаром, який пропонує обом
категоріям споживачів заклад вищої освіти.
Модель конкурентоспроможності випускника ЗВО наведено в табл. 1.
Таблиця 1
Модель конкурентоспроможності випускника ЗВО
Компетенції та здібності
випускника
Загальнонаукові

Складові
вміння вести науково-дослідну діяльність;
вміння структурувати знання і проводити експерименти;
вміння оцінювати результати досліджень;
вміння застосовувати економічні закони і теорії, розраховувати економічні
показники;
вміння аналізувати, моделювати і розробляти стратегії;
здатність до самостійної підготовки;
здатність приймати участь у розробці інноваційних методів, засобів і технологій
в галузі професійної діяльності;
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Загальнотехнічні та
гуманітарні
Економічні та організаційноуправлінські

знання у сфері: математики; історії; психології; правознавства; інформаційних
технологій; іноземних мов.
знання у сфері: маркетингу; менеджменту; економіки; інноваційного
менеджменту;
вміння розробляти бізнес-план;
вміння організовувати роботу коллективу;
Спеціальні
знання, вміння, навички і широкий кругозір у конкретній сфері діяльності;
Навички, вміння,
аналітичні, творчі, практичні, до безперервного професійного росту і
здібності до навчання
саморозвитку, до ризику і до лідерства;
Особисті якості
відповідальність, порядність, ініціативність, працелюбність, незалежність,
стійкість до стресів.
Джерело: розроблено автором

Складові компетенції можуть змінюватися в залежності від вимог ринку і навчальної програми, яку
опановує випускник. Таким чином, робоча сила – це реальний товар на ринку праці, де все більше
стверджується принцип конкуренції, і цей товар повинен відповідати попиту, тобто бути
конкурентоспроможним. Тобто для підвищення ефективності працевлаштування здобувачів і випускників
ЗВО необхідно модернізувати, розширювати та постійно підвищувати якість послуг в галузі освіти.
На думку роботодавців, випускників характеризують такі фактори конкурентоспроможності: знання
сучасних технологій; здатність проводити переговори і ділові зустрічі; вміння застосовувати теоретичні
знання на практиці; здатність генерації нових ідей; мотивація до кар’єрного зросту; життєвий оптимізм.
Важливою компетенцією випускника ЗВО є орієнтованість в складних обставинах. До індикаторів
поведінки, що розкривають сутність компетенції, відноситься вміння розібрати та оцінити ситуацію,
вибрати доведений за таких обставин вектор вирішення проблем. Не менш важливим для роботодавців є
особисті компетенції. Вони безпосередньо обумовлюють розвиток кваліфікаційних, сприяють швидшій
адаптації випускника до професійної діяльності, якісного виконання функціональних обов’язків і в
майбутньому – професійного становлення та розвитку.
На думку роботодавців, які виступають замовниками освітніх послуг, головними проблемами ЗВО як
державної, так і недержавної форм власності, що здійснюють підготовку спеціалістів, є насамперед
застарілі навчальні програми та недостатній рівень практичної підготовки. Для того, щоб надати студентам
необхідні знання, потрібні зміни в якості освіти і в підходах щодо формування її нового змісту, але і це не
єдина проблема.
Здійснюючи свою діяльність в умовах конкурентного середовища, ЗВО як державної, так і
недержавної форм власності повинні мати чітке уявлення про конкурентоздатність своїх послуг. Це, на
нашу думку, необхідно для вибору відповідної стратегії ринкової поведінки.
Процес оцінювання споживчої цінності повинен включати наступні етапи: 1) визначення головних
характеристик освітніх послуг, яким споживачі віддають найбільше переваг; 2) оцінювання ступеню
важливості виявлених характеристик освітніх послуг; 3) оцінювання рівня освітніх послуг, які надає вищий
навчальний заклад; 4) співставлення отриманих результатів з рейтингом важливості споживчої цінності.
Конкурентоспроможність визначає здатність об’єкта витримувати конкуренцію на ринку в порівнянні з
аналогічними об’єктами. Конкурентоспроможність закладу вищої освіти характеризується його здатністю
здійснювати підготовку висококваліфікованих конкурентоспроможних спеціалістів, що користуються
попитом на ринку праці.
Так, Либак І.А. [2] під час аналізу чинників впливу на конкурентоспроможність навчальних закладів
виділяє дві групи:
1) керовані (якість освітніх послуг, працевлаштування випускників, цінову політику, імідж
навчального закладу, перелік спеціальностей, спеціалізації, умови навчання і проживання, інфраструктуру,
уступну кампанію, наукову діяльність, рівень акредитації);
2) некеровані (місцерозташування навчального закладу, розвиток ринку освітніх послуг та фактори
такя, як: соціально-демографічні, економічні, політично-правові, технологічні, міжнародні, культурні).
Конкурентоспроможність ЗВО також можна визначати як здатність: розробляти конкурентоспроможні
інновації у своїй сфері; вести ефективну маркетингову політику в усіх сферах своєї діяльності.
Загострення конкуренції на ринку освітніх послуг диктує необхідність визначення факторів, які здатні
підвищити рейтинг навчального закладу. У сучасній науці прийнято виділяти три основні групи даних
факторів:
динамічні можливості як здатність навчального закладу оперативно реагувати на зміни макро- і
мікросередовища;
зовнішні переваги ЗВО базуються на відмінних якостях освітніх послуг і продуктів, цінних для
потенційних споживачі;
внутрішні переваги.
До зовнішніх переваг можна віднести: партнерські стосунки з потенційними споживачами освітніх
послуг (школами, ліцеями, колледжами, підприємствами і організаціями); зв’язки з органами державного
управління; забезпечення фінансування освітніх програм у необхідному обсязі; участь професорськовикладацького складу ЗВО у різних асоціаціях та товариствах.
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До внутрішніх переваг відносяться такі фактори, які надають навчальному закладу переваги перед
його конкурентами: рівень якості підготовки спеціалістів; кваліфікація викладацького складу;
забезпеченість матеріально-технічної бази; інноваційна діяльність тощо.
Отже, формування позитивного іміджу ЗВО є головним фактором закріплення конкурентних позицій
освітнього закладу. До нього входять такі основні складові: популярність та репутація; якість освіти;
вартість навчання; престижність спеціальностей (цей фактор є надзвичайно цінним і завжди враховується
абітурієнтами та їх батьками при вибору навчального закладу); рівень міжнародних зв’язків, що позитивно
відбивається на авторитеті навчального закладу, ступені його визнання в Україні та за кордоном;
привабливість реклами; методи організації навчального процесу; оформлення ЗВО (сучасний зовнішній
вигляд та інтер’єр внутрішніх приміщень, холу, навчальних аудиторій, лабораторій і т.і.); швидкість
реагування на зміни потреб споживачів.
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Світлана Колач, Зоряна Мирончук
(Львів,Україна)
АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ
Львівський регіон має великий потенціал, насамперед, значний обсяг діючих виробничих фондів.
Тому поліпшення їх використання є одним із найважливіших завдань, вирішення якого сприяє підвищенню
ефективності
сільськогосподарського
виробництва.
Аналіз
інвестиційної
привабливості
сільськогосподарських підприємств дасть підстави щодо економічного бачення і вирішення цієї проблеми.
Для аграрних підприємств важливим є індустріальний шлях розвитку з широким використанням
інновацій, що забезпечить інтеграцію вітчизняного продовольчого комплексу в світову економіку.
Вважаємо, що до основних орієнтирів аграрної політики можна віднесли формування інвестиційної
привабливості сільськогосподарських підприємств. Важливою передумовою формування інвестиційної
привабливості є створення нових підприємницьких структур, які відповідають вимогам ринку. Основним
чинником, що формує інвестиційну привабливість сільськогосподарських підприємств є реформування
земельних відносин, а саме: ринок землі, її оренда та іпотека землі.
Важливий вплив на інвестиційну діяльність має фінансово-кредитна система. У нашій країні
фактично відсутній єдиний ринок кредитних ресурсів. Треба зосередити зусилля на створення ринку кредитів, і в першу чергу – довготермінових. Таким чином, економічний механізм активізації інвестицій у
аграрне підприємництво потребує створення дієвого блоку перерозподілу фінансових ресурсів як у межах
сільського господарства, так і у межах усієї економіки.
Трансформаційні процеси призвели до занепаду земельних (сільськогосподарського призначення)
ресурсів. Особливу увагу слід приділити стратегії розвитку тваринництва, зокрема м’ясо-молочного
скотарства, тобто збільшити державні програми фінансування сільськогосподарських підприємств, такі як:
„Селекція в тваринництві” та „Селекція в рослинництві”. Критерієм оптимальності сільськогосподарських
підприємств є вирішення продовольчої безпеки, а тому вибір найбільш ефективних напрямів їх розвитку є
об’єктивно необхідним в умовах ринку [1].
Державна підтримка сільськогосподарських товаровиробників стимулює розміщення екологічно
чистих виробництв аграрного сектора економіки. В сільському господарстві Львівщини при виробництві
екологічно чистої сільськогосподарських продукції (це переважно господарства приміських територій,
зокрема міст Львова, Трускавця, районних центрів) використовують нажаль екстенсивні технології, які
вимагають великих затрат ручної праці – з одної сторони, а з другої – зростає зайнятість та само
зайнятість сільського населення.
Сільське господарство Львівщини має великий потенціал, насамперед, значний обсяг діючих
виробничих фондів. Тому поліпшення їх використання є одним із найважливіших завдань, вирішення якого
сприяє підвищенню ефективності сільськогосподарського виробництва [2].
Серед зовнішніх чинників найбільший вплив на розвиток сільськогосподарських підприємств має
політичний, що характеризує вплив держави. Розвиток сільськогосподарських підприємств є об’єктом
державної політики, вони є сигналом щодо інвестиційної привабливості сільських територій.
У сільському господарстві пріоритетними напрямами розвитку сільськогосподарських підприємств є:
- виробництво, переробка, зберігання та реалізація сільськогосподарської продукції;
- обслуговування сільськогосподарських підприємств;
Серед важливих чинників на притік інвестицій є людський капітал, який є також найважливішим
чинником розвитку нації. Українцям притаманні такі риси як: інтелектуальність, елітарність (джерелом якої
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є авторитет, вона не вичерпується здатністю творчо мислити та спрямовувати розвиток регіону в єдності з
шляхетністю, ерудицією), моральність (справедливість, доброта) тощо. Умови життя на селі вимагають
перегляду ряду концептуальних підходів до розвитку людського капіталу, а також впровадження
методологічних засад формування сільськогосподарського виробництва відповідно до вимог ринку.
Характерною особливістю селян досліджуваного регіону є його національна свідомість, адже кожен
селянин цікавиться справами громади та бере активну участь у громадському житті свого села. З часів
сивої давнини національна свідомість стояла дуже високо. “Наші предки ходили “шоломами з Дону воду
пити”, за рідну землю клали буйні голови, щоб “не посоромити землі рідної, землі руської” [3].
Розвиток сільськогосподарського виробництва визначається ставленням суспільства до соціальних
проблем сільського населення, рівнем його кваліфікації і культури, мотивацією його трудової та соціальної
активності у здійсненні економічної реформи, впровадженням досягнень науково-технічного прогресу в
сільськогосподарське виробництво. Соціальні перетворення на селі повинні забезпечити однакові умови
життя сільського і міського населення. Тому, вважаємо за доцільне розвивати інтеграцію міста і села у
напрямі диверсифікації сільської економіки.
На території Львівської області функціонують спеціальні (вільні) економічні зони: “Яворів”,
“Курортополіс Трускавець” тощо. Економічний розвиток регіону вимагає застосування нових форм
регіонального розвитку, що базується на повнішому й більш ефективнішому використанні наявних ресурсів
та перевагах сприятливого економіко-географічного та геополітичного розташування. Головними
чинниками створення спеціальних (вільних) економічних зон є вигідне географічне положення, близькість
кордонів із чотирма східноєвропейськими державами (Румунія, Угорщина, Словаччина та Польща),
перехрестя торговельних шляхів. Необхідність завантаження потужного залізничного мегаполісу,
необхідність переорієнтації сільськогосподарського виробництва на переробку місцевої сировини з
випуском кінцевої продукції, пошук дійових шляхів підвищення рівня зайнятості сільського населення.
Функціонування спеціальних (вільних) економічних зон утворює сприятливі умови для економічного
зростання регіону.
Висновки. Львівщині властива така особливість, як інвестиційна привабливість, адже туристична,
рекреаційна, оздоровча функції регіону сприяють розвитку інвестиційних процесів, результати яких
підвищать доступність до цього регіону і одночасно не спричинять негативних змін в середовищі через
виникнення і функціонування відповідних господарських суб’єктів.
Соціальний розвиток села полягає в тому, щоб сформувати на селі вільного товаровиробника,
ринкову інфраструктуру, зорієнтувавши розвиток аграрного сектора в такому напрямку, щоб мати
ефективне виробництво і забезпечити конкурентоспроможність продукції як на внутрішньому, так і на
світовому ринках. А основа цього закладається сьогодні при реформуванні існуючих відносин на селі.
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МЕТОДИКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ
Вступ. Виняткове значення для будь-якого банку має кредитування, як одна з традиційних
банківських операцій, оскільки прибутки від здійснення кредитних операцій займають одне з визначних
місць у структурі його доходів та формують загальну стратегію розвитку не тільки банківської установи, а й
суб’єктів підприємництва та держави в цілому.
Аналіз досліджень і постановка завдання. Правильна, достовірна методика та організація обліку
кредитних операцій банківської установи створює умови для ефективного їх проведення, а постійний їх
аналіз дозволяє обрати напрямки кредитної політики банку, раціонально розміщувати ресурси, приймати
відповідні рішення стосовно доцільності надання позик клієнтам, зважаючи на їх кредитоспроможність,
галузеву належність тощо. В сучасних умовах постійних змін в законодавстві та вдосконалень в різних
напрямках обліку, методика та організація обліку і аналізу кредитних операцій банку потребує свого
уточнення, що і визначило актуальність теми статті.
Теоретичні та практичні аспекти методики та організації обліку і аналізу кредитних операцій банку
були предметом дослідження значної кількості науковців, серед яких варто виокремити наступних:
Варцаба В.І., Машіко К.С. [1], Демчук Н.І., Довгаль О.В., Владика Ю.П. [2], Капран В.І. [3], Матюха М.М. [5],
Петраковська О.В. [6] та багато інших. Незважаючи на чисельність досліджень в даному напрямку, обрана
тема потребує свого оновленого розгляду.
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Метою дослідження є наукове осмислення сутності, методики та організації обліку та аналізу
кредитних операцій банку. Відповідно до встановленої мети в роботі передбачалося вирішення наступних
завдань: з’ясування сутності кредитних операцій банку; аналіз динаміки банківського кредитування,
дослідження методики та організації обліку кредитних операцій банку; з’ясування послідовності аналізу
кредитних операцій.
Методологія дослідження. Під час дослідження були використані: загальнонаукові методи
пізнання: методи теоретичного узагальнення, аналізу, синтезу; групування, порівняння, метод системного
аналізу, графічний та табличний методи та ін. Інформаційною базою дослідження є результати досліджень
вітчизняних і зарубіжних вчених, матеріали періодичних видань, інформаційні ресурси мережі Інтернет.
Результати дослідження. У структурі активних операцій традиційно найбільшу питому вагу мають
кредитні операції. Це пов’язано з об'єктивною властивістю капіталу спрямовуватися у сфери, де найвища
норма прибутку [12, c. 129].
Кредитні операції банку відносяться до традиційних операцій банку, вони мають вкрай важливе
значення для банківської установи, оскільки приносять дохід та формують загальну стратегію банку.
Доцільно на початку даного дослідження, з’ясувати сутність кредитних операцій банку. Згідно з
Постановою Правління НБУ «Про затвердження Положення про визначення банками України розміру
кредитного ризику за активними банківськими операціями» [7], кредитну операцію можна визначити як вид
активних банківських операцій, які пов'язані з розміщенням залучених банком коштів наступним шляхом:
прийняття зобов’язань про видачу певної суми грошей або надання їх у користування на певний термін;
надання порук, акцептів, гарантів, авалів; розміщення депозитів; факторингові та операції фінансового
лізингу тощо [7].
Незважаючи на доволі тривале існування даного поняття, в науковій літературі присутні різноманітні
його трактування (табл.1).
Таблиця 1
Трактування сутності кредитних операцій в науковій літературі
Автор, джерело
Н.І. Демчук,
О.В. Довгаль, Ю.П. Владика
[2, с. 101]
Ситник Н.С., Стасишин А.В.,
Блащук-Девяткіна Н.З.,
Петик Л.О. [11, c. 179]
Стороженко [12, с. 130]

Капран В.І. [3]

Сутність
Кредитні операції - це операції з надання банком позичальнику в тимчасове
користування вільних грошових ресурсів на умовах платності, забезпеченості,
поворотності, строковості та цільового характеру.
Кредитні операції – це вид активних операцій, пов’язаних із наданням клієнтам
коштів у тимчасове користування або прийняттям зобов’язань про надання коштів
за настання умов, передбачених кредитною угодою
Кредитні операції – вид активних банківських операцій,
пов’язаних з розміщенням залучених банком коштів шляхом їх надання в
тимчасове користування або прийняттям зобов’язань про надання коштів у
тимчасове користування на певних умовах, а також надання гарантій,
поручительств, акредитивів, акцептів, авалів, розміщення депозитів, проведення
факторингових операцій, фінансового лізингу, видача кредитів у формі
врахування векселів, у формі операцій репо, будь-яке продовження строку
погашення боргу, яке надано в обмін на зобов’язання боржника щодо повернення
за боргованої суми, а також на зобов’язання на сплату процентів та інших зборів із
такої суми (відстрочення платежу).
Кредитні активні операції пов’язані з наданням банком позичок, здійснених
відповідно до принципів строковості, цільового характеру, забезпеченості та
платності кредиту [4, с. 15].

Отже, на підставі аналізу наукової літератури наведемо власне визначення досліджуваного поняття
– кредитні операції є активними операціями банків, які пов’язані з наданням позики або зобов’язання, в
разі виконання яких відбудеться фактичне передавання коштів на кредитній основі.
Останніми роками обсяги наданих банками кредитів постійно зростають, зокрема динаміка кредитів,
наданих суб’єктам господарювання та фізичним особам показана в табл.2.
Таблиця 2
Динаміка обсягів кредитування в Україні за 2018 -2021 рр., млн. грн.
Надані кредити
на 1.01.2018
1042798
на 1.01.2019
1118618
на 1.01.2020
1033539
на 1.01.2021
963664
на 1.10.2021
1035359
Джерело: побудовано автором на підставі [13]

Кредити суб'єктам
господарювання
870302
919054
822020
752503
785030

Кредити фізичним
особам
170938
196634
206761
199556
230109
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Отже, станом на 1.10. 2021 року було видано кредитів на суму 1035359 млн.грн, що більше за
показник попереднього місяця на 7,44%. Зокрема, в структурі наданих кредитів 75,82% - кредити, надані
суб’єктам господарювання та 22,23% - кредити надані фізичним особам.
Нормативно-правовими актами у сфері обліку кредитних операцій банку є: Інструкція з
бухгалтерського обліку операцій із фінансовими інструментами в банках України [8]; Правила
бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України [9], Положення про визначення банками України
розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями [10] тощо.
Послідовність відображення в обліку кредитних операцій банку є наступною:
 визнання в обліку кредитної операції балансовим або позабалансовим активом відповідно до умов
угоди;
 перевірка і опрацювання первинних документів для відкриття балансових рахунків з обліку
основної суми боргу, нарахованих доходів та резервів за кредитом, який був наданий, та позабалансових
рахунків для обліку застави;
 відображення на рахунках обліку зміни заборгованості за кредитами, нарахованими доходами та
резервами в строки, які передбачені угодою та обліковою політикою банківської установи;
 систематизація даних про кредитні операції в регістрах обліку, складання внутрішньої звітності;
 узагальнення даних про кредитні операції у статистичній та фінансовій звітності.
Організація обліку кредитних операцій в банках має бути спрямована на обмеження кредитного
ризику при здійсненні даних операцій [5, c. 43].
Облік кредитних операцій банку здійснюється на підставі відповідних документів та на рахунках
бухгалтерського обліку. Зокрема, надані клієнтам банку кредити, обліковуються на рахунках другого класу
«Операції з клієнтами» та наступних груп Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України:
 розділ 20 «Кредити, надані суб’єктам господарювання»;
 розділ 21 «Кредити, що надані органам державної влади»;
 розділ 22 «Кредити, що надані фізичним особам» [4, с. 156].
Всі рахунки для обліку кредитів, що були надані банком, є активними. За дебетом даних рахунків
проводять суми наданих кредитів, а за кредитом – суми погашення заборгованості й суми заборгованості,
що перераховані на рахунок простроченої заборгованості.
Спеціальні резерви за наданими банками кредитами обліковуються за контрактивними рахунками 24
розділу групи 240 «Резерви під заборгованість за кредитами, що надані клієнтам» [6].
Відсоткові доходи за кредитами, що були надані клінтам, обліковують за рахунками 6 класу
«Доходи» розділу 60 «Відсоткові доходи» наступних груп рахунків:
 602 «Відсоткові доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання»;
 603 «Відсоткові доходи за кредитами, що надані органам державної влади»;
 604 «Відсоткові доходи за кредитами, що надані фізичним особам» [4, c.156].
Варто відзначити, що нарахування відсотків за кредитами, що були надані, здійснюється за
номінальною відсотковою ставкою, яка передбачена в
Зобов’язання з кредитування, іншими словами зобов’язання банку надати клієнту кредит на певних
умовах, відображається на рахунках 9 класу «Позабалансові рахунки», групи 912 «Зобов’язання з
кредитування, що надані клієнтам».
Аналітичний облік за кредитним рахунком веде головний бухгалтер на основі кредитного договору та
договору застави, після того, як оформлені дозволи на надання кредиту, у картках особистих позичкових
рахунків.
Залежно від дій позичальника на дату погашення кредиту можливими є три варіанти відображення в
обліку банківських операцій: погашення кредиту; визнання заборгованості простроченою; продовження дії
кредитного договору [1, c. 74].
До основних завдань аналізу кредитних операцій банку належать:
 оцінка дотримання банком основних принципів кредитування;
 виконання вимог стосовно концентрації ризиків;
 визначення кредитоспроможності позичальників;
 аналіз якості кредитного портфеля;
 аналіз ефективності кредитних операцій;
 аналіз динаміки та структури кредитного портфеля [6, с. 78].
Висновки. Таким чином, належна організація банківською установою обліку та аналізу кредитних
операцій надасть можливість забезпечити ефективну та гнучку систему управління кредитними
операціями, відповідно зростатиме довіра кредиторів і вкладників до банків.
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПЕРСОНАЛУ В СИСТЕМІ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ПІДПРИЄМСТВА
Сучасний стан економічних реформ в Україні супроводжується процесами трансформації відносин
між працівником і роботодавцем, що суттєво впливає на формування, розвиток та ефективне
використання персоналу підприємств та країни загалом. Реформування економіки та викликаний ним спад
обсягів виробництва призвели до зменшення попиту на робочу силу, загострення відносин зайнятості,
посилення процесів зростання безробіття населення; спричинили проблеми формування, розвитку та
ефективного використання та розвитку персоналу підприємств, у тому числі – підприємств транспортного
сектору національної економіки.
Загальновизнано, що управління персоналом відіграє важливу роль в успіху підприємства, у
забезпеченні конкурентоспроможності, продуктивності та ефективності. Однак, у реальній практиці
вітчизняні менеджери здебільшого не використовують сучасних механізмів і методик, які б ефективно
коригували поведінку персоналу.
Управління персоналом – це багатогранна діяльність на підприємстві, яка виконується за декількома
напрямами, спрямованими на найбільш ефективне використання всіх працюючих для досягнення
організаційних і особистих цілей.
Конкурентоспроможність персоналу в умовах зростаючої конкуренції має вирішальне значення для
ефективної діяльності підприємства, тому необхідно приділити особливу увагу чинникам, які її
забезпечують [6]. Значимість проблеми підвищення конкурентоспроможності персоналу вітчизняних
підприємств актуалізується в умовах посилення ролі глобалізації та міжнародної конкуренції. Завдання
євроінтеграції України та включення її у світову економіку об’єктивно висувають нові, підвищенні вимоги до
якості знань, професійної майстерності працівників вітчизняних підприємств, їх вмотивованості, здатності
відповідати за результатами трудової діяльності на рівні світових стандартів. Складність та новизна цих
вимог вступають у протиріччя з наявною кадровою ситуацією в Україні, станом кадрової роботи. Йдеться
про важливість досягнення визнання вітчизняних документів про освіту в Європі, відповідність та
взаємоузгодженість навчальних планів підготовки кадрів згідно вимог Болонського процесу, про
необхідність адаптації вітчизняного менеджменту, систем мотивації праці, персоналу та керівників
підприємств до умов внутрішньої та зовнішньої конкуренції [6].
Вагомим імпульсом в появі та розвитку наукових уявлень про конкурентоспроможність персоналу
стали праці Друкера П., Портера М., та інших зарубіжних вчених. Розробці цієї проблематики сприяли
публікації вчених Близнюк В.В., Богиня Д.П., Грішнова О.А., Дмитренко Г.А., Колот А.М., Лібанова Е.М.,
Петрова І.Л., Семикіна М.В.та інші.
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Успішне функціонування підприємства в умовах збільшення присутності у міжнародному
конкурентному просторі, переходу України до постіндустріальної моделі розвитку економіки та цифрової
трансформації, розгортання цифрових робочих місць, впровадження рішень Інтернету речей та послуг
(Internetof Thingsand Services – Io T&S) забезпечується за рахунок досягнення максимальної ефективності,
основним чинником чого є зростання конкурентоспроможності персоналу.
Конкурентоспроможність працівника – це реальна і потенційна його здатність, ділова та професійна
компетентність, ініціативність, винахідливість у роботі, почуття відповідальності, які вигідно відрізняють
його від інших працівників аналогічної спеціальності і дозволяють витримувати конкуренцію на ринку праці.
Ступінь прояву конкурентних переваг персоналу визначається зовнішніми та внутрішніми чинниками.
Внутрішні чинники забезпечуються умовами, які дозволяють працівнику повністю реалізувати свій творчий
потенціал. Внутрішні, або індивідуальні, конкурентні переваги персоналу за своєю природою можна
умовно поділити на спадкові та набуті. До спадкових конкурентних переваг персоналу відносяться:
здатності (талант, здатність до даного виду діяльності), фізичні дані. До набутих конкурентних переваг
персоналу належать: ділові якості (освіта, спеціальні знання, навички та вміння), інтелігентність і культура,
характер, ставлення до праці, вміння керувати своїми емоціями, воля, товариськість, комунікабельність, вік
та інші [2].
Конкурентоспроможність персоналу є комплексною інтегральною властивістю трудового потенціалу,
яка має складну структуру. Серед основних складових елементів конкурентоспроможності персоналу
підприємства доцільно виділити: демографічну, особистіснопсихологічну, соціокультурну, організаційну,
ринкову, професійну, функціональну, освітньокваліфікаційну складову.
Конкурентоспроможність персоналу – це складна економічна категорія, що визначає здатність
працівників генерувати ідеї, розробляти й швидше за конкурентів впроваджувати інновації, якнайкраща
відповідність вимогам роботодавців за рівнем знань, умінь, навичок, спроможність найкращим чином
докладати особистісні, професійні та ділові якості й повною мірою реалізувати власний потенціал, а також
вміння ефективно виконувати управлінські функції та своєчасно приймати рішення [4].
Конкурентоспроможність персоналу є визначним чинником у формуванні конкурентних переваг
підприємства. Зокрема, за рахунок високого кваліфікаційного рівня персоналу забезпечуються такі
конкурентні переваги у функціонуванні підприємства, як ефективне впровадженням інновацій, підвищення
якості продукції, досягнення високої продуктивності праці. Це також стосується менеджменту, з точки зору
якого конкурентні переваги полягають у прийнятті ефективних управлінських рішень, раціональній
організації виробництва, впровадженні креативних методів стратегічного і тактичного планування, дієвому
механізму мотивації персоналу.
Враховуючи структурні елементи, виділяють три рівні конкурентоспроможності працівників: високий,
середній, низький. Високий рівень конкурентоспроможності персоналу досягається при розвиненості
компонентів трудового потенціалу працівника (особистісно-психологічного, професійного, освітньокваліфікаційного, організаційного), коли потенціал практично відповідає повністю всім вимогам
виробництва і, як наслідок, працівник не боїться залишитися без роботи. Середній рівень
конкурентоспроможності характерний персоналу, який має часткову відповідність розвиненості
компонентів трудового потенціалу встановленим вимогам, і за результатами самооцінки
конкурентоспроможності, у працівників менше впевненості у стабільності своєї зайнятості. Низький рівень
конкурентоспроможності притаманний працівникам, що мають по якомусь з компонентів або водночас за
кількома компонентами неприпустимо низький рівень розвитку у порівнянні з необхідним [4]. Отже,
важливе значення має конкурентоспроможність працівників і на особистісному рівні. Чим вищою вона є,
тим більші у працівника можливості вибору на ринку праці. Адже, виходячи на ринок праці для залучення
робочої сили відповідної якості, роботодавці (покупці) мають за мету примноження власного доходу із
залученням працівників на найвигідніших умовах. Водночас продавці робочої сили (наймані працівники)
намагаються одержати роботу та винагороду за неї відповідно до кількості, якості і складності праці,
відшкодувати втрачені трудозусилля, талант, знання, вміння і трудові навички, проявлену майстерність,
одержати певний соціальний захист [3].
Сутність конкурентоспроможності персоналу розкриває такі концептуальні підходи до її визначення:
1. Здатність керівників, професіоналів і фахівців генерувати ідеї з використанням усіх можливостей,
що виникають у зовнішньому та внутрішньому середовищі; своєчасно виявляти загрози для діяльності
підприємства; вирішувати проблеми; винаходити й швидше за конкурентів впроваджувати нововведення
на всіх стадіях життєвого циклу товару; забезпечувати досягнення поставлених цілей та виконання
підприємством своєї місії;
2. Вміння ефективно виконувати управлінські функції та своєчасно приймати кваліфіковані рішення з
метою розробки, виробництва та реалізації високоякісної з особливими споживчими властивостями
продукції (послуг) за максимально ефективного використання ресурсів;
3. Здатність повніше, порівняно з іншими кандидатами на вакантні посади, задовольняти вимоги
роботодавців за рівнем знань, вмінь і навичок;
4. Вміння проявити свої особистісні, професійні та ділові якості, швидше і краще за інших працівників
реалізувати власний потенціал за конкретних умов, які склались на підприємстві, що дає можливість
отримувати відповідну винагороду, досягти відповідного соціального статусу та забезпечити службовопрофесійне зростання [5].
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Конкурентоспроможність формується як інтегральний показник тих якостей, за рахунок яких саме
конкретний працівник є кращим за інших на визначеній посаді з точки зору організації, і за рахунок яких
організація надає йому перевагу [9]. Отже, персонал є «двигуном» будь-якого підприємства. Без людського
фактору ефективне функціонування організації неможливо.
Необхідно
виділити
значення
умотивованості
персоналу
для
забезпечення
його
конкурентоспроможності. На основі виявленої диспозиції мотивів поводження працівників, їм пропонується
досить широкий набір стимулів, які б забезпечили їхнє позитивне ставлення до праці й більше високу
віддачу. З-поміж них треба назвати програми залучення працівників до управління виробництвом; роботу в
цільових групах по розробці перспективних спеціальних проектів; горизонтальні ротації в рамках фірми і її
філій, у тому числі закордонних та ін. Постійний ріст професійної майстерності, придбання знань, навичок і
умінь (тобто конкурентоспроможності персоналу), безперервна освіта – об'єктивний процес розвитку
персоналу, у тому числі й управлінського. Він диктується вимогами ринку [5].
Визначення потреби організації у професійно придатних, компетентних працівниках передбачає
впровадження в її структурних підрозділах підприємствах систем профорієнтації, професійного навчання і
прогнозування персоналу у професійному та кваліфікаційному розрізах. Важливим для забезпечення
конкурентоспроможності персоналу є попередня професійна діагностика, тобто, виявлення, розпізнавання,
оцінка та облік психологічно значущої для управління персоналом інформації про індивідуальні та групові
особливості співробітників. Тому впровадження системи управління діагностикою персоналу є важливим
чинником його стабілізації, набору компетентних і високопродуктивних працівників, а тому й чинником
забезпечення підприємства конкурентоспроможним персоналом.
Слід відзначити, що в Україні постійно приймаються законопроекти, які спрямовані на розвиток
трудового потенціалу. Законопроектом в цій сфері є Концепція Загальнодержавної цільової соціальної
програми збереження і розвитку трудового потенціалу України до 2017 року. Цей документ визначає
напрями та особливості реалізації політики розвитку трудового потенціалу в Україні на довгострокову
перспективу [4]. Подальші дослідження конкурентоспроможності працівників та тенденцій розвитку їхнього
трудового потенціалу повинні враховувати ті зміни, які відбуваються в соціально-економічній сфері
суспільства України та світу.
Підвищення конкурентоспроможності персоналу є процесом, до якого повинні прагнути і самі
працівники, і підприємство, в якому вони працюють. Розвиток навиків і кваліфікації, набуття досвіду роботи
відбувається об’єктивно і змінити можна тільки термін перебігу цього процесу. Тому для підвищення
конкурентоздатності працівник повинен прагнути розширювати свої знання і кваліфікацію як у цій сфері
діяльності, так і в інших сферах.
Основну роль у розвитку конкурентоспроможності персоналу відіграє навчання персоналу, тому що
воно є джерелом підвищення рівня професійної компетентності працівника, способом прискорення
адаптації співробітників до роботи в організації й методом забезпечення більш глибокого розуміння ними
стратегічних цілей і організаційної культури компанії. Все це безпосередньо впливає на підвищення їх
індивідуального рівня конкурентоспроможності. Отже, підприємство повинно сприяти розвитку найманих
працівників. Здатність підприємства навчатися і розвиватися швидше за своїх конкурентів є джерелом його
соціальних, стратегічних і економічних переваг. Успішний розвиток персоналу вимагає використання
конкретних заходів, спрямованих на формування й активізацію його знань, можливостей і поведінкових
аспектів, які повинні враховуватися при виборі кадрової стратегії, обґрунтованої кадрової політики,
реалізуватися в проектах розвитку персоналу з використанням сучасних методів та механізмів [8].
Професійний розвиток особистості та підвищення конкурентоспроможності, розвиток працівників належать
до основних показників прогресивності суспільства, вирішальних важелів науково-технічного прогресу.
Тому в країнах з розвинутою ринковою економікою дедалі більше компаній перебирають на себе ініціативу
щодо подальшого розвитку персоналу своїх організацій [1].
Чинником забезпечення конкурентоспроможності персоналу є попередня професійна діагностика
нового персоналу, яка виступає головним інструментом ефективного управління персоналом і ключовим
моментом сертифікації кадрів вже на етапі відбору та підбору кадрів. Проведення регулярної діагностики
не тільки нового персоналу, але й постійного дозволить визначати пріоритети розвитку працівників,
прогнозувати і планувати їх кар’єру, і, таким чином, сформувати у працівників мотивацію до розвитку
необхідних підприємству компетенцій, що без сумніву буде сприяти зростанню конкурентоспроможності
персоналу.
Крім того, сьогодні на багатьох підприємствах України, як правило, управління персоналом
розглядається окремо від обов’язкової вмотивованості працівників на досягнення кінцевої мети організації,
які повинні усвідомлювати залежність від цього свого добробуту та особистої конкурентоспроможності.
Тому потребує створення особлива модель мотивації праці, яка враховує чинники зовнішнього та
внутрішнього середовища, соціально-психологічний вплив яких змінює мотиви людини до праці.
Для підвищення конкурентоспроможності персоналу пропонуються наступні заходи:
1. Для підвищення конкурентоздатності працівник повинен прагнути розширювати свої знання і
кваліфікацію як у цій сфері діяльності, так і в інших сферах.
2. Для забезпечення конкурентоспроможності персоналу, особливу увагу слід приділити мотивації
працівників в досягненні цілей підприємства. Для цього необхідно широке впровадження в практику
управління персоналом програм залучення працівників до управління виробництвом; роботу в цільових
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групах по розробці перспективних спеціальних проектів; горизонтальні ротації в рамках підприємства і його
філій, у тому числі закордонних та ін.
3. Велике значення для забезпечення підприємства ефективним персоналом має попередня
професійна діагностика. Проведення регулярної діагностики не тільки нового персоналу, але й постійного,
дозволить визначати пріоритети розвитку працівників, прогнозувати і планувати їх кар’єру, і, таким чином,
сформувати у працівників мотивацію до розвитку необхідних підприємству компетенцій, що без сумніву
буде сприяти зростанню конкурентоспроможності персоналу.
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Ангеліна Спіцина, Лілія Матюшко
(Київ, Україна)
СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА
Інформатизація суспільства, прогресивний розвиток науки, техніки і технологій, ринкова орієнтація
економіки, інноваційність та висока наукомісткість сучасного виробництва висувають особливі вимоги до
якості працівників вітчизняних підприємств. Наявність тільки кваліфікаційно-професійних навичок вже не
задовольняє вимог сучасного виробництва, від працівників вимагають швидкого реагування, адаптивності,
лояльності та мобільності, готовності відповідати за делеговані повноваження і додаткові навантаження,
постійного прагнення до професійного зростання, само-вдосконалювання як особистих, так і власне
ділових якостей, розвитку трудового та інноваційного потенціалу, а також співробітництва та
взаємодопомоги у колективі, підтримки ділової етики і трудової дисципліни.
Саме персонал підприємства постає в центрі сучасних концепцій управління, основним напрямком
яких є розкриття повного арсеналу його здібностей і компетентностей, що дозволить підприємству
адекватно реагувати на зміни навколишнього середовища, а отже, уникнути можливих загроз і втрат,
стабільно нарощувати ефективність свого функціонування. Тому невипадково першочерговим
стратегічним завданням для вітчизняних підприємств стає розвиток працівників якпровідний напрямок
стратегії управління персоналом.
Питання стратегічного управління персоналом порушувалось у роботах як зарубіжних, так і
вітчизняних вчених, серед яких: М. Армстронг, І. Ансофф, В. Гриньова, Г. Лич, Г. Назарова, О. Ястремська,
А. Ткаченко та ін.
Управління персоналом є однією з найважливіших сфер життя підприємства, здатної значно
підвищити ефективність підприємства. В сучасних умовах жорсткої конкуренції будь-яке підприємство
змушене адаптуватися до умов ринку. У зв'язку з цим зростає актуальність управління персоналом,
розвиток якого має бути безперервним, для кращого розуміння і володіння сьогоднішньої ринкової
економічної ситуації. Управління персоналом міцно займає провідні позиції в загальній системі управління
підприємством [6].
Управління персоналом або Human Resources - це розділ теоретичних знань і практично-прикладна
діяльність, яка спрямована на постачання організацій якісним персоналом, здатним виконувати покладені
на нього трудові функції, і оптимальне його використання [4].
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Сучасні роботодавці все частіше стали цікавитися тим, як саме необхідно вибудувати робочий
процес, якими повноваженнями повинні володіти співробітники підприємств, а головне - що для цього
потрібно зробити сам керівник, який несе величезну відповідальність.
На сьогоднішньому етапі кожен службовець підприємства має право розраховувати на підтримку з
боку керівництва, причому як моральну, так і матеріальну.
Велика частина всіх роботодавців ставить перед собою ціль переформатувати роботу працівника в
автоматичний процес і зробити так, щоб співробітники підприємства практично не могли вплинути на
загальний процес роботи. Однак в епоху компьютеризації та цифровізації більша частина всіх видів
виробництва з кожним роком вимагають збільшення наукоємності. Саме тому без вивчення правил
управління власним штатом ні одне велике підприємство не зможе розвиватися та розширюватися.
Концепція управління персоналом це система теоретичних та методологічних поглядів на розуміння і
визначення сутності, змісту, цілей, завдань, критеріїв, принципів і методів управління персоналом, а також
організаційно - практичних підходів до формування механізму її реалізації на конкретномупідприємстві. В
сучасних умовах виділяють 4 головні концепції, які розвиваються в рамках трьох основних підходів до
управління персоналом, що дозволяють управляти співробітниками більш ефективно: [1]
- економічна
- організаційно-адміністративна
- організаційно-соціальна
- гуманістична
Ці сучасні підходи до управління персоналом актуальні для різних типів організацій та підприємств
(табл.1).
Таблиця 1 - Концепції управління персоналом
№

Період
Концепції
20-40 рр. ХХ ст. Використання трудових ресурсів (labour
resources use)
Економічна
50-70 рр. ХХ ст. Управління персоналом
(personnel management)
Організаційно-адміністративна

Підходи
Економічний (працівник- носій трудової
функції, «живий придаток машини»)

3.

80-90 рр. ХХ ст. Управління людськими
Ресурсами (human resource
management)
Організаційно-соціальна

Органічний (працівник- ключовий
стратегічний ресурс організації)

4.

XXI ст.

Гуманістичний (не люди для організації, а
організація - для людей)

1.

2.

Управління людиною (human being
management)
Гуманістична

Органічний (працівник- суб'єкт трудових
відносин, особистість)

Основу концепцій управління персоналом підприємства складають:
- розроблення принципів, напрямків та методів управління персоналом;
- урахування роботи з персоналом на всіх рівнях стратегічного планування підприємства;
- впровадження нових методів і систем навчання та підвищення кваліфікації персоналу;
- визначення та проведення скоординованої єдиної тарифної політики й оплати праці;
- розроблення і застосування на підприємстві економічних стимулів і соціальних гарантій;
- розроблення заходів щодо соціального партнерства.
При всій різноманітності підходів до формування концепції управління персоналом важливо виділити
чотири методологічні засади [3].
По-перше, кожне підприємство залучає потрібні для досягнення її цілей людські ресурси, тобто
здійснює підбір і ранжування співробітників.
По-друге, всі без винятку підприємства проводять навчання своїх працівників, щоб пояснити суть
завдань, які перед ними ставляться, узгодити їхні навички і вміння з поставленими завданнями.
По-третє, підприємства здійснюють оцінку участі кожного із працівників у досягненні існуючих перед
підприємством цілей, наприклад, щорічну атестацію.
По-четверте, кожне підприємство в тій або іншій формі винагороджує своїх співробітників, тобто
компенсує витрати часу, енергії, інтелекту в досягненні цілей підприємства.
Усе, що пов'язано з винагородою, є зоною підвищеної чутливості і найменші зміни в цій сфері можуть
викликати непередбачені наслідки. Проте і тут простежується декілька нових тенденцій [5]:
- дедалі більш широкого поширення набувають системи плати за знання і компетенцію, при яких
розмір винагороди працівника визначається не місцем його посади в ієрархії, а ступенем володіння
ключовими для підприємства компетенціями (знаннями);
- збільшується частка змінної частини в прибутку працівників усіх рівнів. Провідні компанії прагнуть
тісно пов'язати фінансові інтереси своїх працівників із власним фінансовим станом. Понад 70 % з них
використовують метод пільгового продажу акцій своїм працівникам, 66 % - надає їм можливість брати
участь у розподілі прибутків, 70 % - створює спеціальні системи преміювання за підсумками роботи
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підрозділу [4];
- надання працівникам "гнучких" пільг. Замість традиційного обов'язкового набору пільг - медичного
страхування, страхування життя тощо - сучасні компанії надають своїм працівникам можливість вибирати
ті пільги, що їм потрібні (у рамках визначеного бюджету);
- поступове зниження впливу на визначення розміру заробітної плати таких традиційних чинників, як
стаж роботи і фахова біографія на користь компетенцій і ринку праці. Ця тенденція не дає працівникам
"спочивати на лаврах" і змушує займатися самовдосконаленням навіть ветеранів із 20-30-річним стажем.
Ефективні концепції управління персоналом передбачають активні дії у трьох основних
напрямках [1].
По-перше, добір співробітників, прийняття рішень про їх переміщення або припинення контрактів
повинні бути спрямовані на те, щоб забезпечити найбільш повну відповідність індивідуальних
можливостей спеціалістів і складності доручених їм завдань як у даний час, так і в майбутньому. Цю
відповідність персоналу виконуваній ним роботі варто розглядати в динаміці. Постійний аналіз тенденцій
та змін дає змогу більш обґрунтовано підходити до вибору можливих варіантів кар'єри і необхідних
програм перепідготовки працівників.
По-друге, вплив служб управління персоналом на формування системи завдань і функціональних
обов'язків працівників. Відомо, що для досягнення будь-яких цілей можуть бути використані різноманітні
варіанти організації праці. При цьому в одних випадках виникає високий рівень мотивації і відповідно
задоволеності працею, а в інших - навпаки. Провідні підприємства намагаються скоротити до мінімуму
число ієрархічних рівнів і бюрократичних обмежень, максимально розширити контроль за локальними
умовами праці. Для того щоб внутрішній ринок праці на підприємстві динамічно розвивався, має бути
створена інтегрована організаційна система стимулюючих фахових ролей. Фахівці з управління
персоналом можуть пропонувати варіанти рішень як при проектуванні робіт і видів діяльності, так і під час
обговорення організаційних механізмів вертикального і горизонтального поділу праці. Слід зазначити, що
нині на багатьох підприємствах статус співробітників служб управління персоналом не дозволяє їм успішно
виконувати вищезгадані ролі з огляду на їх малозначущість в управлінні, але в ефективних фірмах такі
можливості для них уже створені.
По-третє, служби управління персоналом несуть відповідальність за ефективність інформаційного
забезпечення всієї системи управління персоналом. Це виявляється як у прийнятті рішень про
переміщення працівників з одного місця на інше, так і в організації відповідної підготовки. Переважна
орієнтація на переміщення "нагору" робить систему управління персоналом надмірно жорсткою й обмежує
її можливості. Велику гнучкість дає поєднання горизонтальних і вертикальних переміщень, що
застосовується на багатьох передових підприємствах. Відповідальність співробітників служб управління
персоналом також полягає в тому, що вони повинні довести зміст корпоративної політики в галузі
управління персоналом до всіх лінійних керівників. Менеджери всіх рівнів, спеціалісти і рядові працівники
повинні одержувати інформацію про тенденції розвитку фахових і кваліфікаційних потреб підприємства.
Отже, концепція управління персоналом - це сукупність основних принципів, правил, цілей діяльності
з персоналом, конкретизованих із урахуванням типу організаційної стратегії підприємства, потенціалу
персоналу, а також типу кадрової політики. Іншими словами, концепція управління персоналом є стрижнем
кадрової політики (персонал-стратегії), визначає її основні напрямки та підходи [3].
Основу концепції управління персоналом підприємства складає зростаюча роль особистості
працівника, знання його мотиваційних установок, вміння їх формувати і направляти у відповідності із
завданнями, що стоять перед підприємством.
Таким чином, сучасна концепція управління персоналом полягає: по-перше, у формуванні структури
персоналу, який відповідає завданням, які стоять перед підприємствами по прискореному оновленню
продукції, впровадження інновацій в області технології, техніки та організації управління, а по-друге, в
переході від управління адміністративними методами до економічних. При цьому на підприємстві повинен
бути план підвищення кваліфікації та атестації працівників з висуненням їх на більш високі посади. Тобто
сучасна концепція управління персоналом на підприємстві базується на нових підходах до управління. У
підсумку аналізу сучасних концепцій управління персоналом, не можна не відзначити гуманістичну, як
найбільш зручну для всіх сторін робочого процесу. Співробітник у цьому випадку грає роль важливого
учасника організаційної системи функціонування підприємства, відчуваючи тим самим власну важливість.
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МЕТОДИКА І ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВА
З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ПІДРЯДНИКАМИ
Організація розрахункових операцій фінансового та управлінського обліку з постачальниками та
підрядниками має недостатню опрацьованість у сучасному бізнесі та документообігу. Документування
розрахунків, автоматизації та контроль організації обліку не має чіткої структури та правил.
У багатьох своїх роботах вчені-економісти наголошують на проблемі обліку пасивів. Метод аналізу
поточних обставин у літературі як частину аналізу господарську діяльність підприємства. Важливо мати
уявлення про фінансову сторону функціонування організації, щоб зрозуміти, як функціонують усі ланки
суб'єкта. При цьому особлива увага приділяється численним розрахунковим операціям із
постачальниками.
Постачальниками є організації, установи чи фізичні особи, які надають товари та інші підприємствам,
виступаючим у разі клієнтами. Підрядниками є організації, яким можна делегувати деякі внутрішні послуги
компаній-замовників. Розрахункові операції з постачальниками та підрядниками є важливим елементом
бухгалтерської діяльності, оскільки вони впливають на створення основної фінансової частини організації,
а борги становлять більшу частину пасивів вітчизняних компаній і щорічно збільшуються. Кредитні
зобов'язання мають як позитивні, і негативні аспекти для фінансово-господарську діяльність. Порівняно із
векселями, банківськими позиками, облігаціями — це «дешевий» борг. З'являється можливість
використання ресурсів інших організацій. Чим більша заборгованість, тим нижча платоспроможність
суб'єктів господарювання. У зв'язку з цим багато компаній відмовляються вступати у партнерські відносини
з великими борговими організаціями. Пошук постачальників та підрядників передує встановленню
взаємовідносин. Згодом здійснюється остаточний вибір того чи іншого постачальника (постачальника).
Розрахункові операції між цими особами виникають під час укладання договору [3] (рис.1).

Рис.1 Основні контрагенти підприємства
На підприємствах оптової торгівлі рух товарів опосередковують розрахунки за отримані
(відвантажені) товари, роботи та послуги. З погляду організації контролю над операціями товароруху на
підприємствах оптової торгівлі важливий облік і контроль розрахунків з дебіторської та кредиторської
заборгованостей, оскільки перевірка правильності розрахунків із постачальникам і покупцями дозволяє
також перевірити правильність відображення операцій товароруху.
Реальність бухгалтерського балансу, отже й суми дебіторську та кредиторську заборгованість може
бути забезпечені лише після повної перевірки (інвентаризації) всіх його статей. Тому внутрішній контроль
розрахунків із покупцями та постачальниками також ґрунтується на результатах інвентаризації.
Інвентаризацію розрахунків проводять перед складанням річної бухгалтерської звітності у порядку,
визначеному законодавчо [3, c. 168].
Виходячи з того, що інвентаризація заборгованості підприємства встановлює загальні суми
дебіторської та кредиторської заборгованості, суми заборгованості, які не підтверджені кредиторами та
дебіторами, суми заборгованості із минулими термінами давності. Інвентаризація кредиторської та
дебіторської заборгованості за товарними операціями зачіпає перевірку обґрунтованості сум, що
числяться на рахунках 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» та 36 «Розрахунки з
покупцями та замовниками».
В силу того, що під час проведення інвентаризації підприємство надсилає підприємствам-дебіторам
(кредиторам) витяги з особових рахунків. За результатами інвентаризації розрахунків підприємства
комісією, яка проводила цю інвентаризацію, складається акт, у якому знаходять відображення загальні
суми заборгованості, їх прострочена величина, суми непідтверджених дебіторської та кредиторської
заборгованості.
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Результати інвентаризації відображаються у бухгалтерському обліку шляхом списання відповідних
сум боргів дебіторів-кредиторів, формування резерву сумнівних боргів, проведення коригування сум оплат
або поставок у разі наявності помилок у їх відображенні на рахунках обліку [1, c. 250].
У даному аспекті варто говорити про особливості обліку та контролю виникають у тому, що
завданнями обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками є: своєчасне документальне
оформлення розрахункових операцій; ведення аналітичного й синтетичного обліку цих розрахунків з
дотримання принципів бухгалтерського обліку; недопущення невиправданої кредиторської заборгованості;
своєчасне та якісне проведення річної інвентаризації розрахунків з постачальниками; узагальнення
інформації в облікових регістрах про стан розрахункових операцій та надання внутрішнім і зовнішнім
користувачам фінансової звітності.
Виходячи з вищесказаного, для внутрішнього контролю розрахунків з постачальниками і
підрядниками організаціям слід застосовувати єдину методику, яка буде визначати порядок проведення
перевірки (рис.2).
631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”

632 "Розрахунки з іноземними постачальниками”

633 "Розрахунки з учасниками ПФГ"

Рис 2. Складові розрахунків із постачальниками та підрядниками
Процес контролю операцій за розрахунками з постачальниками та підрядниками починається зі
складання плану і програми проведення контролю.
Оскільки, на першому етапі проводиться аналіз показників фінансово-господарської діяльності
організації. В ході аналізу розглядаються основні аспекти діяльності організації, оцінюється фінансовий
стан. Даний етап потрібен для оцінки минулих, поточних і перспективних показників діяльності організації.
далі вивчається специфіка договорів з постачальниками та підрядниками, здійснюється правова оцінка
договорів на відповідність нормам закону. фахівці перевіряють законність складання договору, а також
аналізують умови договору і прогнозують правові наслідки заявлених умов. Метою даного етапу є
зниження юридичних ризиків.
На наступному етапі здійснюється перевірка первинного обліку операцій за розрахунками з
постачальниками та підрядниками. Даний етап спрямований на підтвердження повноти та достовірності
відображення здійснених операцій з постачальниками і підрядниками в первинних документах, а також
сум, вказаних в даних документах. визначається відповідність обліку розрахунків з положеннями облікової
політики в частині ведення обліку кредиторської заборгованості. Не менш важливим етапом є перевірка
правильності ведення податкового обліку операцій за розрахунками постачальниками та підрядниками.
Проводиться перерахунок сум ПДВ, а також перевіряється своєчасність і повнота надходжень платежів до
бюджету [3].
Після закінчення перевірки на підставі отриманої інформації визначається рівень суттєвості
виявлених помилок в обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками і формується відповідний
висновок. Залежно від мети і завдань перевірки фахівці самостійно визначають склад застосовуваних
процедур. Процедури з контролю стану розрахунків з постачальниками та підрядниками необхідні в
основному для аналітичних цілей і призначені для аналізу і поліпшення платоспроможності організації.
Процедури внутрішнього контролю дозволяють дотримуватися вимог, що пред'являються до інформації,
формованої у бухгалтерській звітності.
В силу того, що облікові процедури контролю кредиторської заборгованості за товари, роботи,
послуги передбачають також перевірку факту виконання договорів. Відповідно вони виникають порушення
договірних умов, до прикладу такими можуть арифметичні помилки у розрахункових документах,
невідповідність стандартам якості та ін. У такому випадку коли сторони(постачальник або підрядник
вдаються змін умов договору.
В Україні існує практика, що деякі категорії договорів підлягають обов'язковій державній реєстрації.
Це в першу чергу стосується різних угод з нерухомістю: купівля-продаж, довготривала оренда і т.д.
Незареєстрований належним чином договір не має юридичної сили, тому робити записи в обліку на його
підставі не можна. Деякі категорії договорів підлягають обов'язковій державній реєстрації. Це в першу
чергу стосується різних угод з нерухомістю: купівля-продаж, довготривала оренда і т.д. Незареєстрований
належним чином договір не має юридичної сили, тому робити записи в обліку на його підставі не можна [1].
Виходячи з цього, потрібно враховувати, що рішення щодо постачання приймаються в умовах, коли
часто змінюються як зовнішні фактори господарювання (економічні, політичні, соціальні, культурні,
технічні, законодавчі, юридичні, ринок, кон'юнктура, пропозиція), так і внутрішні (план постачання та
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завдання, зв'язки) підприємства, взаємовідносини з іншими відділами, зміна асортименту), що породжує
певні проблеми та обмеження. Ключова роль і місце бухгалтерського обліку розрахунків з
постачальниками та підрядниками полягає в налагодженні системи своєчасного інформування управлінців
про момент настання виконання зобов'язань, як зі сторони контрагентів, і з боку самого підприємства з
прийняття рішень та оперативних заходів [2].
Отже, облік розрахунків із постачальниками та підрядниками є найважливішою ділянкою
бухгалтерської роботи, оскільки на цьому етапі формується основна частина доходів та грошових
надходжень підприємств. За допомогою розрахунків можна, з одного боку, направити та забезпечити
підприємства сировиною та ін., а з іншого здійснити реалізацію готової продукції.
Пропонується удосконалити облік розрахунків із постачальниками можливо шляхом створення
таблиці, де буде видно заборгованість кожного постачальника за договорами, термінів погашення
заборгованості за графіком та фактично. Це дасть змогу визначити щодо кожної операції дотримання
термінів постачання товарно-матеріальних цінностей та своєчасність розрахунків. Господарські операції
повинні відображаються лише на підставі своєчасно та правильно оформлених документів із заповненням
усіх реквізитів підприємства. Вважаємо за доцільне застосування регістрів накопичення та угруповання
даних про розрахунки з постачальниками та підрядниками.
Покращення існуючої системи обліку розрахунків із постачальниками і підрядниками можливе лише
за умови їх уніфікації з міжнародним аспектом, але з одночасним обліком національних особливостей. Це
дозволить повністю розкрити облікову інформацію для ефективного управління господарською діяльністю
підприємств.
Наведені вище пропозиції повинні сприяти вдосконаленню методики обліку та контролю
кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги та покращення розрахункової дисципліни. У
сучасних умовах ретельно поставлений облік розрахункових операцій, а також своєчасний обіг коштів
мають значний вплив на фінансові результати підприємства. Одним із пріоритетних напрямів
удосконалення управління підприємством є організація детального обліку необхідної інформації про стан
розрахунків з постачальниками та підрядниками, яка формується у системі бухгалтерського обліку та її
надання зацікавленим сторонам з метою прийняття рішень.
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СЕКЦІЯ: МИСТЕЦТВО
Биржан Жакупов
(Алматы, Казахстан)
РОЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДЛЯ КЛАРНЕТА СОЛО В РАЗВИТИИ МАСТЕРСТВА ИНСТРУМЕНТАЛИСТА
Возможности кларнета можно считать по истине многогранными. Это один из немногих
инструментов, который может весьма органично смотреться в совершенно разных по стилю и манере
жанров – начиная от переложений барочных сочинений и заканчивая музыкой XXI века, кларнет очень
гармонично будет звучать в любых произведениях. Жанр произведений для кларнета соло
сформировался в ХХ веке (м.б. за исключением учебно-педагогического материала в виде этюдов и
переложений популярных мелодий для любителей). Его запоздавшее становление объясняется и
поздним включением кларнета в профессиональную композиторскую практику, и длительным процессом
совершенствования самого инструмента, который приобрел утвердившиеся системы (французская,
немецкая) только к началу ХХ века1. Среди авторов, отдавших свои сольные произведения кларнету –
Игорь Стравинский, Зигфрид Карл-Элерт, Жермен Тайфер, Карл-Хайнц Штокхаузен, Эдисон Денисов,
Рихард Сарджент и другие.
Коснемся нескольких произведений для кларнета соло, которые, по нашему мнению, наиболее
полно раскрывают все технические и выразительные возможности этого инструмента, особенности его
звучания.
Одно из первых и самых лучших произведений для кларнета, изменившие сложившиеся
представления об исключительно оркестровом и ансамблевом амплуа инструмента, было написано
Игорем Стравинским – “Три пьесы для кларнета-соло”. Композитор продемонстрировал способность
инструмента к воплощению новой образности, чуткому отклику на новую стилистику, что послужило
импульсом к овладению крупномасштабными циклическими жанрами, в первую очередь, сольной сонатой.
Следует признать, что “Три пьесы для кларнета соло” (1918) И. Стравинского являются
единственным опусом в масштабном наследии композитора, написанным для данного инструмента.
Между тем, Три пьесы представлены в репертуаре значительной части концертирующих музыкантов и
нередко фигурируют как обязательное произведение в программах международных конкурсов. По
признанию самого композитора, Три пьесы посвящались кларнетисту-любителю Вернеру Рейнхарту (как и
Сказка о солдате) в знак благодарности за финансирование спектаклей и задумывались И. Стравинским
в качестве цикла миниатюр, построенного согласно принципу контраста; кроме того, «цементирующим»
фактором в данном случае выступала единая стилистическая ориентация всех пьес, связанная с
преломлением «русского» колорита. В результате возник своего рода триптих, характеризуемый
асимметричностью образных сопоставлений: протяжная песенность пьесы, открывающей цикл, оттеняет
стихию скерцозности второй и третьей, ассоциирующихся со сценами ярмарочных гуляний в Петрушке
либо с живописными мотивами лубка. Контраст между пьесами строится на интонационном,
метроритмическом, динамическом и тембровом уровнях, благодаря чему скерцозность обогащается
дополнительными нюансами, тогда как драматургическая асимметрия отчасти «уравновешивается»
элементами классической трёхчастности. Например, вопреки заявленному образно-эмоциональному
контрасту, в первой и третьей пьесах обнаруживается сходство «переменной» метроритмической
пульсации: обе начинаются в размере 2/4, который сменяется на 5/8, 7/8, 3/8, 3/4 (в первом номере) и
5/16, 3/16, 3/8, 3/4, 4/16 (в заключительном). Вторая пьеса как «сердцевина» композиции, напротив,
отличается импровизационной свободой – вне метрической и тактовой упорядоченности. Если же
сопоставить динамику в различных частях цикла, то вполне явственно обозначится устремлённость к
финалу: от sempre p в первой, через разнообразие нюансов во второй (mf, pp, mp) к f от начала до конца в
третьей; при этом композитор не отказывается в заключительной пьесе от детализированной
нюансировки, применяя crescendo в сочетании с приёмами нарастания subito и poco a poco, достигая ff на
кульминационном взлёте завершающей мелодической реплики.
Следует отметить весьма интересный факт, что И. Стравинский использует в этом сочинении два
кларнета − in A и in B, привнося дополнительный тембровый эффект. Насыщенное, густое, объёмное
звучание кларнета in А завораживает обволакивающей вибрацией ряда обертонов. Композитор
использует упомянутый инструмент для воссоздания «бурлацкой» атмосферы на протяжении первой
пьесы. Во второй, несмотря на пассажи, охватывающие весь диапазон, и применение высоких звуков,
мягкость звучания кларнета in А позволяет избежать тембрового дисбаланса по отношению к
предшествующей части. Исполнение же финала цикла поручено композитором яркому, пронзительному,
более резкому по звучанию кларнету in В, который воссоздает красочную сцену народного гулянья.
“Три пьесы для кларнета соло” И. Стравинского можно, без преувеличения, отнести к числу
знаковых произведений в репертуаре современного кларнетиста. Многообразие красок, свойственное
упомянутому циклу, позволило представить выразительный потенциал кларнета в совершенно новом
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свете, что явилось ощутимым импульсом к более активному использованию данного инструмента в
сольном «амплуа».
Соната для кларнета соло Жермен Тайфер написана по мотивам ее оперы “Русалочка”, в которой
композитор использовала элементы додекафонии. В этой сонате она использует возможности
додекафонии в более полном объеме. Соната состоит из трех частей: Allegro tranquillo, Andantino
espressivo и Allegro brioso. Сочинение увидело свет в 1957 году в издательстве Rongwen Music в НьюЙорке.
В пьесе для кларнета соло «Арлекин» Карл-Хайнца Штокхаузена прослежена одна из сущностных
тенденций музыкального (инструментального) театра композитора: комбинация театрального действа и
собственно музыкального сочинения нового типа.
Одним из лучших произведений для кларнета соло, по мнению многих исполнителей, является
“Соната для кларнета соло” Эдисона Денисова, связанная с развитием новейшей музыки прошлого
столетия. В ней раскрываются современные техники письма, новые приемы и способы звукоизвлечения,
многогранный показ темброво-фонических возможностей кларнета, выявляются принципы фразировки и
артикуляции, динамический рельеф каждой из частей, авторские темпово-метрономические предписания,
влияющие на создание интерпретационных версий.
Сочинение относится к числу знаковых произведений в репертуаре современного кларнетиста. Для
него характерно развитие в сторону интеллектуализации художественного замысла, требующего от
исполнителя ассоциативного мышления, усложнение музыкального языка, изысканность ритмических
структур при частой смене метрического пульса, тонкость динамических градаций. По словам автора,
Соната для кларнета соло, датированная 1972 годом, представляет собой диптих, в котором находят
отражения различные образные сферы, в том числе редкий для его сочинений юмор. Как и во многих
опусах этого периода, композитор во главу угла выдвигает контраст «медленно-быстро» и связывает обе
части тематическим единством. По замыслу Э. Денисова, небольшая по масштабам первая часть (Lento,
poco rubato) выполняет функцию вступления, причем ее импровизационный характер предопределяется
звуковысотным и ритмическим изложением. Вторая часть, которую автор характеризует как скерцо и
финал одновременно, в контексте композиторского замысла «является настоящим центром всего цикла».
В противоположность внешней нерегламентированности Lento, Allegro giusto второй части отличается
четкой метроритмической организацией – структурные единицы, которые избирает автор, – 3/32, 3/16,
7/32, 9/32 и т. д., сменяющие друг друга в близлежащих тактах, предстают в виде контролируемой
аметрической музыки. В ритмической организации своих произведений композитор задействует как
тактовую систему, так и нетактовые формы, используя переменность метра, которая несет в себе заряд
нерегулярности. Композитор свободно распоряжается изменениями как числителя, так и знаменателя
дроби тактового размера, сохраняя математические пропорции ритма, что позволяет достичь эффекта
нерегламентированности при контроле за музыкальным процессом. Подобного рода работа с ритмом
создает дополнительный контраст, благодаря чему обе части, несмотря на интонационное единство,
противопоставляются также на уровнях изложения, динамики, ритмического рисунка, в целом –
драматургического рельефа.
Э. Денисов обогащает сольную Сонату для кларнета новым художественным содержанием вне
радикального расширения приемов звукоизвлечения. Активное обращение Э. Денисова к кларнетовому
тембру органично вписывается в общую панораму развития инструментальной музыки XX века. Именно в
прошлом благодаря мастерству исполнителей, усовершенствованию конструкции и аксессуаров,
появлению многочисленной обучающей литературы, расширению арсенала технико-выразительных
приемов игры стимулировался интерес композиторов к акустическим возможностям инструмента, что
позволило обогатить репертуар кларнетистов в жанре сольных сочинений и по-новому переосмыслить
возможности одноголосного инструмента. Соната для духовых инструментов соло представляет собой
самостоятельную ветвь в развитии камерного инструментализма ХХ века. Начав свое полноценное
развитие в лоне переломной эпохи, она вобрала в себя ее наиболее прогрессивные идеи,
продемонстрировав способность к ассимиляции традиции и новаторства, смелому эксперименту при
сохранении образного наполнения, национальному своеобразию в условиях интернационализации
европейской системы музыкального языка.
Кларнет – очень многогранный и виртуозный инструмент. Композитор, который писал, пишет или
собирается писать произведения соло для кларнета, может дать волю всей своей фантазии, так как каким
бы безумным не был замысел композитора, кларнет с лёгкостью воспроизведёт любые задумки и идеи
различной сложности. В таких произведениях соло как “Три пьесы соло” Стравинского, “Соната” Денисова,
множественные сольные произведения для кларнета написанные композитором Белы Ковачом в цикле
“Подражаний” или “Посвящений” композиторам кларнет звучит в самых разных красках. Остаётся лишь
гадать в каком новом стиле и что нового могут приподнести для кларнета нам современные композиторы.
Но одно известно точно – это будет очередной шедевр в исполнении кларнета.
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Жорж Косинський
(Одеса, Україна)
КОМПОЗИТОРИ УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ. ПРОЕКЦІЯ – ХОРОВА ТВОРЧІСТЬ ХХ СТОЛІТТЯ
Інформація про діяльність професійних композиторів на території українського Полісся означених
областей відсутня майже до початку ХХ століття. П. Шиманський, досліджуючи музичну культури Волині
20-30-х років XXст., назвав цей період «поліським Ренесансом» і назвав його лідерів – композитори
М. Тележинський та А. Річинський. Саме завдяки їх зусиллям, невтомній творчій та практичній діяльності
українське Полісся у 20-30-х рр. ХХ ст. жило активним та плідним музичним життям [1; 2].
Композиторська спадщина М. Тележинського та А. Річинського багатогранна та різноманітна. Як
вказує П. Шиманський, кількість та якість написаного, жанровий відбір, стилістичне спрямування свідчать
про те, що автори спирались на провідні художні орієнтири музичної сучасності і відчували себе не
початківцями-провінціалами, а повноправними учасниками культурного процесу. Стисло окреслимо
жанрову палітру творів М. Тележинського: Літургія, збірник «Волинські українські народні пісні», «Збірник
пісень і забав для дітей»; а в творчості А. Річинського відмітимо наступні твори: «Українська Відправа
Вечірня та Рання», збірка «Всенародні співи в українській церкві», «Українські колядки».
Спираючись на дослідження П. Шиманського та ін., на вказану хорову спадщину, ми з повним
правом можемо сказати, що Річинський і Тележинський стали першими професійними композиторами
українського Полісся.
Серед композиторів поліського краю другої половини ХХ століття, котрі багато своїх творів
присвятили хоровому жанру, вирізняється постать Віктора Анатолійовича Тиможинського. Композитор,
педагог, прогресивний громадський діяч, член різноманітних комісій та художніх рад, голова журі низки
конкурсів, активний пропагандист новітньої української музики…
В. Тиможинський яскраво-індивідуальна особистість в українському музичному мистецтві
сьогодення. Його твори поповнюють репертуар відомих українських виконавців, серед яких муніципальний
камерний хор «Хрещатик», камерний хор «Credo», гурт «Євшан», камерний хор «Оранта» - який став
творчою лабораторією композитора і водночас чи не найкращим пропагандистом його творчості. Твори
Тиможинського неодноразово з’являлись в програмах міжнародних фестивалів (зокрема, ХІ - ХVІ «Київ
МузикФестів», ХІ та ХІV «Музичних прем’єр сезону»), вони звучать закордоном в Німеччині, Франції,
Іспанії, Польщі, Чехії та Росії, США та Канади.
Вже перші хорові твори, написані В. Тиможинським після закінчення консерваторії зацікавили
слухача нетиповим для того часу світом образів. Так, наприклад, балада «Ой, у Луцьку славнім» швидко
принесла композитору широке визнання і стала візиткою хорового мистецтва Поліського краю. Яскраво
проявилися індивідуальні стильові риси автора у наступних пантеїстичних «Двох прелюдіях» та триптиху
«Світ, розглянутий по частинах». Саме в останньому композитор вперше доторкнувся до філософії та
поезії епохи розквіту українського бароко. Триптих став своєрідною шкалою через яку пройшли кращі
волинські баси.
Як каже сам В. Тимаожинський, у вище названих творах він прислухався до своєї природи, інтуїції,
які, диктуючи й образну сферу, і композиторську техніку, були для нього певною спокусою віднайти щось
втрачене.
З одного боку, цей пошук привів до духовної музики, з її світом таїни церковних обрядів та
підкресленням глибоко-індивідуальної суті молитви. Наприклад, це "П'ять хорів до Літургії Божої" для
мішаного хору a cappella, канонічні тексти: "Хвали, душе моя, Господа", "Трисвяте" ("Святий Боже"),
"Достойно є", "Херувимська", "Отче наш" (1999); псалом Давидів № 103 для мішаного хору (2000), триптих
«Господи, почуй мене» для чоловічого хору на канонічні тексти (2001) та ін.
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З іншого боку – до магічних мотивів язичницьких обрядів та прагнення особистого прочитання їх
символіки. «Подих» прадавніх замовлень, ворожінь і т. ін., а рівно й використання особливостей мелодики,
гамронії, фактури, прийомів розгортання матеріалу, іноді манери висловлювання (спів-вигук) ми
простежуємо у таких творах, як хоровий цикл "Волинські пісні" для народного хору, тексти народні * "Ой ти,
жайворонку" * "Мала мати дочку" * "Летіла зозуля" * "Ой рано-рано" * "Ой субота з недількою" (1985-1987);
«Дві щедрівки» на народні тексти для змішаного хору а сареІІа (1992); «Купайло» - на народні тексти для
мішаного хору (1999) та «Кривий танець» (2002) та ін.
Ці різні художні світи, природно єднаючись у різноманітних творчих експериментах майстра, як
правило, «оздоблюються» тонкими психологічно- смисловими нюансами. Як наслідок цього такі
різноманітні твори, як календарно-обрядові, споглядально-символічні набувають однаково сучасного
змісту, водночас не втрачаючи ні історично-стильової, ні естетично-образної характерності.
Композиторський доробок сягає понад ста (100) творів різних форм та жанрів. З одного бокунаслідок вдумливого, насамперед морально-епічного аналізу дійсності, з іншого – глибинно-емоційне
переживання її.
Саме ця дійсність поєднує усвідомлено бережне, охоронне ставлення до традиції з одночасним
глибоко внутрішнім інтенсивним розвитком-опорою на першоджерело та пошуком нових шляхів реалізації
її можливостей, розвитком не руйнівним, а саморозвитком, зростом, творенням.
Іншим представником генерації ІІ половини ХХ століття назвемо Толканьова Володимира
Васильовича – 1934 - 2000 рр. Він закінчив Одеську державну консерваторію ім. А.В. Нежданової по класу
професора Костянтина Пігрова в 1958 році. В цьому ж році за направленням приїхав в Рівненське музичне
училище, де очолив хоровий відділ. В 1966 році очолив кафедру хорового диригування Рівненського
державного педагогічного інституту, де пропрацював до останніх днів свого життя. Виховав багато чудових
диригентів, очолював спілку самодіяльних композиторів Рівненщини. Найбільш відомі учні: професор
М.П. Корейчук, заслужений працівник культури України П. Невірковець, заслужений артист України
Т. Денисюк, народний артист України Є. Кухарець, солістка Варшавської камерної опери – Ольга ПлискаПасічник та багато інших.
Як композитор створив: Цикл «Сім струн» на слова Л.Українки та «Восьме чудо світу» для самих
маленьких співаків. Найбільш відомі обробки українських народних пісень – «Серед села дичка»,
«Калинонька», переклади для жіночого (дитячого) хору, «Меса С-Dur» Ф. Шуберта, хори із «Порги і Бесс».
Керував академічною капелою та об’єднаною капелою педагогічного інституту.
До яскравих представників композиторів Полісся належить Калустьян Олександр Варткесович. Він
закінчив композиторський факультет Львівської державної консерваторії ім. М. Лисенка (1972, кл. проф.
Р. Сімовича), аспірантуру Київської державної консерваторії ім. П. Чайковського (1978, кл. проф.
А. Коломійця). З 1974 року - викладач кафедри теорії музики (з 1978 - старший викладач кафедри
композиції та інструментовки) Львівської державної консерваторії ім. М. Лисенка. З 1987 – зав. кафедри
історії, теорії музики та загального фортепіано Рівненського державного інституту культури, Член Спілки
композиторів України (1991). Заслужений діяч мистецтв України (1996),професор (2001).
Понад п'ятнадцять років творчої праці О.Калустьяна пов'язано зі Львовом. Це - період становлення
та самовизначення композитора, формування сфери головних інтересів та напрямків діяльності. Одним із
таких стала робота О. Калустьяна у музично-театральному жанрі. Перший значний успіх композитору
принесла музика до спектаклю "Суд пам'яті" (сценарій М. Петренка), написана на замовлення Львівського
академічного музично-драматичного театру ім. М. Заньковецької (вистава була показана на гастролях,
екранізована УТ, вокально-симфонічна картина, написана на основі музики до спектаклю, виконувалася
симфонічним оркестром Львівської державної філармонії (дир. І. Сімович). Одночасно з'явився ряд
резонансних творів у камерно-інструментальному та пісенному жанрах. Серед таких - соната для
фортепіано, що зайняла чільне місце у репертуарі Ю. Боня, соната для віолончелі й фортепіано, відома у
виконанні Х. Колесси, а також - "Балада про солдатів Брестської фортеці", пісня-романс "Моя земля" тощо.
У 1987 році, прийнявши пропозицію обійняти посаду завідувача кафедри історії, теорії музики та
загального фортепіано Рівненського державного інституту культури, О. Калустьян переїхав до Рівного.
Розпочався період творчої зрілості митця, відзначений звертанням до жанрів мюзикла, хорового концерту,
естрадної пісні. Написані на початку рівненського періоду мюзикли "Фрак для доцента", "Мана", "Операція
ліквідація", поставлені Рівненським обласним музично-драматичним театром ім. М. Островського та
Рівненським обласним театром ляльок, стали узагальненням характерних рис стилю композитора.
У середині 1990-х творча співпраця з лауреатом конкурсу ім. М. Леонтовича камерним хором
"Воскресіння" Рівненської державної філармонії (тоді ще під керівництвом Олександра Тарасенко)
надихнула О. Калустьяна на роботу у хоровому жанрі. Так були написані духовні та світські твори: концерт
на духовні тексти "Молитва за Україну", "Пасхальна увертюра" та "У перетику ходила" для хору a cappella
(на в. Т. Шевченка).
Логічним продовженням творчо-організаційної роботи композиторів регіону стало створення
Волинського осередка Національного союзу композиторів України, що об'єднав професійних композиторів і
музикознавців Волинської та Рівненської областей.
Датою народження осередку стало 10 червня 1994 року - день, коли відбулись установчі збори ВО
НСКУ. Головою осередку на них був обраний Віктор Тиможинський.
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Кращі, в першу чергу хорові, твори В. Герасимчука, В. Тиможинського, О. Калустьяна протягом часу
діяльності осередку виконувалися не тільки у Луцьку, алевони звучали на різноманітних міжнародних
конкурсах і фестивалях, у програмах "Київ-Музик-Фесту", "Золотоверхого Києву", "Співочого Собору на
Святих Горах", "Музичних прем'єрах" та ін.
Поява обдарованих професійно освічених лідерів серед композиторів, виконавців та педагогів є
запорукою інтенсивного розвитку будь-якої жанрової галузі хорової творчості. Очевидно, що А. Річинський,
М. Тележинський, власноруч зводили фундамент новобудови, яку можна назвати поліською
композиторською школою. Здобутки засновників та послідовників цієї школи в жанрах церковної музики та
в деяких світських, зокрема хорових, викликають повагу і змушують активізувати наукові розвідки та
систематизувати надбання в інших регіональних напрямках.
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СПЕЦИФІКА ВІДТВОРЕННЯ ОБРАЗУ БОГОРОДИЦІ У НАРОДНІЙ МУЗИЧНІЙ ТВОРЧОСТІ
(НА ПРИКЛАДІ ЖАНРУ ДУХОВНОГО ВІРША)
В українській фольклорній пісенній традиції образ Богородиці найбільш повно втілився в циклі
колядок, які належать святочному зимовому обрядовому циклу Коляди/Різдва Христова. У вказаному жанрі
акцентований, перш за все, Богоматеринський вимір святості Пречистої Діви, який у колядках передає
народний модус бачення християнського догматично-богословського тлумачення багатогранного образу
Богородиці.
Шанування Богоматері у вітчизняній традиції відбилося також у багатьох духовних віршах,
присвячених Їй. Піднесена в світ Божественний, Вона залишається пов'язаною з людством, виступаючи у
якості Великої Матері і Заступниці. В образі Її, не юному і не старому, немов безчасовому, як на
православній іконі, народ шанує небесну красу материнства.
В українській традиції духовний вірш, як відомо, здобуває назву «псальма» і відтворює новозавітну
духовну тематику, а також повʼязана з святожитійними та апокріфічними сюжетами. Це пісні-молитви, які у
своїй музичній мові поєднують інтонаційні шари православної церковної, кантової, народно-обрядової
(перш за все колядної) та лірницької музичної традиції.
Богородичні псальми насамперед включають тематику величання, що складає типову стилістичну
рису жанру псальми. Однією з визначних богородичних псальм є «Сон Богородиці», сюжет якої
зустрічається в українсько-білоруській народній традиції, а також був широко розповсюджений в
старообрядницькій культурі. У вказаному творі Христос тлумачить пророчий сон своєї Матері, яка бачить
Сина на Хресті. У тексті досить складно поєднуються різні теми і різні жанрові ознаки: теми різдва і смерті,
жанри замовляння і голосіння, апокрифу, православної канонічної молитви, які органічно поєднуються між
собою і над якими панує змістовний елемент – переживання Матері, яка знає про трагічну долю свого
єдиного Сина.
У першій частині духовного вірша є сон Богородиці про страждання Христові, вічна тема смерті і
оплакування: «У цій Божої апостольської церкви Мати Моя, кохана Моя плаче, ридає до землі-матері
припадає, Свого Сина шкодує», «пов'язаний Ти, скутий, Ти приведений до антихриста у полоні, на
карпічной дерево розп'ятий» [цит. за 2, с. 289].
Саме зображення скорботи Богородиці і Страстей Христових не є виключно плодом народної уяви.
Близький образний лад можна бачити в православній книжності та іконопису. Ось, наприклад, як звучить
ця тема в «Слові про зняття тіла Христового з Хреста» св. Кирила Туровського: «віжю Тебе, миле моє
чадо, на Хресті: нага Вісящев, бездушна, безрачна, що не імущих бачення, ні доброти, і гірко уражається
душею. І хотіла Бих з Тобою вмерти, - не терплю бо бездушьна Тобі зрети» [цит. за: 1, с. 310–312].
Друга частина тексту духовного вірша є вираженням народного досвіду і являє собою практичні
настанови: «Хто цей сон тричі на день прочитає, хто прослухає, той буде спасенний і збережений, піде в
ліс не заблудиться, на море водою не заллє, торохом НЕ скаламутити, деревом не вб'є. А хто цей сон
тричі перед смертю прочитає, прилетять ангели з небес, виймуть душу з тілес, принесуть душу на небеса
святому Божому Ісаку, святому Божому Абраму, святому Божому Кузьмі – Дем'яну, безсеребренікові
Христовому многомилостивому» [цит. за 2, с. 289].
Антиномія «чистий-брудний», яка тісно пов'язана з опозицією «свій-чужий», мотивує усвідомлення
Богородиці як захисниці від бід, нечистої сили, напастей і страждань. Аспекти «Пречиста Мати Божа»,
«Діва чиста (пречиста)», «чиста Пріснодіва», «Пречиста Діва Богородиця», «Наречена Пречиста» говорять
про божественну чистоту Діви, про її невинність, а також про лагідність і стриманість. Вказана лексема
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пов'язує Богородицю з одним з найважливіших елементів релігійного світу – раєм, про який також йдеться
пречистий: «прекрасні ти Божий дім. / Краса твоя пресвітлих, чистота твоя всепречіста» [цит. за 1].
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ТВОРЧЕСКИЕ ПОИСКИ ТЛЕСА КАЖГАЛИЕВА В КОНТЕКСТЕ СИНТЕЗА
МАССОВОГО И АКАДЕМИЧЕСКОГО
Массовая культура 70-80-х годов прошлого столетия существовала дифференцированно от
академической, тем не менее, проблема взаимодействия представленных сфер искусства была
достаточно актуальной. Переоценка ценностей, как результат изменений в социально-политической,
культурной жизни общества, вызванных «оттепелью», проявилась в массовизации всех видов искусства.
Наиболее ярким примером тому служит появление рок-оперы А. Рыбникова «Юнона и Авось»,
представленная в премьерном показе в 1981 году на сцене Московского театра имени Ленинского
комсомола. В общественном культурном сознании произошли трансформации, коррелирующие с
ослаблением давления цензуры, и тяготение к популярной песне в академической среде было связано с
общими тенденциями.
Стремление к универсализации музыкального языка также определяет один из аспектов данной
проблематики. Взаимоотношения «высокого» и «низкого» проявлялись в стратификации аудитории на
группы, в то время как стремление к массовости, главенствующее в идеологической парадигме,
требовало «всеобщности», многоохватности искусства. Поиски новых форм общения с широкой публикой
проявились в стремлении композиторов максимально сблизить две противостоящие сферы. Художники
академического направления – А. Журбин, Э. Артемьев, Г. Гладков, А. Рыбников, обратившись к рокмузыке, стали кумирами советской молодежи. Таким образом, по мнению И. Земцовского, в музыкальной
культуре сформировалось третье направление, где «композитор ищет выразительность, понятную
большинству» [1, с. 15]. В. Конен также отмечает, что эстрадная музыка 70-80-х стала «олицетворением
массового сознания времени» [2, с. 16]. В. Холопова, отмечая «хаотический плюрализм» искусства
современности,
заостряет
внимание
на
перспективах
взаимодействия
академического и
массового [3, с. 86].
Искания Т. Кажгалиева в области популярной массовой культуры, в первую очередь, определяются
как жанровый и мировоззренческий синтез. Содержание популярных песен, несмотря на претворение
вечных тем любви, патриотизма и так далее, в большинстве случаев диктуется актуальным контекстом.
Текст песен отражает окружающую современность. Эстрадная песня является своего рода документом
эпохи. Именно фиксация сиюминутно значимого определяет роль популярной песни в отражении
общекультурного контекста. Проецируя эти качества на традиционную музыкальную культуру, возникают
аналогии с особенностями искусства акынов.
В отношении казахской популярной песни необходимо отметить ее преемственную связь с устнопрофессиональной традицией, которой характерно «единство звуко-слова» [4, с. 119]. В культуре того
периода песенный жанр был богато представлен в творчестве С. Байтерекова, К. Дуйсекеева,
Е. Интыкбаева, Т. Мухамеджанова, К. Шильдебаева. При этом жанровая основа песен адаптировала
каноны, сформированные в пространстве традиционного искусства, к требованиям парадигмы советской
массовой культуры. Это выражалось в содержании, компонентах выразительного комплекса.
Кажгалиев, как и большинство не только казахстанских, но и советских композиторов,
придерживался канонов, которые определяли своеобразие советской эстрадной песни. В качестве
примера будет рассмотрена песня Т. Кажгалиева «Планета, сотворенная для счастья», созданная в 1984
году и исполненная на всесоюзном фестивале «Песня-84» в Москве Н. Ескалиевой.
В. Зак в статье «О некоторых «секретах доходчивости» мелодики массовой песни» выявляет
некоторые объединяющие элементы, определяющие наиболее общие стилистические признаки советской
песни. Отмечая важность максимальной смысловой наполненности фраз при лаконичности изложения,
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исследователь выделяет следующие параметры, способствующие воздействию произведения на
широкую аудиторию:
1. Концентрация мелодии вокруг одного звука, «звук-микрореприза», что включает несколько
вариантов: повтор, опевание, возвращение к начальному тону;
2. Характерные типы сочленений фраз:
3. Суммирующая структура куплета и припева;
4. Динамизация завершающих участков формы;
5. Подчинение тонально-гармонического плана смысловой логике;
6. Контраст интонаций при смысловом единстве;
7. Мелодия песни обязательно подчинена логике гармонической функциональности [5, с. 280-300].
Основные параметры, выдвинутые А. Заком, в песне Т. Кажгалиева соблюдены. В частности,
относительно повторности опорной ноты в первом четырехтакте мелодия начинается с «с», им же и
заканчивается. Кроме того, опору на «с» композитор претворяет на уровне концепции, так как, песня
начинается с терции As-dur, а завершается на тонике C-dur. Далее различные типы сочленений фраз
взаимодействуют и дополняют друг друга: здесь представлены повторность типа «завершение-начало» (2
такт А), повторность начал фраз (1 и 5 такты А) – композитор развивает этот принцип до повторности
начал разделов (1 такт В и 1 такт С), утверждение ударного звука предыдущей фразы в начале
следующей (14 такт А), соединение ударных смежных звуков (1, 3, 5 такты В).
Суммирование как структурный принцип представлено в разделах В и С. Тональный план песни
достаточно традиционен и звучит в духе массовых песен того периода: As-f-C. Таким образом, общая
драматургическая логика являет оптимизм, пафос советского мировоззрения, что подтверждено
содержанием, строением мелодии, формой и тонально-гармоническим планом. Следовательно, песня
Т. Кажгалиева «Планета, сотворенная для счастья» создана в русле жанровых канонов советской эпохи.
Тем не менее, выявляется масса нюансов, которые значительно расширяют жанровые рамки обычной
песни.
Структура песни выстраивается следующим образом: вступление-А-В-С-вступление-А-В-С, при этом
вступление содержит интонационный комплекс произведения, таким образом, материал вступления
является основой для тематизма всех разделов формы. Данный аспект указывает на связь песенного
мышления композитора с принципами формообразования традиционной музыкальной культуры
(монотематизм). Функции разделов песни равноправны, так как не выявляются индивидуализированные
характеристики запева и припева, таким образом, на уровне части создается сквозная трехчастная
безрепризная форма, тип контраста – производный. Подобное строение формы значимо отличает данное
сочинение от подавляющего большинства образцов популярной советской песни. В структуре
проявляется влияние монтажной логики, когда эпизоды, контрастные по характеру, объединены сквозной
идеей.
Логика мелодического развития определяется сюжетом словесного текста. Общий интонационный
состав близок мелодике казахских народных песен. В частности, мотивное строение раздела А имеет
множество схожих моментов с песнями «Жан сәулем», «Бес кәмпит». Интонационный комплекс песни
сформирован под влиянием мелодий народных песен казахов. В подчинении музыкального компонента
вербальному проявляется связь с драматургическими принципами казахских кюев-легенд.
Драматургия песни симфонизирована и имеет признаки кантатно-ораториального жанра, что
подтверждается привлечением хора, развитым оркестровым аккомпанементом, солирующие партии в
оркестре композитор поручает роялю, гобою и гитаре. Подобное обогащение исполнительского контекста
отвечает требованиям времени, так как, «популярная массовая песня трактуется как синтетический
музыкальный жанр» [6, с. 22], включающий множество сопутствующих компонентов в целях максимально
действенного художественного эффекта. Моменты симфонизации песни:
– солист, хор и оркестр – равноправные участники художественного действа, так как сольное
звучание композитор распределяет между ними;
– первый припев звучит у оркестра с хором, хор исполняет мелодию без слов, что является
свидетельством особого понимания звучания хора, как оркестрового тембра;
– логика сквозная, построена по принципу динамического нарастания, припев в конце песни
повторяется, что придает заключительному проведению черты финала-апофеоза, утверждая изначально
заданные во вступлении интонационные характеристики образа-состояния.
Относительно тембровой драматургии необходимо отметить, что моменты драматизации образа
связаны с уплотнением оркестровой фактуры, расширением звучащей ткани. В первой кульминации
мелодия поручена гитаре, при этом звукоизвлечение плекторное, что создает эффект домбрового
звучания мелодии. Данный прием характерен для стилистики композитора, так как в музыке к фильму
«Невеста для брата» композитор вводит домбру в состав симфонического оркестра. Таким образом,
тембровая логика песни, с одной стороны, воплощает концептуальные характеристики советского
«большого стиля», с другой – отмечена влиянием традиционной музыкальной культуры казахов.
Ритмика мелодии квадратно-симметрична, что отвечает стилевым требованиям советской эпохи, но
композитор нарушает квадратность мелодии фактурными средствами. Между эпизодами А и В
композитор вводит предыкт оркестра, в котором происходит трансформация образа. В эпизоде,
соединяющем разделы В и С, оркестр выполняет важнейшую драматургическую функцию, сгущая

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

45

напряжение и заранее создавая атмосферу гимна-апофеоза. Триоли в партии оркестра также
способствуют нарушению квадратности, создавая эффект ритмической «сбивки». Таким образом, при
соблюдении метро-ритмических канонов советской песни в мелодии, композитор фактурными средствами
намеренно избегает однородности метра. Оркестр в данном случае приобретает значение
доминирующего драматургического фактора, так как в оркестровых связках происходят трансформации
образа, способствующие драматизации состояния.
Таким образом, песня «Планета, сотворенная для счастья» Т. Кажгалиева создана композитором в
русле основных стилеопределяющих компонентов его творческого облика. В музыкальном языке песни
ярко проявлены моменты влияния традиционной музыкальной культуры казахов:
– ритмика неквадратна, метр неоднороден;
– структура выстроена по принципу подчинения сюжету текста, что сближает тип драматургии песни
с программностью инструментальных произведений традиционной музыкальной культуры;
– во вступлении содержится интонационный комплекс песни, завершающий раздел утверждает
образ, заявленный во вступлении – все это является отражением влияния традиционного
художественного мышления казахов;
– мелодика отмечена влиянием интонационного своеобразия казахских народных песен.
Итак, песенное творчество Т. Кажгалиева отражает особенности социокультурного контекста эпохи,
что выражается в содержании и средствах выразительности. Формируя признаки песенного жанра в
соответствии с собственными стилевыми установками, композитор активно использует прием жанрового
синтеза, что проявляется в совмещении различных типов мышления: песня и программный кюй, песня и
симфонизм, песня и оратория, советская и народная песня. В обращении композитора к песенному жанру
проявляются влияния традиционной музыкальной культуры казахов: сольность, актуальность и
импровизационность.
Литература:
Земцовский, И.И. Путь и стиль // Советская музыка. - 1985. – № 11. – С. 15;
Конен, В.Д. Третий пласт: новые массовые жанры в музыке ХХ века. - М.: Музыка, 1994. – 160 с.;
Холопова, В.Н. Музыка как вид искусства. – С-Пб.: Лань Планета музыки, 2014. – 320 с.;
Джумакова, У.Р. Творчество композиторов Казахстана1920-1980-х годов. Проблемы истории, смысла и
ценности. – Астана: Foliant, 2003. – 226 с.;
5. Зак, В. О некоторых «секретах доходчивости» мелодики массовой песни // О музыке. Проблемы
анализа. – М.: Советский композитор, 1974. – С. 272-312.;
6. Мылтыкбаева, М.Ш. Казахский вальс: генезис и жанровые разновидности: автореф.… канд. иск. –
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СЕКЦІЯ: ПЕДАГОГІКА
Бакытгуль Абыканова, Гүлмайдан Мырзагерейқызы,
Зухрабану Ермахан, Айгерим Байгалиева
(Атырау, Казахстан)
ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Введение
Каждый педагог может возразить и сказать, что он внедряет, использует, применяет новые
педагогические или образовательные технологии, которые к тому же ярко описаны, прежде всего, в
первом и во втором изданиях Г.К. Селевко сборника образовательных технологий [1; 2], по мнению
которого, «в теории и практике работы школ сегодня существует множество вариантов (выделено нами –
авт.) учебно-воспитательного процесса. Каждый автор и исполнитель привносит в педагогический процесс
что-то свое, индивидуальное, в связи с чем говорят, что каждая конкретная технология (?) является
авторской. С этим мнением можно согласиться. Однако многие технологии по своим целям, содержанию,
применяемым методам и средствам имеют достаточно много сходства и по этим общим признакам могут
быть классифицированы в несколько обобщенных групп» [1, с. 25].
Основная часть
Согласно точке зрения Г.К. Селевко по сущностным и инструментально значимым свойствам
(например, целевой ориентации, характеру взаимодействия учителя и ученика, организации обучения)
выделяются 11 классов педагогических технологий: по уровню применения; по философской основе; по
ведущему фактору психического развития; по научной (?) концепции усвоения опыта; по ориентации на
личностные структуры; по характеру содержания и структуры; по типу организации и управления
познавательной деятельностью; по отношению к ребенку со стороны взрослых, позиции ребенка в
образовательном процессе; по преобладающему (доминирующему) методу; по категории обучающихся;
по содержанию и направлению модернизации и модификаций существующих традиционных
систем [1, c. 25-31].
Такова вкратце классификация педагогических технологий, предлагаемая Г.К. Селевко. Подобная
объемная и содержательная работа по группировке образовательных технологий в педагогике проделана
впервые и надо отдать должное ее автору, который, несмотря на всю сложность проблемы, проделал
огромную работу по обобщению, систематизации и классификации существующих на сегодня технологий.
Тем не менее, данная классификация имеет ряд существенных недостатков.
1. По сути дела, предлагается не одна, а несколько классификаций (11), произведенных по разным
основаниям.
2. У автора практически отсутствует ясное и четкое понимание сущности понятия «педагогическая
технология», о чем свидетельствует тот факт, что он в разряд технологий относит организационные
системы обучения как программированное обучение, система М.Монтессори, С.Френе, классно-урочная
система, вальдорфская педагогика и др., так и методические системы педагогов-новаторов (В.Ф. Шаталов,
С.Н. Лысенкова и др.).
3. Деление технологий по уровням не выдерживает критики в силу того, что не существует
методических и локальных технологий, а есть лишь методики, используемые в рамках той или иной
организационной системы – классно-урочной или лекционно-семинарской (в целом группового способа
обучения – по терминологии В.К.Дьяченко), как доминирующих в мировом образовательном пространстве.
4. Из рассматриваемой классификации непонятно, чем отличается «традиционная классно-урочная
система Я.А. Коменского» от «современного традиционного обучения». Разве только способом изложения
материала, «дидахографией» и сочетанием того и другого с техническими средствами обучения?
Действительно, во времена Коменского технические средства обучения не использовались, т.к. их не
было, но самая суть, т.е. организация учебно-воспитательного процесса, как известно, мало изменилась,
можно сказать, практически не изменилась – в ее основе лежит примат деятельности учителя над
деятельностью ученика. И никакие совершенствования в условиях классно-урочного обучения, даже с
помощью технических средств обучения, информационно-коммуникационных технологий, не изменяют ее
сущностной основы.
5. В качестве методологической установки автор «исповедует» психолого-педагогический подход,
который, как известно, не различает где педагогика, а где психология. Отсюда ученый выделяет
классификации «по ведущему фактору психического развития», «по научной концепции усвоения опыта»
и др., отражающие чисто психологические аспекты «технологий».
6. Заявляя о том, что «педагогическая технология всегда комплексна», он почему-то в дальнейшем
отказывает в комплексности классифицируемым «технологиям» и указывает на то, что «учебновоспитательный процесс строится на какой-либо одной приоритетной, доминирующей идее, принципе,
концепции». К комплексным, «политехнологиям» он неизвестно на каком основании относит только
авторские школы.
В целом, можно сказать, об этом говорит и автор рассматриваемой классификации, что речь идет
лишь о классификации существующей практики обучения и воспитания, но не о прогностическом подходе
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к учебному процессу.
Под педагогической технологией с позиций естественнонаучного (или просто: научного) подхода
понимается процесс само- и взаимообучения обучающихся под руководством профессионального
педагога, те изменения и преобразования, происходящие с ними на каждом этапе их работы по
овладению содержанием образования и теми видами деятельности, которые предусмотрены учебным
планом и программами (силлабусом) [3].
С позиций конкретно-исторического (естественно-исторического) подхода можно выделить три
технологии, соответствующие трем стадиям развития учебно-воспитательного процесса: 1) технология
индивидуального способа обучения (ИСО), которая доминировала с незапамятных времен вплоть до XVII
века и реанимировалась в начале ХХ века; 2) технология группового способа обучения с XVII века по
настоящее время (сегодня наблюдается ее интеграция с ИСО); 3) технология коллективного способа
обучения с ХХ века (носит локальный характер и практически неизвестен широкой педагогической
общественности) и, которой принадлежит будущее [4; 5].
В соответствии с таким подходом под новой педагогической технологией подразумевается
организация учебно-воспитательного процесса с использованием методик сотрудничества «по
горизонтали» в условиях группового способа обучения (ГСО), а под новейшей - организация учебновоспитательного процесса с использованием методик сотрудничества «по вертикали» в условиях
коллективного способа обучения (КСО), или методика непрерывной передачи знаний [6].
Организационную основу новой и новейшей педтехнологии составляет примат коллективных
учебных занятий (КУЗ, КФО) над традиционными – индивидуальными (ИФО), парными (ПФО) и
групповыми (ГФО).
Место педагогической технологии, ее взаимосвязь с другими рядоположенными понятиями можно
изобразить графически (рис.1).

Педагогическая технология
Организационные системы
обучения (модификации И-ГСО)
Общие и частные методики

Рисунок 1. Системное положение педагогической технологии
Ошибочность позиции многих современных исследователей и практических работников
заключается не только в том, что они пытаются модернизировать технологию И-ГСО, но и в
игнорировании и пренебрежении деятельностью обучающихся, в ориентации на совершенствование
деятельности педагога, хотя все современные концепции (личностно-ориентированное, активное,
дифференцированное, развивающее и т.д. обучение) казалось бы ориентированы на преобразование
роли обучающегося в субъекта учебно-воспитательного процесса. Для педагогической технологии
значимым является не только и не столько деятельность учителя-преподавателя, а сколько
обучающегося, сформированности у него определенных качеств. При отсутствии этого аспекта или его
игнорировании вместо технологии получаем методику преподавания.
Поэтому многие т.н. технологии являются всего лишь методиками, направленными на
усовершенствование традиционной технологии И-ГСО. Естественно, что совершенствовать можно до
бесконечности долго, не имея сколько-нибудь ощутимых результатов в качестве и эффективности учебновоспитательного процесса.
Всякие совершенствования в рамках традиционной технологии, введение новых принципов или
методов (стратегий и техник) в обучении не меняют общей основы учебного процесса. При сохранении
ГСО какие-либо существенные, коренные изменения качества и эффективности обучения и воспитания
нереальны.
Необходим переход к КСО, при котором педагогический процесс на начальном этапе
осуществляется в соответствии с новой педагогической технологией, суть которой можно выразить
следующим образом: каждую новую тему (теоретическую и практическую части) участник изучает
самостоятельно, но под непосредственным контролем другого участника, который эту тему уже
прорабатывал, т.е. может оказать немедленную, безотлагательную помощь. Польза от такой технологии
обоюдная: тот, кто изучает тему первоначально, приучается к самостоятельному изучению нового
материала, получая при этом своевременную, неотложную консультацию от своего товарища-учителя, что
способствует более быстрому темпу продвижения по материалу программы.
Тот участник, который при этом оказывается учителем - консультантом, таким путем закрепляет
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свои знания по данной теме, добивается при этом более качественного усвоения. Для него роль учителяконсультанта - активная форма повторения и закрепления нового материала, если мы берем участника
того же класса, того, кто только что изучал эту тему. Но это имеет положительный смысл и для тех, кто
данную тему изучал год-два тому назад, т.е. для старшеклассника. Старшеклассники, выступая в роли
учителей-консультантов, получают возможность систематически повторять материал, который изучался в
прошлом или позапрошлом году.
В дальнейшем организация учебно-воспитательного процесса осуществляется на основе новейшей
педагогической технологии с использованием методик сотрудничества «по вертикали», например,
следующим образом.
По каждой теме (главе учебника) готовятся опорные конспекты (ОК). Таких опорных конспектов по
программе (по учебнику) одного года обучения может быть 12-20. Опорные конспекты готовит учительпреподаватель или они даются в учебнике (учебном пособии).
Подготовка обучающегося по первой теме может происходить по-разному (индивидуально, с
помощью педагога, в парах сменного состава). Это относится и к подготовке последующих тем
программы. В основном обучающиеся готовятся, работая друг с другом или индивидуально, по
следующему алгоритму.
1. Двукратное изложение по ОК своему подопечному, тому участнику, который по программному
материалу непосредственно следует за ним.
2. Получивший новую тему, изложенную впереди идущим, перерисовывает ОК, уточняя значение
каждого сигнала (знака или слова).
3. Чтение текста по учебнику, поиски ответов на вопросы программы-вопросника.
4. Обучаемый отвечает участнику-преподавателю на его вопросы и на вопросы программывопросника, излагает новый материал и при этом использует ОК. Идет проверка его готовности к
преподаванию.
5. Решаются задачи (выполняются упражнения), указанные в программе-вопроснике.
6. Проверяется решение устных и письменных задач и примеров (выполнения упражнений);
проводится обучение и проверка овладения новой темой (темами).
7. Контрольные работы с последующим выполнением дополнительных заданий или без них.
8. Решение более сложных задач (при наличии резервного времени).
9. Повторение всего курса данною года обучения (теорию и практические задания).
10. Непосредственная подготовка к экзамену.
11. Экзамен (письменный или устный, или двух видов).
12. Подготовка очередника (своего подопечного) к экзамену. Восполнение пробелов, помощь
учителю-преподавателю.
Примерно те же этапы практикуются и без использования опорных конспектов. Сравнительно
незначительные отклонения допускаются при изучении разных учебных предметов [4; 6].
Заключение. Освоение учебных дисциплин организуется на интенсивной, интегративной основе,
т.е. путем так называемого «погружения». На начальной ступени допускается как многообразие учебных
предметов, так и «погружение». Все зависит от разумного и умелого сочетания двух подходов.
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М.К. Булакбаева, Р.А. Скакова
(Алматы, Казахстан)
ӘЛЕУМЕТТІК ПЕДАГОГТАРДЫҢ СТОРИТЕЛЛИНГ (STORYTELLING) ӘДІСІН ОҚУ ПРОЦЕСІНДЕ
ҚОЛДАНУ МҮМКІНДІКТЕРІ
Еліміздегі Төтенше жағдайлар білім беру саласына да өзіндік өзгерістерін алып келді. Соның негізгі
ерекшеліктері – онлайн білім беру. Онлайн білім берудің нәтиежелігін IT технологиялар мен сандық білім
беруді толыққанды игеру арқылы жүзеге асыруға болады.
Онлайн режимінде дәріс ұйымдастыру жеткілікті, практикалық сабақтармен жұмыс істеу әлдеқайда
қиын. Цифрлық технологиялар білім алуға кең мүмкіндіктер береді, білім алу көкжиегін кеңейтеді және
оқыту тәсілдерін әртараптандырады, бірақ білімнің іргелі құндылығын – адам тұлғасының жан-жақты
дамуын алмастыра алмайды.
IT технологиялар адамның өздігінен білім алуына жағдай жасауға, қосымша білім алуға бағытталған.
Олар тек жеке құзыреттерді қалыптастыруға арналған. Сонымен қатар, олар іргелі және педагогикалық
қарым-қатынастан ажыратады. Талап етілмеген, жұмыс істемейтін педагогиканың негізгі қағидасы – оқыту
мен тәрбиенің бірлігі қағидаты болып қала береді. Онлайн курстар білім беру процесінің маңызды бөлігі –
білім беруді ғана алмастыра алады. Сонымен қатар, сапалы оқулықтар мен оқу құралдары білім беруде
және жаңа білім алуда маңызды рөл атқарады.
Әрине, бүкіл әлемде қашықтықтан білім алуға көшу короновирус пандемиясына байланысты
уақытша және мәжбүрлі шара болып табылады. Қашықтықтан оқытудың бұл тәжірибесі қалыптасқан
жағдайдың екі маңызды аспектісін көрсетеді.
Бір жағынан, қоғам өмірінің барлық салаларын, атап айтқанда, білім беру жүйесін цифрландырудың
мақсатты мемлекеттік саясаты мәжбүрлі өзін-өзі оқшаулау жағдайындағы сын-қатерлер мен тәуекелдерге
неғұрлым тиімді жауап болды. Сондықтан цифрландыру бұдан әрі біздің күнделікті өмірімізге тереңірек
еніп, менталитетімізді сөзсіз өзгертетін болады.
Екінші жағынан, қашықтықтан немесе онлайн білім берудің барлық түрлері білім беру мәселелерін
ішінара шеше алады, бірақ адамзаттың ғасырлар бойғы педагогикалық мұрасын толығымен алмастыра
алмайды және білім беру миссиясын – жан-жақты дамыған жеке тұлғаны қалыптастыруды өз мойнына ала
алмайды.
Сондықтан осы қарама-қайшылықтарды талдау білім беру жүйесін одан әрі дамыту
перспективаларын таңдауда неғұрлым теңгерімді тәсілді әзірлеуге ықпал ететін болады.
Әлеуметтік педагогтарге инновациялық технологиялар білім алушылардың танымдық белсенділігін
оятуға, олардың жаңа жағдайларға бейімделу қабілетін дамытуға және сыни ойлау дағдыларын
қалыптастыруға көмектеседі. Көптеген жаңа тәсілдерін оқыту, осы пән бойынша ерекшеленетін
мақсаттарымен, міндеттерімен және мазмұнымен жұмыс.
2018 жылы 10 қаңтардағы Қазақстан халқына Жолдауда «Оқытудың мазмұндылығы заманауи
техникалық тұрғыдан қолдау көрсету арқылы үйлесімді түрде толықтырылуға тиіс. Цифрлық білім
беру ресурстарын дамыту, кең жолақты Интернетке қосу және мектептерімізді видеоқұрылғылармен
жабдықтау жұмыстарын жалғастыру қажет» - делінген болатын [1].
Тренд - дегеніміз не, оның анықтамасы, мағынасы, аудармасы нені білдіреді деген маңызды
сұрақтар туады. Тренд – бұл кең мағынада өмірдің кез-келген саласындағы даму бағыты (мысалы, білім
мен ғылым, киім, қаржы, технология немесе дизайн) немесе белгілі бір құбылыс, өнім немесе осы
саладағы тонды белгілейтін объект.
Trend сөзі әдетте ағылшын тілінен «тренд» деп аударылады. Трендте болу «уақытты сақтау» дегенді
білдіреді және осы саладағы соңғы жаңалықтардан хабардар болу керек.
Тренд пен тенденция сөздерінің мағынасын түсіндіреді (Кесте 1).
Кесте 1 – Тренд пен тенденцияның ерекшеліктері
Шетелдік түп-тамыры
Тренд ағылшынның
trend, деген сөзінен
шыққан, аудармасы –
тенденция деген
мағынаны береді

Орысша мән

Латындық шығу тегі

Синонимдер ?

Орыс тілінде
trend — бұл
ұмтылыс, бағыт,
егер бұл сөз
етістік ретінде
қолданылса,
онда ол бір
нәрсеге немесе
үрдістің
болуына әкелуі
мүмкін

латынша tendo деген
сөзден шыққан, тағы
да
бағытты,
ұмтылысты білдіреді
және
оқиғалардың
мүмкін
(ықтимал)
векторын білдіреді.

тренд және тренд-синонимдік сөздер
(сіз оларға негізгі ағындарды қоса
аласыз). Сонымен қатар, олар әрқашан
белгілі
бір
уақыт
аралығында
қолданылады (өткен немесе әлі алда).
"Тренд байқалды" немесе "жаңа тренд
пайда болды" сияқты тіркестер қол
жетімді мәліметтер негізінде (фактілер,
тіркелген және талданған оқиғалар) осы
процестің одан әрі дамуының жалпы
векторын алуға мүмкіндік беретін
заңдылықтар белгіленгенін білдіреді.
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Білім берудің заманауи трендтерінің жіктемесін келесі кестеге келтірдік:
Кесте - Заманауи терндтердің жіктемесі
Атауы
Компьютерлік ойлау
/Компьютерное мышление

Кәсібилік, менторлық және коучинг
/Профессионализм, менторство и
коучинг
Жасанды ақыл /Искусственный
разум

Эмоциональды интеллект

Оқушы профильдері /Ученические
профили

Сандық азаматтығы /Цифровое
гражданство

AR, VR және MR аралас шындық
/AR, VR и смешанная реальность

Мазмұны
Компьютерлік ойлау математика және шет тілі сияқты пәндерге
белсенді түрде енгізілуде. Білім беру процесінде осындай ойлауды
қолдану арқылы оқушылар проблемаларды шығармашылықпен
шешуге және ақпаратты неғұрлым жүйелі түрде қабылдауға
үйренеді.
Коучинг (тәлімгерлік) индустриясы белсенді дамуда. Технология
саласындағы сарапшылар білім беру мекемелеріне келеді,
оқытушыларға сыныптарға инновацияларды дұрыс және тиімді
енгізуге көмектеседі.
2018 жылы жасанды ақыл-ойды білімге біріктіру мәселесі
бұрынғыдан да өзекті болды. Сыныптарда Echo, Alexa және Siri
виртуалды көмекшілері қолданылады, бірақ мұғалімдер бұл саланы
енді ғана игере бастады. Биылғы жылы мұғалімдер арасында білім
беруде жасанды интеллектті қолдану туралы хабардарлық деңгейі
жоғары болады деп күтілуде, сондықтан ол жақында әлемнің білім
беру жүйелерінде өз орнын табады.
Эмоциялық интеллект түсінігіне қоршаған ортадағы адамдардың
эмоциясын түсіну және олардың эмоциялық күйіне икемделу арқылы
тұлғаның тиімді қарым-қатынас құра білу қабілеттері жатады. Өзін-өзі
ұстай білу және өзара әрекеттесудің сауатты үлгісін құру
адамдармен тікелей қатынасуға байланысты қызмет салаларында
аса маңызды болып жатады. Тұлғаның кәсіби жетістіктері, сөзсіз,
оның білімімен, қабілеттерімен, дағдыларымен, жан-жақтылығымен
және кеңінен ойлау білу қасиеттерімен, яғни оның жалпы интеллект
деңгейімен байланысты болып келеді.
Оқушыларға да, мұғалімдерге де арналған ISTE білім беру
стандарттары студенттердің жеке профильдерін әзірлеуді қамтиды.
Үлгілерді пайдалана отырып, оқушылар білім беру процесін
дараландыруға және өздері қалайтын: көшбасшылар, талдаушылар,
коллабораторлар, дизайнерлер және т.б. болуға мүмкіндік алады.
Енді бұл тақырып балаларды интернеттегі қолайсыз ақпараттан
қорғауға және сандық технологиялардың қоғам өміріне ену қаупін
болдырмауға ғана қатысты емес. Биылғы жылы цифрлық
азаматтықтың қауіп-қатерден аулақ болуға емес, оқушыларға жаңа
мүмкіндіктер ашуға, атап айтқанда, жеке емес, өз қоғамдастығының
мақсаттарына жетуге қалай көмектесетінін түсіну маңызды.
AR (қосымша), VR (виртуалды) және MR (аралас шындық)
технологияларын қолдану тақырыбы білім беру үшін жаңа емес.
Басты мәселе бұрын жасалған технологияларды тәжірибеде қолдану
болса, енді педагогтар мен оқушылардың өздері оларды дамытуға
қатысады. Олар білім беру процесіне жаңа жолдар мен тәсілдерді
ашуға тырысады.

Мемлекет
басшысы
Қасым-Жомарт
Тоқаевтың
Қазақстан
халқына
Жолдауында:
«Қазақстан технологиялық серіктестік орнату, мәлімет орталықтарын құру және орналастыру,
мәліметтер транзитін дамыту, цифрлық қызметтердің жаһандық нарығына қатысу үшін ашық юрисдикция
ретінде өзіндік брендке айналуы тиіс» дей келе, цифрлфқ білім берудің бүгінгі күнгі маңызына
басымдылық бере отырып, азаматтардың сауаттылығы мен цифрлы біліктілігін арттыру мақсатында
Үкіметке Үздіксіз білім беру тұжырымдамасын әзірлеуді тапсырды [2].
Білім беру саласы өте консервативті және өзгерістерге тез жауап бере алмайды. Бірақ 2020 жылы
коронавирус пен локдаунмен бірге білім беру тәсілін рекордтық мерзімде қалпына келтіре алды –
университеттер, мектептер мен білім беру платформалары қашықтықтан оқытуға көшті, көпшілігі
жұмысынан айрылып, жаңа мамандықтарды игере бастады.
Бүгінгі күнгі айқын және өте қуатты тренді – цифрландыру. Дәстүрлі университеттер, классикалық
және балама мектептер онлайн режиміне өтеді. Интернеттегі білім беруден қорқу (жұмыста) жоғалып кетті,
көпшілігі алғаш рет қашықтан оқуға тырысты және көптеген адамдарға ұнады. Интернеттегі білім де
сапалы болуы мүмкін екенін білдік (бірақ, әрине, сапалы емес болуы мүмкін – бәрі әдеттегідей).
Сондықтан, бүгінгі жаңаша білім беру мазмұнына қатысты төмендегідей 3 түрлі мәселелер
мұғалімдерді мазалайды:
1) Бүгінгі күні - әлемдегі барлық ақпараттың 90% соңғы 2 жылда пайда болған; 2020 жылы сандық
әлемнің көлемі 44 зетабайтқа (44 триллион гигабайт) жетеді, алайда ол ақпараттың 90%-ы
өңделмеген мәліметтер; 1 Гб ақпаратты сақтау 1980 жылдан бері 1 миллиард есе арзандаған.
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2) Білім алушы қандай болуы керек? - реакция жылдамдығы жоғары; ақпараттың орасан ауқымды
көлемін игеру, бейімшіл, икемді, алғыр; шапшаң қимылдау, жылдам таңдау жасау, тез шешім қабылдау;
стандартты емес жағдаяттарда әрекеттене білу.
3) Білім алушыға қойылатын ең басты талаптар - үздіксіз үйрену (сыртқы және ішкі ресурстарды
қолдану); бірлесе әрекеттену; бір-бірінен, бірін-бірі үйрету; салмақ пен жауапкершілік әр адамның өзіне
ауысуда.
Замануи білім беру трендтерінің бірі ретінде сторителлинг, бриколлаж және төңкерілген
сабақтарды математика пәнінде де кеңінен қолданып, оқушылардың интеллектісін, шығармашылығын
және логикалық ойлауын дамытуға болады.
Бүгінгі таңда педагогикалық сторителлинг мультимедиялық технологияларды белсенді қолдануда
қолданылады, яғни оны оқытушылар күндізгі және қашықтықтан оқыту форматында оңай қолдана алады.
Сандық сторителлинг-әңгімелеу болатын сторителлинг визуалды сериямен толықтырылған
(видео, скрайбинг, негізгі мэп, инфографика) форматы.
Скрайбинг (ағылшын тілінен scribe — эскиздер немесе суреттер салу) — негізгі ойларды
иллюстрациялау арқылы ақпаратты жеткізу тәсілі. Егер қарапайым болса, скрайбинг – бұл қызықты және
айқын болу үшін әңгімеңізді эскиздермен толықтырған кезде.
Скрайбингтегі ең бастысы — параллель жүрудің әсері: дауыстық баяндау дәйекті түрде эскиздер
мен эскиздермен, көбінесе тірек ұғымдарының мәтіндік жазбаларымен бірге жүреді.
Инфографика (лат. informatio-хабардарлық, түсіндіру, баяндау; және т.б.-грек. γραφικός-жазбаша,
γράφω - мен жазамын — - бұл күрделі ақпаратты тез және нақты көрсетуге бағытталған ақпаратты,
мәліметтер мен білімді берудің графикалық тәсілі. Графикалық және коммуникациялық дизайнның
бір түрі [3].
Инфографика – күрделі ақпаратты аудиторияға тез және түсінікті түрде жеткізуге бағытталған
деректерді немесе идеяларды визуализациялау [4]. ИНФОГРАФИКА құралдары кескіндерден басқа
графиктерді, диаграммаларды, блок-схемаларды, кестелерді, карталарды, тізімдерді қамтуы мүмкін.
Сандық сторителлингтің бірқатар артықшылықтары бар:
 түсіндірмені неғұрлым сенімді және көрнекі ету;
 сандық оқиғаларды білім алушылармен және әріптестермен жедел бөлісу;
 оқытуды даралау;
 әр түрлі жағдайларды модельдеңіз, ерекше қаржылық және уақыт шығындарынсыз процестер мен
құбылыстар;
 студенттердің оқу процесіне қызығушылығын арттыру;
 сандық сюжетті дәстүрлі сторителлингтің құрылымы мен негізгі элементтерін сақтау, бұл ретте
ақпаратты беру форматын айтарлықтай кеңейтуге мүмкіндік береді.
Қорыта келе айтарымыз, ХХІ ғасырда қалай оқытады деген сұраққа жауап берумен үйлестіреміз.
- білім беру жүйесінің орталықтандыру мен стандартталудан бас тартуы;
- ең жақсы мұғалімдердің интербелсенді лекцияларынан оқып, үйрену;
- ойын симуляторлары арқылы оқу;
- интербелсенді аудиовизуалды мәтіндер арқылы оқу;
- көлемі шағын және жаһандық жарыстар арқылы үйрену;
- ойын әлеміне толығымен кіру арқылы оқу (виртуалды ойындар мен тренажерлер, квест);
- оn-line сабақтар мен консультациялар;
- жобалау технологиясы;
- төңкерілген сабақ;
- сase study;
- сторителлинг;
- бриколаж.
Пайдаланған әдебиеттер:
1. www.zkoipk.kz
2. Мемлекет басшысы Қасым - Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына Жолдауы «Жаңа жағдайдағы
Қазақстан: іс-қимыл кезеңі» 02.09.2020.
3. Бұлақбаева М.К. Жолдау 2018: педагогтардың мәртебесін көтеру //Алаш айнасы. www. alashainasy.kz–
Алматы, 29.10.2018.
4. https://trends.rbc.ru
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БОЛАШАҚ ӘЛЕУМЕТТІК ПЕДАГОГТАРДЫҢ ЭМОЦИОНАЛДЫ ИНТЕЛЛЕКТІСІН ДАМЫТУ
Күрделі экономикалық және әлеуметтік-мәдени қайта құруды, жалпыәлемдік кеңістікке енудің
белсенді үдерістерін сипаттайтын қазақстандық қоғамның заманауи кезеңі кәсіби іс-әрекеттің барлық
салаларындағы мамандарды даярлаудың сапасына талаптарды өзгертумен және арттырумен болды.
Соңғы жылдары болашақ әлеуметтік педагогтардың әлеуметтік-құндылықтық бағдарларынан еңбекке
қатынасы, таным мен білім беруге жалпы адамзаттық рухани құндылықтар ретінде және мамандыққа
тұлғаның өзін-өзі жетілдіруінің негізгі құралы ретінде қатынастарындағы күрделі өзгерістерді байқауға
болады. Бұл болашақ мамандардың кәсіби дүниетанымының өзгеріп, гуманистік кәсіби идеалдарының
әлсіреуіне, өзіндік жетілуіне алып келеді.
Қазақстан Республикасының білім беру мен ғылымды дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған
мемлекеттік бағдарламасында мамандарды кәсіби даярлаудың сапасын жақсарту жаңа ғасырдағы білім
беру саясатының басты міндеті ретінде айқындалып, «білім берудің негізгі міндеті – білімді
шоғырландыруда нәтижеге бағытталған құзыреттілік тұғырға көшу» деп атап көрсетілген [1]. Қазіргі
кезеңдегі жоғары кәсіби білім берудің мақсаты еңбек нарығында бәсекеге қабілетті, жан-жақты құзыретті,
әлемдік деңгейде тиімді де табысты жұмыс істей алатын, әлеуметтік және кәсіби тұрғыдан толық
даярланған мамандардайындау болып отыр.
Болон келісімінің ережелеріне сәйкес әлеуметтік педагогтар даярлайтын ЖОО-дарда оқу үдерісін
ұйымдастыруға, білім мазмұнына, оқыту әдістеріне өзгерістер енгізуді талап етеді. Ол көпмәдениетті
қоғамда өмір сүруге бейімділік, білім мен практиканың өзара байланысы, өмірлік жағдаяттарды шешу,
түрлі әлеуметтік мәселелерді шеше білу сияқты келелі мақсаттарды көздейді.
Әлеуметтендіру мәселелері, балалар мен жасөспірімдерді әлеуметтік тәрбиелеу қазіргі кезде
қазақстандық мектептерде өзекті болып отыр.
Интеллектуалды капиталдың маңыздылығын түсіну және қазіргі әлемдегі адам үшін эмоционалды
Денсаулық көптеген елдерде білім беру мақсаттарын кеңейтудің белсенді процесіне әкелді, бұл білім беру
процесіне қатысқандардың әлеуметтік-эмоционалды құзыреттілігі оқу тиімділігіне әсер етеді және
осылайша студенттердің болашақ кәсіби қызметіне дайындығының жақсаруына әкеледі [2].
Ресми түрде эмоционалды интеллект ұғымы (эмоционалды интеллект - EQ-эмоционалды интеллект
– EI, ағылшын тілінен аударма) алғаш рет ғылыми қоғамдастыққа 1990 жылы Джон Майер және Питер
Саловей сияқты американдық ғалымдар ұсынған, олар интеллекттің бұл түрін адамның эмоционалды
ақпаратты дәл және тиімді өңдей алатын әлеуметтік интеллект нысаны ретінде сипаттаған [3].
5 жылдан кейін тағы бір американдық зерттеуші Дениэль Гулман эмоционалды интеллект идеясын
өзінің "эмоционалды интеллект. Неліктен бұл IQ-тен гөрі көп нәрсені білдіруі мүмкін", оның негізгі
платформасын П. Саловей мен Д. Майердің ғылыми зерттеулері құрады. Д. Гулман эмоционалды
интеллект тұжырымдамасын бөліп, эмоционалды қабілеттер жүйесін жасады (1-сурет):

Сурет-1. Д. Гулманның эмоционалды интеллектінің негізгі өлшемдері
Сол кезден бастап эмоционалды интеллект ұғымы бүкіл әлем ғалымдарының көптеген еңбектерінде
қарастырылды. Мысалы, әлемге әйгілі ғалым БарОн ғылыми әлемге он бес ішкі өлшемді қамтитын
эмоционалды интеллект моделін ұсынды [4].
Бүгінгі таңда "эмоционалды интеллект" феноменін анықтауға екі ғылыми көзқарас бар. Оларды
қабілеттер моделі және аралас модельдер ретінде сипаттауға болады. Қабілет моделі эмоционалды
интеллектті стандартты интеллект ретінде қарастырады және дизайн интеллекттің дәстүрлі өлшемдеріне
сәйкес келеді деп мәлімдейді (Майер, Робертс, & Barsade, 2008; Майер, Саловей, & Caruso, 2008). Қабілет
моделін жақтаушылар эмоционалды зияткерлікті ақыл-ой қабілеті ретінде дұрыс өлшемге ие өнімділікті
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бағалау арқылы өлшейді).
Сол кезден бастап эмоционалды интеллект ұғымы бүкіл әлем ғалымдарының көптеген еңбектерінде
қарастырылды. Мысалы, әлемге әйгілі ғалым Бар-ол ғылыми әлемге он бес ішкі өлшемді қамтитын
эмоционалды интеллект моделін ұсынды.
Бүгінгі таңда «эмоционалды интеллект» феноменін анықтауға екі ғылыми көзқарас бар. Оларды
қабілеттер моделі және аралас модельдер ретінде сипаттауға болады. Қабілет моделі эмоционалды
интеллектті стандартты интеллект ретінде қарастырады және дизайн интеллекттің дәстүрлі өлшемдеріне
сәйкес келеді деп мәлімдейді (Майер, Робертс, & Barsade, 2008; Майер, Саловей, & Caruso, 2008). Қабілет
моделін жақтаушылар эмоционалды зияткерлікті ақыл-ой қабілеті ретінде дұрыс өлшемге ие өнімділікті
бағалау арқылы өлшейді).
Аралас модельдер деп аталады, өйткені олар қабілет ұғымын оптимизм, өзін-өзі бағалау және
эмоционалды өзін-өзі бағалау сияқты жеке қасиеттер мен құзыреттермен үйлестіреді (Cherniss, 2010). Бұл
тәсілді жақтаушылар эмоционалды зияткерлікті өлшеу үшін тиімділікті бағалауға қарағанда өзін-өзі есептеу
құралдарын қолданады [5].
Эмоционалды интеллектке деген кең ғылыми қызығушылыққа байланысты бүкіл әлемде оның
әртүрлі ғылыми салалардағы әсерін зерттеуге бағытталған көптеген зерттеулер жүргізілді және
жүргізілуде. Батыс ғалымдар қауымдастығының ішінде Дж.д. сияқты зерттеушілердің ғылыми жұмыстары
бар. Д. Майер, Д. Бояцис, Р. Карузо, Д. Гулман, Х. Гарднер, П. Саловей, Р. Бар-Он, Р. Остин,
Э. Дж., Фаррелли Д., Блэк, Элиас Д. Фламбура Ниетос.
Қазақстандық зерттеушілер (Г.К. Ахметова, Г.Т. Балакаева, С.Ж. Зейнолла) адамның жеке
жетістіктері мен табыстары мен оның эмоциялық интеллект деңгейі арасындағы өзара байланыстың оң
арақатынасын көрсетті, бұл білім беру ортасында эмоциялық зияткерлікті дамыту қажеттілігінің негіздемесі
болып табылады [6].
Пандемия дәуірінде жастарды тұтыну үшін қашықтықтан білім беру мен әлеуметтік желілердің рөлі
жетекші болды. Адамдардың қарым- қатынас саласындағы әртүрлі шектеулерге байланысты онлайн
режимінде әртүрлі зерттеулер жүргізу үрдісі де күшейе түсті. Ғалымдар атап өткендей, бұл зерттеулердің
бірқатар артықшылықтары бар: олар құрылымдалған, қымбат ресурстарды қажет етпейді, техникалық
тұрғыдан респонденттердің ақпаратын онлайн режимінде берілген нысандарда оңай өңдеуге болады.
Интернеттегі зерттеулердің шектеулері – «тірі» байланыстың болмауы, сауалнама/тесттің сапалы
толтырылуын бақылау. Қазіргі жағдайда онлайн сауалнама-бұл зерттеушілерге дайын онлайн панель
негізінде Интернет желісі арқылы респонденттерді тартумен жұмыс істеуге мүмкіндік беретін ең тиімді
зерттеу құралы.
Болашақ әлеуметтік педагогтардың эмоционалды интеллектісін дамыту мәселелеріне қатысты 2021
жылдың 5 қазанында Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің «Жалпы және әлеуметтік
педагогика және өзін-өзі тану» кафедрасының ұйымдастыруымен «Қазақстан елінде болашақ әлеуметтік
педагогтарды тьюторлық іс-әрекетке және өзін-өзі тануға дайындау: заманауи сын-қатерлер» атты
ақпараттық-интербелсенді Форум өтті. Іс-шараға «Ана құшағы» қоғамдық қауымдастығы, Л.Н. Гумилев
атындағы ЕҰУнің «Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану» кафедрасының докторанттары ат салысты.
Сонымен қатар, болашақ әлеуметтік педагогтардың эмоционалды эмоцияларын бағалауын анықтау
кезеңінде Google Form онлайн-платформасында «Эмоционалды зияткерлікті алғашқы түсіну
сауалнамасын» әзірлеп, дайындадық.
Сауалнаманың мақсаты: болашақ әлеуметтік мұғалімдердің эмоционалды интеллекттің рөлін түсіну
деңгейін анықтау. Бұл сауалнаманың теориялық және әдіснамалық негізі:
- Студенттердің эмоционалды интеллектісі, сондай-ақ олардың өзін-өзі бағалау мәселелері
бойынша ғылыми жұмыстар мен зерттеулерді талдау.
- «Дифференциалды эмоциялар шкаласы (SHDE) Кэролл Э. Изард». Техника К. Изард шкаласының
тізіміне сәйкес 11 негізгі эмоцияның қарқындылығы мен жиілігін өзін-өзі бағалауға арналған.
- «Николас Холлдың эмоционалды интеллект сынағы». Әдістеме шешім қабылдау негізінде
эмоцияларда бейнеленген адамның қарым-қатынасын түсіну, қабілеттерін анықтау және эмоционалды
саланы басқару үшін ұсынылады.
- Д.В. Люсин 2007 жылы берген эмоционалды интеллект анықтамасы: «эмоционалды интеллект –
бұл өзінің және басқалардың эмоцияларын түсіну және оларды басқару қабілеті» [7].
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Сурет – «Эмоционалды интеллект» ұғымы туралы хабардар болу диаграммасы
Респонденттердің басым көпшілігінің «эмоционалды интеллект» ұғымы туралы хабардар болуы
(86,5%) қоғамдағы «эмоционалды интеллект» терминінің қазіргі заманғы танымалдылығымен байланысты,
сонымен бірге олар эмоционалды интеллект туралы сауалнамадан алғаш рет білді – студенттердің 10,8%.
Университетте оқу кезеңінде де, болашақ кәсіби қызметте де эмоционалды зияткерлікті дамытудың
маңызды рөлін студенттердің 70,3% мойындайды, ал 21,6% - ы эмоционалды зияткерлікті студенттік
уақытта дамытуға дайын, тек 8,1% - ы еңбек қызметі процесінде.
Болашақ әлеуметтік тәрбиешілердің жағымсыз эмоцияларының тізімі барлық негізгі жағымсыз
эмоциялардан тұрды, бірақ олар үшін ең қиын және студенттер басқаруды үйренгісі келеді:
1. Жүйке, мазасыздық – 10,8%
2. Ашу, агрессия, ашу – 8,1%
3. Қорқыныш – 5,4%
Респонденттер өздерінің жағымсыз эмоцияларын басқаруға және басқаруға ниет білдірді, бұл
болашақ әлеуметтік тәрбиешілердің эмоционалды интеллекттің жеке тұлғааралық құрылысын жетілдіруге
дайын екендігін көрсетеді.
Жағымды эмоциялар арасында ең жоғары пайызды қуаныш эмоциясы алды-27%. Респонденттер
атап өткен барлық басқа эмоциялар дәл осы эмоциямен байланысты болды (күлкі, көңілділік, тосынсый,
бақыт) (2-Кесте) және (2-сурет).
Кесте 1 – Студенттердің ЭИ дамытуға арналған іс-шаралары
Іс-шара атаулары
Дәріс
Ақпараттық кездесу
Пікірлестерімен бір топта жұмыс істеу
Семинар
Интерактивті тренингтер
Медитация
Кітаптар
Арнайы курс

Пайыздық көрсеткіш
15,2
0,8
26,2
13,1
21,8
2,7
12,1
8,1
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Сурет 2 – Студенттердің ЭИ дамытуға арналған іс-шаралар диаграммасы
Университет қабырғасында жеке эмоционалды зияткерлікті дамытуға қызығушылық танытқан
болашақ әлеуметтік педагогтар оқытудың ең қолайлы түрлерін таңдады, олардың ішінде мыналарды
атауға болады: ақпараттық кездесу – 16,2%, пікірлестер тобындағы жұмыс – 16,2, дәріс-13,5.
Респонденттер эмоционалды зияткерлікті дамыту үшін көрсетілген оқыту формаларының тізіміне келесі
жұмыс түрлерін қосты:
- ата-аналар мен туыстардың көмегі,
- арнайы курс,
- психологтың кеңесі.
Бұл жұмыс болашақ кәсіби қызмет процесінде болашақ әлеуметтік педагогтардың эмоционалды
зияткерлігін дамытудың нақты мәселесіне арналған. Оқу процесінде эмоционалды зияткерлікті дамыту
үшін онлайн-платформада педагогикалық құралдарды жасау, әрине, қазіргі білім берудің өзекті міндеті
болып табылады.
Сонымен, Google Form онлайн платформасындағы «эмоционалды интеллектті алғашқы түсіну
сауалнамасы» болашақ әлеуметтік тәрбиешілердің эмоционалды интеллект дизайнын түсінуге және
сәйкестендіруге қатысты барлық мәселелерді қамтымайды. Сонымен қатар, өздерінің және басқа
адамдардың эмоцияларын түсінудің бастапқы бөлімінде болашақ әлеуметтік педагогтар эмоционалды
интеллекттің дамуына көбірек қызығушылық танытатыны белгілі болды. Бұл жағдайда респонденттер
алдын-ала кеңес алу және маманға сұрақтар қою мүмкіндігінсіз өз эмоцияларына өзін-өзі бағалауды
жүргізген кезде онлайн-сауалнама режимін ескеру қажет.
Зерттеудің перспективалы бағыттары болашақ әлеуметтік педагогтардың тұлғааралық эмоционалды
интеллектінің рөлі мен дамуы болуы мүмкін. Осы мақаланың материалдары білім беру саласындағы
кәсіби қызметтің жаңа жағдайларына бейімделетін оқытушылар үшін, эмоционалды зияткерлікті зерттеуге
бағытталған білім беру саласындағы мамандар үшін пайдалы болуы мүмкін.
Әдебиеттер:
1. Қазақстан Республикасының білім беру мен ғылымды дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған
мемлекеттік бағдарламасы.
2. Stonge, J. H., Gareis, C. R., & Little, C. A. (2006). Teacher pay and teacher quality: Attracting, developing and
retaining the best teachers. Thousand Oaks, CA: Corwin Press.
3. Дениэл Гоулман «Эмоциональный интеллект. Почему он может значить больше, чем IQ»,
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Олена Василенко, Зоя Бондаренко
(Дніпро, Україна)
ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В ІНКЛЮЗИВНОМУ
СЕРЕДОВИЩІ
Постановка проблеми. Розвиток та навчання дитини – надзвичайно важливий та відповідальний
процес, який завжди був та є головним у дослідженнях науковців. Залежно від особливостей та умов
розвитку визначається майбутній характер дитини та рівень її повноцінності життя. І цей процес може бути
порушений якщо розвиток дитини порушений. За таких умов дитині потрібні спеціальні умови навчання та
виховання – особливі. Адже дитина з особливим розвитком та потребами має і особливі освітні потреби,
врахування яких є запорукою формування повноцінної особистості. Тому надзвичайно актуально знайти
дієві методи та підходи на шляху до виконання цього завдання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема соціалізації у науковій літературі досліджена з
різних сторін. Дослідження особливостей соціалізації осіб з обмеженими психофізичними можливостями
проводили Ю. Бистрова, В. Вишемирський, О. Глоба, В. Засенко, І. Іванова, Л. Каган, А. Капська,
А. Колупаєва, С. Кульбіда, Ж. Петрочко, О. Польовик, Є. Синьова, І. Татьянчикова, О. Хохліна А. Шведов,
К. Щербакова та ін. Такі дослідники як В. Бондар, А. Колупаєва, Т. Євтухова, В. Ляшенко, О. Столяренко,
А. Шевчук, О. Савченко досліджують питання особливостей навчання дітей з особливими потребами у
закладах загальної середньої освіти, а також вивчають процеси їх реабілітації та соціалізації.
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. В науковій літературі розглянуті
досить детально особливості індивідуально-психологічної сфери дітей з особливими потребами. Вивчені
відповідні умови навчання та виховання, комплекс підходів до дітей із особливими освітніми потребами
(ООП). Але при цьому залишається відкритим питання саме соціалізації таких дітей, їх входження,
взаємодія із соціумом, повноцінний в ньому розвиток та перебування. Важливо створити такі умови в
інклюзивному середовищі, які б дитина могла застосувати під час соціалізації у майбутньому. Такі, які б
могли полегшити для неї цей процес.
Мета статті: теоретично та емпірично дослідити особливості соціалізації дітей з особливими
освітніми потребами в інклюзивному середовищі та виділити найбільш незвичні та цікаві підходи до її
формування.
Виклад основного матеріалу. Згідно з законом України «Про освіту» особою з особливими
освітніми потребами є така, яка потребує додаткової постійної чи тимчасової підтримки в освітньому
процесі з метою забезпечення її права на освіту [2, с. 25]. Тобто це такі діти, які потребують додаткової
підтримки у навчанні, а саме потребують інклюзивної освіти [3, с. 11].
Інклюзивної освітою є навчально-виховне середовище, яке забезпечує рівний доступу до якісної
освіти в умовах загальноосвітнього простору дітям із ООП із застосуванням таких методів навчання і форм
роботи, які відповідають потребам і особливостям їх розвитку. Це комфортне для дитини середовище, яке
пристосоване до задоволення особливих освітніх потреб кожної дитини з урахуванням її індивідуальних
особливостей, рівню психофізичного розвитку, незалежно від статі, расової та етнічної належності,
здібностей, культури, соціально-економічного статусу, віку чи мови. [4, с. 105].
Крім освітніх потреб у дітей з ООП є потреба й у соціалізації. Заклади інклюзивної освіти сприяють
допомозі дитини здійснити соціальну інтеграцію в залежності і у відповідності з її можливостями. І. Звєрєва
визначає соціалізацію (лат. socialis – суспільний) як процес включення особистості в соціум шляхом її
інтеграції з різними видами соціальних спільнот, внаслідок чого формуються соціальні якості, цінності,
знання та навички, засвоєння соціокультурних норм та цінностей [6, с. 125].
Як вказує А. Капська, соціалізація виступає одним із основоположних соціальних процесів, що
забезпечує повноцінне існування людини в усьому суспільстві так як є двостороннім процесом, який
передбачає взаємний розвиток як індивіда в суспільстві, так і суспільства шляхом активності в ньому
індивіда. Соціалізація може бути первинною (дитинство та юність) та вторинною (зрілість та старість).
Інститутами соціалізації є сім'я й освіта. [7, с. 254].
У дитинстві головним завданням соціалізації виступає формування у дитини довіри до
навколишнього світу завдяки батьківській турботі й любові. В ранньому дитинстві формується почуття
самоцінності й автономії. У віці 5-7 років формується почуття ініціативи. Під час шкільного віку дитина
вчиться досягати поставлених цілей [8, с. 218].
Соціалізація дитини передбачає проходження нею таких стадій як: адаптація, індивідуалізація
(усвідомлення своїх можливостей), інтеграція в суспільство (спілкування та взаємодія із соціумом),
трудова діяльність та професійне становлення. Для повноцінної соціалізації дітей з ООП в інклюзивному
середовищі важливо, щоб відповідний заклад не лише надавав якісну повну загальну освіту дітям з
вадами розвитку, а й забезпечував їх всебічний розвиток не лише як учня, надавши всі необхідні знання, а
й як особистість, реалізувавши її творчий потенціал через навчання, сім’ю та громаду. Окрім надання
якісного навчання інклюзивний заклад також має сприяти відновленню здоров’я та збагаченню
духовних і фізичних можливостей дітей, а також підтримці їх соціально-психологічної адаптації та
самовизначення [1, с. 78].
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Але навіть при цьому дотриманні всіх необхідних умов, залишаються ще невирішені проблеми
соціалізації дітей з ООП. Серед них І. Татьянчикова виділяє проблеми соціального та державного рівня
(недостатня увага держави та соціуму до даної теми, несистемність освітнього процесу, низька
толерантність соціуму до даної проблеми, регіональні проблеми відсутності належних виховних закладів
та/або їх оснащення); традиціоналізм у навчанні дітей з ООП простим професіям (наприклад, слюсар,
муляр тощо); низький рівень психологічної просвіти батьків, які вчасно не можуть помітити проблему
розвитку дитини та почати її коригувати; ізоляція дитини від суспільства шляхом її перебування у
спеціалізованому закладі [10, с. 320].
Відповідно до вищесказаного необхідно будувати роботу з соціалізації відповідним чином,
застосовуючи ефективні методи розвитку. В процесі аналізу літературних джерел ми виділили найбільш
цікаві, а саме: ідея незалежного життя, метод ТЕАСН, метод соціальних зв’язків, терапія розмовою.
Ідея незалежного життя, запропонована доктором педагогічних наук І. Татьянчиковою, передбачає
опору у процесі навчально-виховної діяльності дитини на її можливість визначати особисто лінію свого
розвитку (бути експертом) та обов’язкове її включення у соціальне життя на рівні навчання та
спілкування [10, с. 152].
Метод адаптації за програмою «ТЕАССН» має на меті полегшення соціально-побутової адаптації за
допомогою чіткої зорової організації простору дитини. Цей метод входить в спеціальну освітню програму,
розроблену Е. Чоплером. Фізичне і соціальне середовище організовані з використанням візуальних опор,
так щоб дитина могла легше передбачити і зрозуміти повсякденну діяльність і, як наслідок, реагувати
відповідним чином. Візуальні опори також використовуються для розуміння окремих завдань [5, с. 85].
Метод «соціальних зв'язків» і емоційного регулювання комунікативного процесу є освітньою
моделлю, розробленою Б. Призант, кандидатом наук, Е. Везербі, кандидатом медичних наук, Е. Рубін і
Е. Лоран. Метод передбачає розвиток спонтанного спілкування, здатності підтримувати контроль над
емоційним станом, розробку і реалізацію заохочень, щоб допомогти ефективніше реагувати на потреби та
інтереси дитини, змінювати і адаптувати навколишнє середовище, і надавати інструменти для підвищення
якості навчання (наприклад, фотографія, графіки і різні сенсорні матеріали) [9, с. 87].
Метод «Терапія розмовою» включає в себе різні методи з розвитку комунікативної компетентності,
розроблених такими науковцями-практиками як К. Моріс, Дж. Грін, С.К. Льюіс. До числа даної терапії
відносяться різні прості програми, наприклад, «Називаємо знайомих людей». Завдання – стимуляція
мовлення досліджуваного, якому представляється поетапно впізнати та промовити кого він бачить на
фото, а потім у реальному житті [9, с. 98].
Висновки та перспективи подальших досліджень. Ми з’ясували, що процес розвитку дітей з ООП
є особливий та потребує грамотного підходу навчально-вихованого персоналу. Крім усіх важливих завдань
необхідно також сприяти таким процесам як соціалізація та адаптація зазначених дітей. Можна
застосувати такі методи як «ідея незалежного життя», метод адаптації за програмою «ТЕАССН», метод
«соціальних зв'язків» і емоційного регулювання комунікативного процесу, метод «Терапія розмовою».
Головне для педагога – це дотримуватися принципів колекційної роботи та любити дітей в свою роботу.
Подальше дослідження цієї тематики може бути реалізоване шляхом дослідження процесів
соціалізації дітей з ООП різного віку та статі з метою виявлення найбільш дієвих для кожної конкретної
вибірки.
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ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛЬНИХ КОМПЮТЕРНИХ МОДЕЛЕЙ ПРИ ВИВЧЕННІ
ТЕМИ «ГЕОМЕТРИЧНА ОПТИКА»
Сучасна стадія розвитку суспільства характеризується цілою низкою особливостей, що висувають
нові вимоги до стратегії шкільної та вищої освіти.
Одним з орієнтирів сучасної освіти має стати практичнее навчання здобувачів освіти сучасним
методам роботи з інформацією. Це, в свою чергу, означає необхідність активного впровадження в
навчальний процесс комп’ютерних технологій [1]. Разом з тим, потребують окремого розгляду можливості
використання потенціалу інформаційних технологій у системі інтерактивного навчання та визначення
перспектив підвищення ефективності його реалізації. Особливе значення, в тому числі в навчанні фізики,
набуває експеримент, який є критерієм правильності теоретичної моделі фізичних явищ [2-4].
Впровадження у навчальний процес в сучасній школі таких методів навчання фізики, як
комп’ютеризований та віртуальний експеримент, поєднання реального й віртуального експерименту,
створює умови для активної пізнавальної і практично зорієнтованої діяльності учнів [4].
Вчення про світло є одним із важливих у сучасній фізиці. Геометрична оптика – розділ оптики, що
вивчає закони розповсюдження світла в прозорих середовищах і принципи побудови зображень при
проходженні світла в оптичних системах без урахування його хвильових властивостей. На основних
законах геометричної оптики можна побудувати математичну теорію поширення світла. Область явищ, що
вивчаються оптикою, велика. Оптичні явища тісно пов'язані з явищами, що вивчаються в інших розділах
фізики, а оптичні методи дослідження належать до найтонших і найточніших [4].
Але незважаючи на величезне значення оптики та її технічних додатків, зміст цього розділу фізики в
школі не відображає належним чином її успіхи. Програма з фізики для середньої школи містить достатній
обсяг знань з оптики, але значного вдосконалення потребує методика її викладу, в тому числі і
геометричної оптики.
Використання досягнень нових методик з використанням інформаційних технологій для формування
знань, умінь та навичок при вивченні теми «Геометрична оптика» в школі засобами комп’ютерного
моделювання, є актуальним питанням методики викладання фізики.
Комп'ютеризація експерименту розширює обізнаність учнів з досліджуваним фізичним явищем,
формує навички і надає їм упевненості у використанні сучасних експериментальних методів, ознайомлює з
передовими способами пізнання, видами контролю за технологічними процесами на виробництві, дає
змогу по-новому підійти до методики постановки шкільного фізичного експерименту [1].
Підвищення ефективності і якості навчання фізики тісно пов'язане з удосконаленням існуючих і
пошуком нових методів та засобів навчання, що забезпечували б високий рівень її вивчення.
З метою усунення недоліків, що мають місце під час вивчення розділу «Геометричної оптики», в
роботі, для прикладу,розглянуто навчальну комп'ютерну модель «Відбивання і заломлення світла». Їх
використання, на нашу думку, дає змогу вчителю зробити матеріал більш наочним, організувати
самостійну роботу учнів на уроці, активізувати їхню розумову діяльність.
Перевагою навчальних комп'ютерних моделей є те, що вони у вільному доступі on-line. Тому в
процесі використання, можна швидко засвоїти правила керування програмою, сконцентруватися на явищі
або процесі що розглядається, якомога менше думати про способи спілкування з ЕОМ.
Насамперед, надзвичайно зручно використовувати комп'ютерні моделі в демонстраційному варіанті
при поясненні нового матеріалу або при рішенні задач. Безумовно, набагато простіше і наочніше показати,
як промінь рухається на границі повітря-середовище и середовище-повітря, використовуючи модель
«Відбивання і заломлення світла» (рис. 1), ніж пояснювати це за допомогою дошки, крейди та не завжди
справних приладів, чи наявності потрібних умов для демонстрації.
В геометричній оптиці закони відбивання і заломлення світла на границі розділу двох прозорих
середовищ формулюється на основі поняття світлових променів. Комп'ютерна модель дозволяє вивчати
закони відбивання і заломлення світла на границі повітря-середовище й середовище-повітря. При цьому
показник заломлення n середовища може змінюватись від 1 до 2. Модель являється комп'ютерним
варіантом приладу для вивчення законів відбивання і заломлення світла.
Промінь світла направляється на плоску границю двох середовищ або зі сторони повітря, або зі
сторони досліджуваного середовища. В обох випадках кут падіння можна змінювати в межах від 0 до 90°.
На екрані дисплея висвічується відбитий і заломлений промені, напрямок яких можна визначити по
круговій градусній шкалі.
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Рис. 1. Модель «Відбивання і заломлення світла»
Основні закони відбивання і заломлення світла які можна вивчати за допомогою цієї моделі
наведено в таблиці 1.
Таблиця 1
Модель визначення основних законів відбивання і заломлення світла
Закон відбивання світла
α= α/

Закон заломлення світла

𝑠𝑖𝑛𝛼 𝑛2
=
=𝑛
𝑠𝑖𝑛𝛽 𝑛1
(n1=1, n2=1.5, α=600)
β=35.30

Абсолютний показник заломлення світла
(n1=1.2, n2=1)

𝑠𝑖𝑛𝛼0 = 1⁄𝑛
α0 =56.40

Зверніть увагу, що при падінні світла на границю розділу зі сторони середовища (n > 1) під кутом,
перевищуючим деяке значення α0, заломлений промінь відсутній. Це явище називається повним
внутрішнім відбиванням, а кут α0 – граничним кутом повного внутрішнього відбивання (α0 = αгр). При падінні
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світла на цю же границю зі сторони повітря заломлений промінь не може відклонитися від перпендикуляра
до границі розділу на кут, перевищуючий α0.
На підставі проведи у роботі досліджень можна зробити висновки, що на сучасному етапі основними
тенденціями розвитку фізичної освіти є індивідуалізація та практична зорієнтованість навчання, активне
використання інформаційно-комп’ютерних технологій, зростання ролі навчального фізичного
експерименту; реалізації практико-орієнтовного навчання фізики; застосування елементів віртуального
експерименту при розв’язанні задач підвищує ефективність навчання, сприяє формуванню стійкого
інтересу й вмотивованості здобувачів освіти до вивчення фізики.
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЗАКЛАДУ
ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Сучасна українська вища школа проходить через низку складних реформ, пов'язаних із
запровадженням європейських стандартів у систему української освіти. Значні зміни відбуваються у
напрямку комп'ютеризації освіти, особливо в умовах пандемії covid-19. Крім того, українська система освіти
в цілому включена до загального тренду процесу реформ в Україні, пов'язаних з подоланням радянської
тоталітарної спадщини та відбудовою вільної та демократичної України. Традиційна інтерпретація ролі
викладача пов'язана з тим, що він представляється як монополіст у сфері передачі та розуміння
необхідного знання, однак у нових умовах викладач стає дослідником вихователем, консультантом та
керівником проектів. Таким чином, підвищується актуальність дослідження педагогічного супроводу
студента, створення умов для розвитку його самостійності, вибору своєї освітньої траєкторії та тих
предметів, які він хоче вивчати.
Метою цієї статті є вивчення особливостей педагогічного супроводу майбутніх спеціалістів закладів
дошкільної освіти, розкриття поняття педагогічний супровід, особливостей навчання майбутніх спеціалістів
закладів дошкільної освіти та особливостей їхнього педагогічного супроводу.
Розвиток ідеї про педагогічний супровід навчання почався у дев'яності роки XX ст. Пріоритетом даної
системи є так звана педагогіка свободи, яка проголошує пріоритет особистості, самовизначення та
саморозвитку студента. В цілому, під супроводом розуміється взаємодія з оточуючими людьми, за
допомогою якого людина може вирішити різні проблеми у складних особистих і соціальних ситуаціях.
Процес супроводу може бути різним, залежно від ситуації, від людини, від цілей супроводу. Наприклад, у
науковій літературі зустрічаються такі терміни як "медичний супровід", "психологічний супровід", "науковий
супровід", "соціально-педагогічний супровід" та ін.
Одним із видів такого супроводу є супровід педагогічний, який з одного боку несе в собі риси
соціальної взаємодії, а з іншого все ж таки від нього відрізняється своїм залученням до освітнього процесу.
Навчання у вищій школі чітко регламентовано, визначені права та обов'язки як студентів так і викладачів.
Крім того, необхідно враховувати і специфіку вищої школи. Так, студенти вже не є дітьми, можливо, крім
студентів першого курсу, яким могло ще не виповниться 18 років. Таким чином, на відміну від школи,
студенти є дорослими людьми, тому питання виховання порівняно зі школою відходить на нашу думку на
другий план. Таким чином, процес педагогічного супроводу в вищій школі повинен бути, по-перше,
інституціоналізований, по-друге, детально розроблений, а по-третє, представлений у вигляді педагогічних
технологій щодо формування певних компетенцій. Процес педагогічного супроводу має бути чітко
регламентований, мати свою мету, завдання, засоби, результат, методи його оцінки та контролю. Він є
складною діяльністю, яка потребує певних знань, умінь та навичок.
Таким чином, психолого-педагогічний супровід визначається як система професійної діяльності
викладача, спрямованої на створення психолого-педагогічних умов для успішного навчання, виховання та
професійно-особистісного розвитку студента в ситуації вузівської взаємодії.
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Ключовою метою психолого-педагогічного супроводу є формування професіонала, успішне навчання
у ВНЗ, оволодіння студентом усіма необхідними навичками та компетенціями. Звичайно ж важливим є і
відповідність мети педагогічного супроводу особистості студента, цілі навчання мають бути зрозумілими та
прийнятими студентом. Початковою метою психолого-педагогічного супроводу є формування першого
контакту між викладачем та студентом формування мотивації до навчання, і в цілому в більшій частині на
першому етапі педагогічного супроводу відбувається швидше пояснення студенту його прав та обов'язків,
мети навчання, пояснення важливості компетентностей для студента як майбутнього спеціаліста, вигоди
від майбутньої освіти, перспективи працевлаштування, пояснення важливості цієї освіти тощо. Загалом
багато залежить від того, наскільки студент підготовлений до навчання, наскільки він усвідомлено і
цілеспрямовано вибрав для себе цю професію. А ось кінцева мета педагогічного супроводу трохи інша, і
вона включає підготовку висококласного фахівця, формування у студента психологічної, професійної,
творчої готовності до майбутньої діяльності.
Порівняно з навчанням у школі навчання у ВНЗ має низку специфічних особливостей: 1) студент
стає представником особливої соціальної групи – студентства. Студент заздалегідь себе готує до того,
щоб стати студентом. Таким чином, навчання у вищій школі це свідомий вибір людини. До студента
висуваються певні вимоги, яким він повинен відповідати. Студент має певні норми, цінності, правила, яким
він повинен слідувати. 2) навчання в університеті має більш прагматичні цілі, а саме оволодіння певними
професійними навичками, формування майбутнього фахівця. Так, якщо в школі загалом навчання тією чи
іншою мірою нав'язується учням, то студент вже самостійно ставить собі мету, до якої він приходить у
процесі свого навчання. 2) на відміну від навчання у школі, під час навчання в університеті студенту
представляється більше свободи. Особливо актуальним останній пункт є ще й тому, що в умовах сучасної
вищої освіти в Україні студенти мають можливість самостійно обирати свою освітню траєкторію. Йдеться
не про більшу кількість вільного часу, але швидше про те, що у студентів стає більше можливості
вибирати, як свій час використовувати, разом з тим збільшується і обсяг відповідальності. 4) змінюється і
сам стиль мислення студента, адже він не просто повинен засвоїти певні знання та оволодіти певними
навичками, але також і вміти самостійно шукати інформацію, обробляти її, зважувати, розуміти, де
правдива інформація, а де ні. Студент повинен вміти самостійно вирішувати творчі завдання та знаходити
нові шляхи їх вирішення. Таким чином особливості навчання у ВНЗ полягають в тому, що студент стає
представником особливої соціальної групи та освоює не лише «навчально-професійну діяльність», а й
увесь спосіб життя (і спосіб думки) студентів, якими вони видаються на рівні суспільної свідомості; ВНЗ
має більш прагматичну спрямованість, наближену до майбутньої практичної, виробничої діяльності
(включаючи і виробництво нових знань); у ВНЗ стає найважливішою умовою успішної навчальнопрофесійної діяльності студента вміння планувати свій час; навчання у ВНЗ передбачає
переструктурування всієї мисленої діяльності студента, навчальні завдання одночасно спрямовані як на
розуміння, осмислення, так і на запам'ятовування та структурування у пам'яті студента засвоюваного
матеріалу.
Дані особливості навчання у вищій школі зумовлюють особливості педагогічного супроводу в системі
вищої освіти. Крім того, необхідно враховувати ці особливості на кожному етапі психолого-педагогічного
супроводу студента. Основними етапами педагогічного супроводу є:
1. Формування професійної спрямованості особистості студента, оволодіння студентом необхідних
компетенцій;
2. Формування творчої готовності до професійної діяльності, до реалізації засвоєних у вузі знань
умінь та навичок особистості;
3. Формування готовності все життя навчатися і самовдосконалюватися як фахівцю, формування
умінь самостійного пошуку інформації.
У педагогічному супроводі можна назвати і кілька важливих компонентів.
Першим компонентом є, безумовно, супровід процесу навчання, процесу передачі знань умінь
навичок. Наприклад, у деяких студентів можуть бути певні прогалини в довузівській підготовці, їм
необхідно освоїти матеріал, який вони не освоїли в школі. У деяких студентів можуть бути проблеми,
пов'язані з наявністю у них особливих потреб в освіті, скажімо проблем зі слухом чи зором. У цьому разі
метою педагогічного супроводу є компенсація розвитку студента і створення ситуації, коли він може
повноцінно вчитися.
Другим важливим компонентом є психологічний супровід студентів, відстеження формування
мотивації до навчання. Також у студента можуть виникнути деякі психологічні проблеми, які можуть стати
на заваді його навчанню. У такому разі важливим є робота психологічного центру у вузах, допомога
студенту у вирішенні його проблем.
Психолого-педагогічний супровід майбутніх співробітників установ дошкільної освіти є комплексною
системою роботи і включає наступні етапи:
1 етап – проведення просвітницької та первинної психологічної роботи з метою уточнення та
формування соціального замовлення. Психологічний супровід, як правило, починається з реалізації форм
роботи психологічної, профілактичної та просвітницької спрямованості (лекції, бесіди, семінари, тижні і
декади психології та ін.), які покликані актуалізувати потребу студентів в набутті фахових компетенцій,
оптимізувати їх мотивацію, що дозволить формувати соціальне замовлення, адресоване майбутнім
фахівцям закладів дошкільної освіти.

62

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

2 етап – індивідуальна і групова діагностика відповідно із запитом суб'єктів освітнього процесу або
надання психологічних послуг (консультування, групова робота, вторинна психопрофілактика). Цей етап
передбачає вивчення особливостей особистісного розвитку студентів, виявлення резервів, які
забезпечують досягнення максимальної самореалізації особистості та максимальної реалізації цілей
освітнього процесу. Результати моніторингу особистісних досягнень, що реалізуються в ході психологопедагогічного супроводу діяльності, дозволяють вносити корективи до взаємодії студент-викладач.
3 етап – передбачає розробку та реалізацію програм взаємодії педагогів зі студентами. Значний
об'єм необхідної роботи передбачається при організації навчально-виховного процесу даного об'єднання
(колективу), тобто під час освоєння додаткових освітніх програм.
4 етап – повторна діагностика, аналіз ефективності проведеної роботи.
5 етап – обговорення результатів та вивчення рівня задоволеності взаємодією, при необхідності –
уточнення соціального замовлення та перехід на перший етап психолого-педагогічного супроводу.
На закінчення слід зазначити, що психолого-педагогічне супроводження спирається на особистісні
пріоритети у професійному становленні фахівців у сфері дошкільної освіти, які сприяють всебічному
професійному розвитку майбутнього фахівця. Водночас у ході професійно-особистісного становлення
розвиток студентів як фахівців зливається у єдиний процес із цілісним формуванням новоутворення
особистості молодої людини – професіоналізму. Цілісне ж становлення відбувається на основі
самореалізації у професійному середовищі, що дозволяє випускнику педагогічного вузу бути
конкурентоспроможним фахівцем.
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ВИКОРИСТАНАННЯ МОБІЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИКЛАДАННІ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ
ДИСЦИПЛІН В ЗАКЛАДАХ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
Нові сучасні педагогічні технології, які використовуються у даний час не можна уявити без широкого
застосування нових інформаційних технологій. При цьому один з напрямків сучасного етапу
інформатизації освіти може бути пов'язаний з використанням мобільних технологій [1].
Рівень розвитку технологій у галузі використання мобільних пристроїв і безпровідного зв’язку дає
змогу ефективно організувати навчальний процес і досягти позитивних результатів. Маючи у своєму
арсеналі велику кількість різноманітних засобів від персональних ПК до ноутбуків, планшетів, телефонів та
доступом до мережі, навчання стало ще доступнішим для будь-якої людини [2]. Мобільний телефон зробив
людину мобільною, здатною «рухатись» віртуальним простором.
Реформування вищої освіти призвело до появи нових методик навчання, зокрема і методики
мобільного навчання [5]. Проте, аналіз науково-методичної літератури вказує на необхідність продовження
досліджень у даному напряму, оскільки невизначеним і дискусійним залишається понятійний апарат,
уточнюються окремі компоненти методики мобільного навчання, виділяються позитивні і негативні сторони
використання мобільних пристроїв, розробляються методики навчання окремих дисциплін в умовах
упровадження мобільного навчання.
З кожним днем все більше збільшується використання мобільного інтернету і кількість користувачів
мобільних пристроїв. Такі зміни цілком обумовлені, зараз всі прагнуть до зручності і мобільності у всіх
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сферах життя. Однак мобільні пристрої не приносили б стільки користі без спеціальних програм −
мобільних додатків. Значимість мобільних додатків в освіті зростає, а основна причина цього-можливості,
які вони дають: спільна робота учнів над завданнями під час уроку і в позаурочній діяльності, обмін
файлами, організація дистанційного навчання та взаємодії з батьками [4, 6].
Важливим аспектом мобільного навчання є можливість навчатися в незалежно від місця і часу,
забезпечуючи непереривність і максимальну гнучкість навчального процесу. Гаджети поступово стають
невід’ємною частиною навчання, так званого мобільним навчальним інструментом. В країнах ЄС та США
використання мобільних пристроїв стало поширеною частиною навчання, учні можуть як самостійно, так і
колективно працювати над завданнями [4]. Хоча переваг доволі багато, але існує ряд недоліків
використання. Зважаючи на дослідження вчених з проблеми використання мобільних начальних додатків в
сучасній освіті, такий аспект як загальні вимоги до навчальних додатків та їх використання в процесі
навчання залишається відкритим.
Аналіз останніх досліджень та публікацій свідчить про те, що на сьогодні питання впровадження ІКТ,
зокрема технологій і засобів мобільного навчання, які забезпечують удосконалення навчально-виховного
процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в
інформаційному суспільстві залишається актуальним. Україна робить впевнені кроки на шляху
забезпечення належного місця у світовій освітній спільноті на основі E‑learning, проте ще залишаються
недослідженими перспективи розвитку та впровадження нових педагогічних технологій, що ґрунтуються на
ІКТ, у тому числі – M-learning [2, 3].
Мобільне навчання може використовуватись у поєднанні з традиційним навчанням, а також
дистанційним, навчанням за допомогою ІКТ, що у своїй сукупності дають змогу реалізувати змішане
навчання (слайд). Відмінністю мобільного навчання від інших систем навчання є використання мобільного
пристрою як основного засобу навчання і доступу до ресурсів. Навчання може проходити незалежно від
місцезнаходження суб’єктів навчання – у класі або поза його межами.
Оскільки мобільне навчання використовується в системі змішаного навчання у закладі вищої освіти,
то передбачається, що електронне навчання як невід’ємний компонент змішаного навчання вже
здійснюється.
Сучасні мобільні пристрої дають змогу створити такі типи контенту як мобільний додаток, мобільний
сайт, адаптовані електронні засоби навчального призначення, соціальні мережі і контент користувача,
унікальний мобільний контент (доповнена реальність), окремі види контенту, підготовлені викладачем.
Навчально-методична підтримка може бути представлена в різноманітних формах і видах, що без
сумніву позитивно впливає на навчальний процес загалом. Можливість представлення навчального
матеріалу засобами мобільних технологій дає змогу визначити переваги мобільного навчання [5]:
 оперативність виготовлення і доставки навчального матеріалу;
 гнучкість тиражування, що передбачає розповсюдження матеріалу в довільній кількості;
 швидкий і постійний доступ до навчальних матеріалів у будь-який момент;
 сумісна робота над навчальними матеріалами засобами мобільних додатків;
 фіксація навчального матеріалу засобами мобільних пристроїв;
 динамічне генерування навчального матеріалу залежно від місця знаходження суб’єктів навчання,
змісту навчання та способу використання мобільного пристрою;
 використання мобільного пристрою як медіатеки навчальних ресурсів.
Зазначені переваги загалом впливають на організацію навчального процесу і стимулюють студентів
до роботи. Зокрема, доцільно зазначити такі позитивні процеси, які відбуваються в організації мобільного
навчання [4,6]:
 активізація навчально-пізнавальної діяльності тих учнів, які до моменту використання мобільних
технологій не проявляли інтересу до навчання;
 процес навчання стає більш індивідуальним, коли у учнів є можливість вибирати зміст навчання з
урахуванням його інтересів нахилів.
 підвищення продуктивності навчальної роботи за рахунок гнучкості і швидкого доступу до
навчальних ресурсів;
 широкі можливості організації самостійного навчання;
 можливість реалізації змішаного навчання;
 підвищена інтерактивність навчання.
Отже, можна говорити лише про позитивний вплив мобільних технологій на організацію навчального
процесу. Утім, завжди потрібно враховувати те, що використання будь-якої технології навчання і
застосування інформаційно-комунікаційних засобів має бути педагогічно виваженим. Завжди потрібно
теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити ефективність впровадження будь-якої технології
та в будь-якому разі не робити її самоціллю.
На підставі проведеного огляду можна сказати, що мобільні технології розглядаються в двох
аспектах, як технічні засоби навчання, які дозволяють за допомогою мобільних пристроїв відтворювати
інформацію, та як педагогічна технологія, складова та вид інформаційної технології; мобільні технології
сьогодні широко використовуються, досліджуються та динамічно розвиваються.
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МҰҒАЛІМНІҢ КҮЙЗЕЛІСКЕ ҚАРСЫ ТӨЗІМДІЛІГІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ
Стресске төзімділікті қалыптастыру психикалық денсаулықтың кілті және әлеуметтік тұрақтылықтың
міндетті шарты болып табылады. Оқу жүктемелерінің артуы жасөспірімдердің жүйке жүйесі мен
психикасына әсер етеді, әртүрлі аурулардың дамуының негізгі факторларының бірі болып табылатын
эмоционалды стресстің қалыптасуына әкеледі. Қазіргі уақытта психикалық денсаулықты сақтау және
стресске төзімділікті қалыптастыру туралы қамқорлық алдыңғы орынға шығады. Бұл жолдағы маңызды
ақпаратты қабылдаудың ерекшеліктері өз психикасы, бұл мүмкіндік береді ғана емес, ескерту пайда
аурулар, денсаулықты нығайту, бірақ және жетілдіру өздерін және өз өзара іс-қимыл сыртқы ортамен.
Әлеуметтік тұрақсыздық жағдайында стресс мәселесіне және адамның стресске төзімділігін
қалыптастыру механизмдеріне қатысты мәселелерге қызығушылық айтарлықтай өсті. Бұл қоғамдағы,
соның ішінде білім беру жүйесіндегі қарқынды өзгерістерге байланысты. Кәсіби қызметтің адамдармен
қарқынды және эмоционалды өзара әрекеттесумен байланысты мамандардың денсаулық жағдайына әсер
ету ерекшеліктеріне көп көңіл бөлінеді. Бұл мамандар көбінесе жұмыстағы көптеген жағдайларға
физиологиялық және психикалық реакцияларды байқайды. Бұл реакциялар кәсіби стресс сияқты
құбылыстың көрінісі болып табылады.
Стресстің бір ерекшелігі – оның көріністері мен формаларының әртүрлілігі. Стресс адамның ішкі
мүшелерінің әртүрлі ауруларының дамуының себебі ғана емес, сонымен қатар адам психикасының әртүрлі
бұзылыстарына әкелуі мүмкін. Стресс көптеген аурулардың дамуына себеп болуы мүмкін. Жоғарыда
айтылғандардың бәрі стрессті сапалы талдаудың, сондай-ақ оның алдын-алу жолдарын іздеудің себебі
болып табылады. Психология саласындағы зерттеушілердің ерекше қызығушылығы-адамның
функционалды жағдайлары. Адамның функционалды жағдайын бағалау үшін жиі қолданылатын
көрсеткіштер:
1. Сыртқы эмоционалды көріністер – мимика, пантомимика, сөйлеу параметрлері;
2. Физиологиялық реакциялар – кейбір нәтижелерге әкелетін мінез-құлық (бас айналу, жүрек
соғысы, қысымның төмендеуі және т.б.);
3. Биохимиялық деректер – тіршілік әрекеті процесінде әртүрлі мүшелер мен тіндерде түзілетін
заттардың құрамын зерттейтін зерттеулер;
4. Неврологиялық көрсеткіштер – сезімталдық, үйлестіру, сана, рефлекстер;
5. Психологиялық және психофизиологиялық көрсеткіштер – жүйке жүйесінде болатын өзгерістер
(Сурет 1).
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Сурет 1 -Адамның функционалды жағдайын бағалау үшін жиі қолданылатын көрсеткіштер
Еңбек қызметін жүзеге асыратын адамның функционалды жағдайын белгілі бір бағытта, белгілі бір
жағдайларда, белгілі бір энергия қорымен еңбек операцияларының орындалуын тікелей немесе жанама
түрде анықтайтын функциялар мен қасиеттердің қолма-қол сипаттамаларының жиынтығы ретінде
қарастыруға болады. Функционалды күйлердің белгілерінің ауырлығы адамның ерекшеліктеріне де,
орындалатын жұмыстың сипатына да байланысты.
Стресстік жағдай адамның денсаулығына, оның мінез-құлқына, жұмыс қабілеттілігінің деңгейіне,
сондай-ақ айналасындағы адамдармен қарым-қатынасқа әсер етеді.
Осылайша, стрессті мұғалімнің кәсіби қызметіндегі маңызды және өзекті мәселе деп санауға
болады, сондықтан стресске төзімділікті қалыптастыру маңызды. Стресс факторларын анықтау, стресске
төзімділікті қалыптастыруға ықпал ететін стресстің себептерін анықтау осы мақаланың мақсаты болып
табылады. "Стресс" термині (ағылшын тілінен аударылған. - қысым, кернеу) техникадан алынады, онда
бұл сөз физикалық объектіге қолданылатын және оның кернеуін тудыратын сыртқы күшті, яғни объектінің
құрылымын уақытша немесе тұрақты өзгерту үшін қолданылады [1].
Стресс адамның мінез-құлқына, оның жұмысына, денсаулығына, басқалармен және отбасымен
қарым-қатынасына әсер етеді. Стресс жағдайы көптеген адамдардың күнделікті өміріне тығыз
байланысты. Стресстің әсері әрдайым сезілмесе де, стресстің салдары туралы ешқашан ұмытпау керек.
Әр адам үшін стресстің әсер ету деңгейі әртүрлі. Адамнан адамға стресстің қажеттілігі ғана емес, сонымен
бірге қажетті стресстің мазмұны немесе түрі де өзгереді. Бар салмағы адамдардың қабілетті қарамастан,
көптеген стресстер, сақтап, жақсы көңіл-күй, шаттық және қайырымдылығы. Сонымен қатар, көптеген
адамдар күнделікті өмірде стресстік және стресстік жағдайлардың барлық түрлерінен аулақ болуға
тырысады, өте ауыр, күдікті және стресстік. Біз кейде тіпті стресске назар аудармаймыз, ал оның ұзақ
мерзімді әсері денсаулыққа теріс әсер етеді. А.М. Вейннің пікірінше заманымыздың негізгі созылмалы
аурулары эмоционалды күйзеліс, жедел немесе созылмалы эмоционалды стресс аясында пайда болады
екен [2].
Стреске жеке төзімділікке арналған соңғы монографиялардың бірінде К. Судаков «Эмоционалды
стресс негізінде психосоматикалық аурулар қалыптасады: невроздар, жүрек қызметінің бұзылуы,
артериялық гипертензия, асқазан-ішек жолдарының ойық жарасы, иммун тапшылығы, эндокринопатия
және тіпті ісік аурулары» деп атап өтті [3].
Қазіргі ғылыми әдебиеттерде стресс сөзі кем дегенде үш мағынада қолданылады деп айтуға
болады:
біріншіден, ұғым стресс адамда шиеленісті немесе қозуды тудыратын кез-келген сыртқы
ынталандыру немесе оқиғалар сияқты анықталуы мүмкін. Қазіргі уақытта бұл мағынада «стресс», «стресс
факторы» терминдері жиі қолданылады.;
екіншіден, стресс субъективті реакцияға сілтеме жасай алады және осы мағынада ол шиеленіс пен
қозудың ішкі психикалық күйін көрсетеді;
үшіншіден, стресс ағзаның талаптарға немесе зиянды әсерлерге физикалық реакциясы болуы
мүмкін.
Стресс көңіл-күйдің белгілері (Сурет 2):
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Сурет 2 - Стресс көңіл-күйдің белгілері
Стресс көңіл-күйдің белгілерін сипаттадық (Кесте 1).
Кесте 1 - Стресс көңіл-күйдің сипаттамалары
Стресс көңіл-күйдің
белгілері
дене көріністері

мінез-құлық көріністері

Мазмұны

Сипаттамасы

жүрек соғысы мен тыныс
алу ырғағының
өзгеруінен тұрады

Стресстік жағдайлар кезінде бет терісінің түсі
өзгереді, қызыл немесе керісінше, ақ түске айналады,
оқушылардың мөлшері артады. Стресс жағдайында
терлеудің жоғарылауы да, керісінше, құрғақ тері мен
ауыз қуысы да байқалуы мүмкін
Мүмкін қозғалтқыштың мазасыздығы, позаның үнемі
өзгеруі немесе, керісінше, қозғалыстардың тежелуі
мен летаргиясы

мимика, ым-ишара,
дауыс тембрі және
интонацияны өзгертуден
тұрады

Бұл жағдайлардың көпшілігі уақыт өте келе нашарлайды және ауыр ауруларға әкелуі мүмкін.
Келесі жағдайлар стресстің пайда болуына ықпал етеді:
- жанжал жағдайлары;
- уақыттың дұрыс бөлінбеуі (ұйымдастырылмауы), маңызды істерді орындау үшін оның жетіспеуі;
- шамадан тыс жұмыс немесе шамадан тыс жүктеме;
- психологиялық еңбек шиеленісі;
- кәсіби қызметте тым жоғары талаптар.
Адамдармен жұмыс істеу көп күш пен күш жұмсайды. Жаңа жұмыс күніне арналған психикалық
ресурстар толығымен қалпына келтірілмейді. Мазасыздық, депрессия, эмоционалды күйзеліс - бұл мұғалім
өз жұмысында төлейтін жауапкершіліктің бағасы. Мұғалімнің психологиялық ыңғайсыздығы оның
денсаулығына физикалық, психикалық, кәсібитеріс әсер етеді. Әрине, мұның бәрі оның жұмысына әсер
етеді. Мұғалімдердің көптеген аурулары жинақталуымен байланысты.
Мұғалімдердің психологиялық денсаулығын сақтаудың өте тиімді әдісі-стресстің алдын-алу, сондайақ бұрыннан бар стресстік кернеумен күресу әдістерін қолдану. Күрес әдістеріне белсенді өмір салты,
күнделікті режимді сақтау, дұрыс тамақтану, уақтылы релаксация және сапалы ұйқы жатады. Сонымен
қатар, басқалармен қарым-қатынас, жағымды қарым-қатынас және одан кейінгі жағымды эмоциялар
стресспен күресудің ажырамас бөлігі болып табылады. Стресстің алдын-алу, ең алдымен, өз өміріне деген
дана көзқарасқа, оның белсенді кеңес беруіне негізделген: кез-келген жағдайда таңдау мен таңдау бар
екенін және маманның көмегіне уақтылы жүгіну дұрыс өмірлік шешімдер қабылдауға және стресс деңгейін
төмендетуге ықпал етуі мүмкін екенін есте ұстаған жөн. Тек жеке адам өзінің қызмет дәрежесін немесе
өмірінің пассивтілігін анықтай алады, демек, оның бақылау деңгейін анықтайды. Бұл тәсіл кәсіби қызмет
барысында адамдармен көптеген және қарқынды байланысы бар мамандар үшін қауіпсіздік техникасының
бір түрі болып табылады.
Адам өзінің әдеттеріне және дүниетанымына оң әсер ете алатын болса, ол сапалы релаксация және
шоғырлану принциптерін күнделікті өміріне енгізе алады, стресстік жағдайларды бастан кешірудің ең аз
салдарымен оңайырақ болады. Адамның ауторегуляция қабілеті ағзадағы белгілі бір процестерге тиімді
әсер етудің кілті болып табылады. Ауторегуляция арқылы стресстік жағдайлардың алдын-алудың бірқатар
әдістерін атап өтуге болады, мысалы, стресске қарсы күнделікті өзгеріс, жедел стресске алғашқы көмек
және жеке стресстің өзін-өзі талдауы. Бұл әдістерді қолдану жалпыға қол жетімді және оңай зерттеледі [4].
Адамға өткір күйзеліс жағдайында көмектесетін алгоритм бар. Бірінші қадам-барлық ішкі күш-жігерді
жұмсау, өзіңізді тоқтатуға мәжбүрлеу, алаңдаушылық, ашу және жүйке сезінуге тыйым салу. Жедел
күйзеліс жағдайынан шығу, тынышталу үшін өзіне-өзі көмек көрсетудің тиімді тәсілін табу қажет. Содан
кейін әр минут сайын туындауы мүмкін сыни жағдайда сіз жедел стресске көмектесу әдістеріне жүгініп, тез
шарлауға болады.
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Адамға күйзеліс жағдайынан толық шығуға немесе оның жүруін жеңілдетуге көмектесетін бірқатар
әдістер бар:
1) стресске қарсы тыныс алу техникасы. Мұрын арқылы баяу терең тыныс алу керек, өкпелер
толығымен ауамен толтырылған кезде, сіз қысқа уақыт дем алуыңыз керек, содан кейін дем шығару
мүмкіндігінше баяу және тегіс болуы керек. Мұндай техниканы тыныс алу деп атайды тынышталдыратын.
Тыныс алу процесін визуализациялау қажет: әрбір тыныс алу кезінде ауа дененің жасушаларын қалай
толтыратынын, ал әрбір дем шығару кезінде кернеу мен стресс осы техниканы орындайтын денені
қалдырады.
2) минуттық релаксация техникасы. Ауыздың бұрыштарын босаңсытып, ерніңізді ылғалдандырыңыз,
содан кейін иығыңызды баяу босатыңыз. Өзіңіздің бет-әлпетіңізге және дененің кеңістіктегі жағдайына
назар аудару өте маңызды-біздің бет-әлпетіміз бен позамыз барлық эмоцияларымызды, сезімдерімізді
және ішкі күйімізді көрсететінін есте ұстаған жөн. Егер стресстік жағдай болса, бұл эмоциялар мен
сезімдерді көрсету өте жағымсыз деп болжауға болады. Бұлшықеттердің босаңсуы, тыныс алу ырғағының
өзгеруі біздің ауызша емес жағдайымызды өзгертуге мүмкіндік береді, осылайша адамның ішкі сезімдерін
өзгертеді. Бұлшықет релаксациясы әдісі мазасыздықпен күресу және эмоционалды шиеленістен арылу
үшін қолданылады. Сонымен қатар, бұл әдіс олардың пайда болуының алдын-алу құралы болып
табылады.
3) айналаңызға қарап, сіз тұрған жерді мұқият зерттеңіз. Барлығын, тіпті ең маңызды емес
бөлшектерді, тіпті егер сіз оны жақсы білсеңіз де, байқап көріңіз. Бөлмедегі барлық заттарды ақылмен"
сұрыптаңыз", белгілі бір тізбекті ойлап табыңыз немесе жалпы қабылданған жіктеуді қолданыңыз. Сіз
толығымен процеске батырылып, өте шоғырланған болуыңыз керек. Барлық көрінетін нысандарды өзіңізге
тізімдеңіз. Сыртқы ортаға шоғырлану ішкі стресстік кернеуден арылуға мүмкіндік береді.
4) өзіңізге ұнайтын тыныштандыратын музыканы қосыңыз. Оны тыңдауға тырысыңыз, оған назар
аударыңыз (жергілікті шоғырлану). Есіңізде болсын, бір нәрсеге шоғырлану толық релаксацияға ықпал
етеді, жағымды эмоциялар тудырады.
5) жақын адаммен, жұмыс әріптесімен, көршіңізбен, жұбайыңызбен дерексіз тақырыпта сөйлесіңіз.
Бұл «осында және қазір» жүзеге асырылатын және сіздің ойыңыздағы стрессті жоюға арналған
алаңдаушылықтың бір түрі. Байланыс – тыныштандырудың ең жақсы тәсілдерінің бірі [5].
Орта кәсіптік оқу орнының мұғалімдеріне эмоционалды жану синдромын жою бойынша алдын-алу
жұмыстары мыналарға бағытталуы керек:
- оқытушылардан стресстік қызметпен байланысты туындайтын стресстік жағдайларды жою, өзін-өзі
реттеу дағдыларын қалыптастыру, релаксация әдістерін үйрету және өзінің физикалық және психикалық
жағдайын бақылау, стресске төзімділікті арттыру.
- студенттермен қарым-қатынаста қауіпті жағдайларды болдырмау және әріптестермен қолайлы
қарым-қатынас жасау үшін қажет қарым-қатынас дағдыларын (ауызша және ауызша емес) дамыту.
- жанжалды жағдайларды шешу және сындарлы шешімдер табу, қойылған мақсаттарға жету
мүмкіндігі.
Сонымен, «стрессті жеңудің» көптеген нұсқалары бар. Стресстің жағымсыз салдарын болдырмау
үшін алғашқы белгілер пайда болғаннан кейін дереу шаралар қабылдау керек, денеге сыртқы әсерлерге
дұрыс жауап беруге көмектесу керек. Ал басқару үшін психикалық жағдайын өзіне құрметпен, өзіңді жақсы
көру, сақтауға, өзін-өзі ұстай білуі және ұстамдылық болуға үйлесімділік ретінде өз-өзімен және қоршаған
ортаменемдеу керек.
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Олена Каролоп
(Київ, Україна)
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ

Однією з передумов входження України до єдиного європейського та світового освітнього простору є
забезпечення підготовки майбутніх фахівців з готельно-ресторанної справи відповідно до міжнародних
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вимог. Сьогодні заклади вищої освіти рухаються в напрямі оновлення освітніх програм, пошуку
інноваційних підходів до формування компетентного фахівця з готельно-ресторанного бізнесу, який
вирішуватиме складні завдання для подальшої успішної діяльності у сфері готельно-ресторанної справи.
Це актуалізує роль майбутнього фахівця, здатного розуміти сучасні тенденції розвитку готельноресторанної справи, використовувати різні види й форми рухової активності для активного відпочинку та
ведення здорового способу життя споживачами готельно-ресторанних послуг.
Актуальність кадрового забезпечення сфери гостинності зумовлена зростанням цього сектору
економіки та підвищенням вимог щодо ефективності діяльності та управління підприємствами готельноресторанного бізнесу. В освітньо-професійній програмі повино гармонійно поєднуватися теоретичне і
практичне навчання, обов’язкове стажування на базі провідних готелів, а також зарубіжних закладів сфери
гостинності, вивчення іноземної мови впродовж всього періоду навчання, розвиток особистісних якостей
майбутніх фахівців, необхідних для успішної реалізації професійних функцій у сфері гостинності.
Основним принципом і завданням підготовки майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи є
поєднання академічних дисциплін і практичних занять на базі провідних закладів готельно-ресторанного
бізнесу регіону та за кордоном, що забезпечує підготовку здобувачів вищої освіти до діяльності в будь-якій
галузі індустрії гостинності.
Професійна підготовка менеджерів, фахівців готельно-ресторанноїсправи, що ґрунтується на
особливостях підприємницької діяльності всфері гостинності та спирається на принципи педагогічної
дидактики.Надання якісної освіти та можливостей для глибокого, всебічного тапрофесійного вивчення
готельно-ресторанної справи шляхом отримання корисних та актуальних практичних знань та формування
загально-культурних, особистісних та професійних компетентностей.
В сучасних умовах індивідуалізації освіти важливим є студентоцентроване навчання (StudentCentred Learning - SCL), яке в педагогічній літературі пов’язується з підходом до організації освітнього
процесу, заснованим на заохоченні здобувачів освіти до ролі автономних і відповідальних суб’єктів
навчально-пізнавальної діяльності; створенням освітнього середовища.
У педагогічних дослідженнях освітнє середовище пов’язують із сукупністю цілісних педагогічних
умов, чинників, суспільних об’єктів, запланованих і незапланованих впливів середовища, взаємодії з його
складовими для підготовки майбутніх фахівців, що включає формування особистості здобувача вищої
освіти, його фахової компетентності, набуття умінь, навичок внаслідок науково-методичних і педагогічних
заходів у соціальному і просторово-предметному оточенні ЗВО.
Поняття «педагогічні умови» розуміється як обставини, від яких залежить та в яких відбувається
цілісний продуктивний педагогічний процес професійної підготовки фахівців, що опосередковується
активністю особистості, групою людей [1]; становище, в якому компоненти навчального процесу
представлені в найкращій взаємодії, що дає викладачеві змогу результативно працювати, керувати
навчальним процесом, а тим, хто навчається - успішно працювати [1]. Ураховуючи сутність поняття
«педагогічні умови», зазначимо, що вони сприяють досягненню певної педагогічної мети, забезпеченню
цілісного продуктивного педагогічного процесу професійної підготовки майбутніх фахівців.
Педагогічні умови професійної підготовки здобувачів готельно-ресторанної справи до професійної
взаємодії передбачають реалізацію шляхів формування готовності до професійної взаємодії майбутніх
фахівців. Тому педагогічні умови розуміємо як комплекс взаємопов'язаних та взаємозумовлених факторів,
які забезпечують цілеспрямований процес формування готовності здобувачів готельно-ресторанної справи
до професійної взаємодії засобами інноваційних, інтерактивних технологій [2].
Обґрунтування педагогічних умов підготовки здобувачів готельно-ресторанної справи до
професійної взаємодії засобами інноваційних технологій здійснювалося з урахуванням впливу таких
факторів: аналіз особливостей функціонування готельно-ресторанної індустрії в сучасних економічних
умовах; вимоги до професійної підготовки майбутніх фахівців у сфері готельно-ресторанної індустрії в
умовах закладу вищої освіти; пізнавальні потреби й інтереси студентів щодо забезпечення професійної
взаємодії; змістове наповнення поняття ключових професійних якостей здобувачів готельно-ресторанної
справи; особливості комунікативної діяльності здобувачів готельно-ресторанної справи тощо.
Цілями навчанняє: формування загальних і фахових компетентностей достатніх для успішного
розв’язання спеціалізованих складних задач і практичних проблему сфері готельного та ресторанного
бізнесу.
Об'єктами вивчення являються: готельно-ресторанний бізнес, як складова сфери обслуговування,
що передбачає формування, просування, реалізацію та організацію споживання готельних та ресторанних
послуг, готельне і ресторанне обслуговування.
Теоретичний зміст предметної області це: готельна справа, ресторанна справа, технології продукції
ресторанного господарства, інформаційні системи та технології у сфері готельного та ресторанного
бізнесу, економіка готелів і ресторанів, маркетинг, принципи проектування підприємств готельного та
ресторанного господарства, правове регулювання та забезпечення безпеки споживачів послуг,
устаткування підприємств готельного та ресторанного господарства.
Обрані методи, методики та технології: загально - та спеціально-наукові методи: економічні,
інформаційні, методи обслуговування (технологічно-виробничі,інтерактивні, сервісні).
Інструментами та обладнанням є: технічне обладнання та оснащення для обробки інформації,
спеціалізовані прикладні ліцензовані програми.
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Висока професійна майстерність науково-педагогічних працівників КНУКіМ, які забезпечують освітній
процес, мають наукові ступені та вчені звання дозволяє вести підготовку висококваліфікованих фахівців на
рівні сучасних вимог ринку праці, бути конкурентоздатними на ньому, що в сучасних умовах є запорукою
успішного працевлаштування після закінчення університету на підприємствах як державного, так і
приватного сектору економіки.
Для ресторатора та готельєра важливі не тільки спеціальні знання,дипломи та свідоцтва про
закінчення різноманітних курсів. Часто набагатобільш важливим виявляється наявність так званих
«гнучких навичок» - неспеціалізованих, безпосередньо не пов’язаних з ресторанною та готельною справою
умінь і якостей. Це – soft skills – навички, які допомагають фахівцю всфері гостинності взаємодіяти і добре
ладити з іншими людьми.
Велику увагу приділено формуванню цих навичок, оскільки саме вони відповідають за успішну
участь у робочому процесі, високу продуктивність і є наскрізними. Набуті «гнучкі навички» допоможуть в
роботі, зокрема командній, а також сприятимуть успішній соціалізації. Їх набуття реалізується шляхом
забезпечення широкого переліку вибіркових освітніх компонентів, спрямованих на вироблення культури
мовлення та публічних виступів, розбудови ефективної комунікації та вирішення конфліктів, формування
лідерських якостей. Урізноманітнення та запровадження інтерактивних форм проведення навчальних
занять (мозковий штурм, ділова гра, квест-технології) дає змогу виробити у здобувачів вищої освіти
здатність працювати в команді, приймати рішення та відповідати за їх реалізацію [2].
Значну роль у розвитку «гнучких навичок» відіграє участь здобувачів вищої освіти у різноманітних
студентських творчих та наукових гуртках, виступах на концертах та творчих зустрічах, брейн-рингах та
тренінгах, семінарах та конференціях.
Надання здобувачам вищої освіти свободи дій для реалізації власних інтересів під час вибору
індивідуальної траєкторії навчання.
Унікальність становлять освітні компоненти, що гармонійно поєднують сучасні досягнення в сфері
гостинності та практичні інструменти вирішення професійних питань готельного та ресторанного
обслуговування; передбачають набуття навичок розробки та реалізації готельних та ресторанних послуг,
бізнес-проєктування та ефективної організації діяльності підприємств гостинності; виховання
правосвідомості та психологічної готовності до вирішення професійних завдань у галузі готельного та
ресторанного обслуговування.
В освітньому процесі активно використовуються інтерактивні методи навчання (тренінги, ділові ігри,
ситуаційне моделювання, майстер-класи). Здобувачі поєднують навчання з роботою та практикою
впровідних закладах сфери гостинності регіону [3].
Завдяки гармонійному поєднанню класичних занять, тренінгових технологій та практичної підготовки
безпосередньо на підприємствах сфери гостинності здобувачі отримують здатності щодо вибудовування
ефективної комунікації; отримання безцінного досвіду професійної діяльності; формулювання власної
думки, доведення власної точки зору, аргументації й дискутування; аналізу навчальної інформації,творчо
підходити до засвоєння навчального матеріалу, що робить доступнішим засвоєння знань.
Під час навчання є унікальна можливість приймати участь у майстер-класах та онлайн-вебінарах від
представників Асоціації рестораторів та готельєрів міста, провідних фахівців у сфері гостинності та
закордонних закладів освіти відповідного профілю.
Освітній процес спрямовано на формування сучасного менеджера готельно-ресторанного сервісу,
який досконалознає свою справу і розбирається в останніх тенденціях ринку. Вінволодіє повною і точною
інформацією про новітні тенденції розвитку готельно-ресторанного бізнесу і здатний зробити своє
підприємство конкурентоспроможним. Вже зараз фахівці в області готельно-ресторанного сервісу
найбільш затребувані на ринку праці в усьомусвіті.
Прикладна орієнтація забезпечена вибірковими освітніми компонентами, що сформовані у кейси, з
яких здобувач вищої освіти укожному навчальному семестрі обирає навчальні дисципліни в межах
визначеної кількості кредитів.
Здобувач вищої освіти обирає один з запропонованих кейсів, що становить прикладну орієнтацію
його підготовки. Також здобувач вищої освіти має право обрати навчальні дисципліни комплексного або
між дисциплінарного характеру з іншої освітньо-професійної програми іншої спеціальності або рівня вищої
освіти [3].
Здобувачі вищої освіти слухають курси українською та за бажанням англійською мовами (у
останньому випадку – із залученням фахівців Центру іноземних мов, фахівців-практиків підприємств
гостинності, а також провідних європейських закладів).
Освітній процес забезпечують науково-педагогічні працівники,які мають високий рівень наукової та
професійної активності.
До проведення аудиторних занять залучаються професіонали-практики, представники роботодавців,
переважно для проведення занять із професійно-орієнтованих дисциплін.
Для реалізації освітніх компонентів програми на умовах сумісництва запрошуються представники
асоціації рестораторів та готельєрів, які мають значний стаж роботи зафахом.
Офіційний веб-сайт містить інформацію проосвітні програми, навчальну, наукову і виховну
діяльність, структурні підрозділи, правила прийому, контакти.
Доступ до інформаційних ресурсів щодо освітньої діяльності університету вільний та безоплатний.
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Університетом забезпечено необмежений доступ до мережі Інтернет.
Оптимізація процесу формування готовності здобувачів готельно-ресторанної справи має
реалізовуватися шляхом активізації певних педагогічних умов, котрі орієнтуватимуть фахову підготовку на
діяльність в готельно-ресторанному бізнесі, сприятимуть виробленню умінь студентів до навчальних
предметів і процесу пізнавальної діяльності, самостійно оцінювати свою підготовленість до професійної
діяльності, мотивувати всіх суб’єктів навчального процесу на створення в студентській аудиторії
позитивного психологічного мікроклімату і, отже, підвищують ефективність навчально-освітнього процесу.
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ НАВИЧОК САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
ІЗ ДЖЕРЕЛАМИ ІНФІОРМАЦІЇ
Як філософська категорiя «умова» пов'язується із відношенням предмету до явищ, що оточують
його, без яких він існувати не може; умова - це те, від чого залежить щось інше (що обумовлювали); те, від
чого залежить щось інше (що обумовлюють); істотний компонент комплексу об'єктів (речей, їх станів,
взаємодій), з наявності якого з необхідністю слідує існування даного явища». Дане поняття виражає
ставлення предмета до оточуючих його явищ, без яких вiн iснувати не може. Саме предмет виступає як
щось обумовлене, а умова – як зовнiшнє вiдносно предмета рiзноманiття об’єктивного свiту.
На вiдмiну вiд чинника, який безпосередньо породжує те чи iнше явище чи процес, умова складає те
середовище, оточення, в якому останнє виникає, icнyє i розвивається.
Термін «педагогічна умова» визначається як певна обставина чи обстановка, яка впливає
(прискорює чи гальмує) на формування та розвиток педагогічних явищ, процесів, систем, якостей
особистості.
Для визначення педагогічних умов ефективного розвитку навичок самостійної роботи студентів зі
джерелами (на прикладі дисципліни «Інноваційні технології переробки металів металургії») ми
проаналізували джерельну базу з проблеми дослідження.
Аналіз науково-педагогічних досліджень дозволив визначити педагогічні умови, які необхідно
реалізувати в навчальному процесі для ефективного розвитку навичок самостійної роботи у процесі
вивчення дисципліни «Інноваційні технології переробки металів металургії» з джерелами інформації, а
саме:
- мотивація студентів до розвитку самостійної роботи з джерелами інформації;
- удосконалення навичок самостійної роботи з джерелами інформації засобами інтернет-технологій;
- застосування різних методів роботи з джерелами інформації.
Опишемо ці умови.
Перша педагогічна умова – мотивація до розвитку самостійної роботи з джерелами інформації – є,
на нашу думку, чи не головною.
Самостійна робота є найвищою формою навчальної діяльності за критерієм саморегуляції і цільової
спрямованості; вона може диференціюватися залежно від джерела керування, характеру спонукання.
Звичайно, проблема формування у студентів уміння вчитися самостійно переростає у проблему
попереднього підвищення навчальної мотивації, виховання інтересу до навчання [3].
Мова йде не про те, як працювати з бібліографічним апаратом бібліотеки, різними джерелами
інформації, а як формувати у студентів глибоку мотивацію до знань, про видову різноманітність
друкованих джерел; навчити працювати з науковою та іншою літературою, складати бібліографічний
список літератури; розвивати увагу, пам’ять, мислення, інтерес як складову мотивації у навчанні.
Ураховуючи те, що метою вивчення дисципліни є засвоєння знань та придбання навичок в області
технології процесів виробництва чавуну, сталі та сплавів на основі аналізу термодинамічних характеристик
основних реакцій та кінетичних особливостей процесів, що забезпечує підвищення рівня підготовки
бакалаврів необхідного для виконання перспективних досліджень по розробці ресурсозберігаючих,
енергоефективних і екологічно чистих технологій, ми розуміємо, що треба підвищувати мотиваційний
інтерес до дисципліни.
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Таблиця 1 – Самостійна робота студентів з джерелами інформації до дисципліни та очікуваний
результат
Тема
Технологічні
особливості
отримання
залізорудних та
марганцевих
агломератів
Технологічні
особливост
іведення
доменної плавки

Технологічні
особливості
ведення
доменної плавки
Технологічні
особливості
отримання
сплавів на основі
хрому
Технологічні
особливості
отримання
сплавів на основі
марганцю

Джерела інформації
Ефименко Г.Г. Металлургия чугуна
Ефименко Г.Г., Гиммельфарб А.А., Неменов
А.М. - К.: Вища школа, 1981. 495 с.

Очікуваний результат
особливості
виробництва
чорних
металів і феросплавів, послідовність
основних технологічних операцій, що
відповідають сучасним досягненням
науки і технології

Бойченко Б. М. Конвертерне виробництво сталі:
теорія, технологія, якість сталі, конструкція
агрегатів, рециркуляція матеріалів і екологія:
підручник для вузів / Б. М. Бойченко,
В. Б. Охотський, П. С. Харлашин; Національна
металургійна акад. України. - Дніпропетровськ:
РВА"Дніпро-ВАЛ", 2004. 453 с.
Системи технологій промисловості. Частина 1:
Конспект лекцій (російською мовою) /
Камкіна Л.В., Надточій А.А., Анкудінов Р.В.,
Бабенко О.В. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2014.
53 с.
Системи технологій промисловості. Частина 1:
Конспект лекцій (російською мовою) /
Камкіна Л.В., Надточій А.А., Анкудінов Р.В.,
Бабенко О.В. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2014.
53 с.

шляхи та методи удосконалення
сучасних способів виробництва металів
і сплавів, що забезпечують отримання
якісної,
конкурентоспроможної
металопродукції

Гасик М.И. Теория и технология производства
ферросплавов / Гасик М.И., Лякишев Н.П.,
Емлин Б.И. - М.: Металлургия, 1988. 784 с.
Еднерал Ф.П. лектрометаллургия стали и
ферросплавов / Еднерал Ф.П. - М.: Металлургия,
1963. 640 с.

Проводити аналіз сировинної бази
отримання чавуну, сталі та феросплавів

Виконувати аналіз можливостей і
послідовності відновлення елементів у
різних відновлювальних процесах

Укладено за джерелом [2].
Друга педагогічна умова – удосконалення навичок самостійної роботи з джерелами інформації
засобами інтернет-технологій– важлива саме тим, що студенти все частіше навчаються за дистанційною
формою навчання. Студент повинен бути широко ерудований, опанувати методологію наукової творчості,
новітні інформаційні технології, методи отримання, оброблення і фіксації наукової інформації.
Середосновнихнапряміввикористовуванняінформаційнихтехнологійнайефективнішими є:
- використовування Інтернет – ресурсів для виконання індивідуальних завдань;
- підготовка презентацій в Power-Point за матеріалами теми, що вивчається, за матеріалами
домашнього читання;
- підготовка виступів з використанням інтерактивної дошки;
- використовування цифрових додатків до навчально-методичних комплексів (наприклад НМК
"Cutting Edge") для виконання домашніх завдань з використання маудіо- і відеоматеріалів, що містять дані
навчальні комплекти;
- виконанн ятестових завдань в мультимедійному класі (наприклад, з використанням програми
"Reward"),
- проведення 1 раз на семестр студентських конференцій з використанням мультимедійних засобів,
- створення своїх підпрограм із заданої тематики (для студентів технічних факультетів) [1].
Третя педагогічна умова – застосування різних методів роботи з джерелами інформації – повністю
заледить від викладача, його дій щодо спрямування студентів. Сьогодні зміни вимагають від суспільства
винахідливості, гнучкості, творчого підходу до розв’язання проблем, уміння застосовувати знання в
реальному житті. На зміну традиційній системі навчання приходить особистісно-орієнтована, традиційні
методи змінюються інноваційними, що передбачають зміщення акцентів у навчальній діяльності, її
спрямування на інтелектуальний розвиток учнів за рахунок зменшення долі репродуктивної діяльності.
При комплексному застосуванні традиційних та мультимедійних технологій забезпечує набуття
студентами не тільки глибоких та міцних знань, а й вміння розвивати інтелектуальні, творчі здібності,
самостійно набувати нових знань та працювати з різними джерелами інформації: пошукові джерела
онлайн, друковані видання та Інтернет сайти, спеціалізовані професійні видання, реферативні довідники у
бібліотеках тощо.
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Робота з документом – це засіб закріплення різним способом на спеціальному матеріалі інформації
щодо фактів, подій, явищ об'єктивної дійсності й розумової діяльності людини.
Наприклад, одним із найпріоритетніших є інноваційний метод проектів. Метод проекту – пошук
розумного балансу між академічними знаннями і практичними вміннями. Основою його є розвиток
критичного мислення, пізнавальних навичок студентів, умінь конструювати свої знання, орієнтуватися в
інформаційному просторі.
Працюючи над проектом, студенти ніби занурюються в різні ідеї пошукової роботи. Адже головною
задачею є не дати певний багаж знань, а навчити вишукувати потрібну інформацію з будь-яких джерел. За
цих умов змінюється і психологічна атмосфера студента, відбувається переорієнтація репродуктивної
навчальної діяльності на різноманітні види самостійної діяльності – дослідницьку, пошукову, творчу.
Таблиця 2 – Методи аналізу документів як джерела інформації
Види аналізу
Традиційний аналіз (класичний)
Контент-аналіз (кількісний)

Тлумачення
Тлумачення документа через з'ясування основних думок та ідей
конкретного тексту. Оцінку його змісту згідно з політичними,
моральними або естетичними критеріями 
Аналіз змісту масової сукупності текстів з використанням
стандартизованих вимірювальних, статистичних процедур з метою
отримання їх об'єктивних кількісних характеристик. Його сутність
полягає у перекладі в кількісні показники текстової інформації

Отже, педагогічні умови розвитку навичок самостійної роботи з джерелами інформації студентів на
прикладі дисципліни «Інноваційні технології переробки металів металургії» ми розуміємо як комплекс
пізнавальних,навчальних і самостійних дій, що реалізуються в певній послідовності з метою оптимального
виконання самостійної навчальної діяльності студента.
Література:
1. Константинова Н.А., Михеев И.Д. Применение мультимедийных средств для активизации
самостоятельной работы студентов при изучении иностранных языков // Успехи современного
естествознания. – 2008. – № 10 – С. 97-100.
2. Програма навчальної дисципліни «Технологія процесів одержання металів та сплавів»
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ОҚУШЫЛАРДЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ САУАТТЫЛЫҒЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ МАҢЫЗЫ
«Функционалдық сауаттылық» ұғымы алғаш рет өткен ғасырдың 60 жылдары ЮНЕСКО
құжаттарында пайда болды және кейіннен зерттеушілердің қолдануына енді. Функционалдық сауаттылық,
кеңінен алғанда, білім берудің (бірінші кезекте жалпы білім беруді) көп жоспарлы адамзат қызметімен
байланысын біріктіретін тұлғаның әлеуметтік бағдарлану тәсілі ретінде түсіндіріледі. Қазіргі тез дамушы
заманауи қоғамда функционалдық сауаттылық адамдардың әлеуметтік, мәдени, саяси және экономикалық
қызметтерге белсенді қатысуына, сондай-ақ өмір бойы білім алуына ықпал ететін базалық факторлардың
біріне айналуда.
Қазіргі
ғылыми-әдістемелік
зерттеулерде
оқушылардың
функционалдық
сауаттылығын
қалыптастыруды алыс-жақын шетел ғалымдары әртүрлі аспектілерде қарастыруда, дегенмен, мектеп
оқушыларының функционалды суаттылығын қалыптастыру мәселесі әлі де болса, педагогика ғылымында
тиісті көрініс таппағанын атап өткен жөн.
Мектептегі білім беру жағдайындағы функционалдық сауаттылық соңғы жылдарда зерттеу нысанына
айналды. Мысалы, кейбір ғалымдар функционалдық сауаттылықты оқуға үйретудің стратегиялық тәсілдері
шеңберінде қарастырса, енді біреулері соцологиялық зерттеулер жүргізудің негізінде қазіргі заманғы
мектеп бітірушілердің функционалдық сауаттылық деңгейіне талдау жасайды. Зерттеуші-ғалымдардың,
педагогтердің ғылыми еңбектерін талдай келе, функционалдық сауаттылықтың бірнеше белгілерін атап
өтуге болады:
1) тұрмыстық мәселелерді шешуге бағытталған;
2) нақты әлеуметтік жағдайлардағы жеке тұлғаның жағдайлық сипаттамасы ретінде;
3) стандартты, стереотиптімәселелердішешуменбайланысы;
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4) оқу мен жазу дағдыларының қарапайым деңгейі ретінде;
5) ересек тұрғындарды бағалау ретінде;
6) сауатсыздықты жылдам жою тәсілдерін іздестіру контексіндегі мақсаттардың болуы.
Бұдан шығатын қорытынды – функционалдық сауаттылық оқушының жан-жақты қалыптасқан жеке
тұлға болып жетілуіне бағытталған басты ұстаным деуге болады.
Зерттеуші-ғалымдардың пікірінше, функционалдық сауаттылық – адамның сыртқы ортамен қарымқатынасқа кіру қабілеттілігі және аса тез бейімделуі мен жұмыс істеуі. Тұлғаның оқу, ұғыну, қысқа
мәтіндерді жасау және жеңіл арифметикалық амалдарды орындаудағы қарапайым сауаттылығына
қарағанда функционалдық сауаттылықтың айырмашылығы – тұлғаның нақты мәдени ортада тіршілік ету
үшін қажетті болып саналатын әлеуметтік қарым-қатынас жүйесінде тұлғаның қалыпты жұмыс істеуін
қамтамасыз ететін біліктілік, икемділік пен дағдылар деңгейі. Көп зерттеушілердің пікіріне сәйкес
функционалдық сауаттылықтың компоненттерін игеру процесі іс жүзінде өмір бойы жалғасуы мүмкін.
Ендеше, функционалдық сауаттылық – өмір бойы білім алуды қамтамасыз етуге бағытталған білім көзі.
Зерттеушілер оқушылардың функционалдық сауаттылығының құрылымдық компонеттері ретінде
мотивациялық, когнитивтік, әрекеттік және рефлексивтік компонеттерді атап көрсетеді. Осылайша
функционалдық сауаттылық оқушылардың оқу-танымдық құзыреттіліктерінің одан әрі дамуының негізін
құрайды. Зерттеуші-ғалымдар Ш.Т. Таубаева, С.Т. Иманбаева, А.Е. Берикхановалардың сөзімен
түйіндесек: «Функционалдық сауаттылық – адамның өзін қоршаған ортамен қарым-қатынасқа түсе алу
қабілеті және сол ортаға мүмкіндігінше жылдам бейімделе білу мен әрекеттесе алу деңгейінің
көрсеткіші» [1, 244]
Функционалды сауатты оқушы – бұл пәндік, пәнаралық, интегратив және функционалдық
мәселелерді пайдаланылатын, қабылдау, ақпаратты өзгерту, қоғаммен қарым-қатынас процесімен
байланысты қажетті және жоғары деңгейдегі білімге ие болатын тұлға. Функционалды сауатты адам
моделі – бұл таңдауға және әрі қарай білім алуға, еңбек нарығында және қоғамдық өмірдегі жинақылыққа,
өзіндік талдау мен өзіндік бағалау негізінде өзінің жеке ерекшеліктерін өздігінен жетілдіруге дайындалған
адам.
Сонымен, функционалдық сауаттылықдегеніміз – адамдардың әлеуметтік, мәдени, саяси және
экономикалық қызметтерге белсене араласуы, яғни бүгінгі жаһандану дәуіріндегі заман ағымына ілесіп
отыруы, жасына, мамандығына қарамай үнемі білімін жетілдіріп отыруы. Ондағы басты мақсат – жалпы
білім беретін мектептерде Қазақстан Республикасының зияткер, дене және рухани тұрғысынан дамыған
азаматын қалыптастыру, оның өзін қоршаған ортаға әлеуметтік бейімделуі. Яғни, оқушылардың мектепте
алған білімдерін өмірде тиімді қолдана алуына үйрету. Мұндағы басшылыққа алынатын сапалар:
- белсенділік;
- шығармашылық тұрғыда ойлау;
- шешім қабылдай алу;
- өз кәсібін дұрыс таңдай алу;
- өмір бойы білім алуға дайын болуы.
Бұл функционалдық дағдылар мектеп қабырғасында қалыптасады. Функционалды сауатты тұлға –
қоғамның құндылықтарына сәйкес, қоғамдық ахуалдың қалыптасқан мүдделеріне қарай әрекет етеді.
Бүгінгі күнге қажетті мамандықты таңдап дұрыс шешім қабылдап, заманауи ақпараттық технологиялардың
тілін біліп кез келген әлеуметтік ортаға бейімделеді. Осы тұрғыда функционалды сауатты адамның негізгі
белгілерін былайша тұжырымдауға болады: қоғамдық ортада өмір сүре білетін, тіл табыса алатын, белгілі
бір сапалық қасиеттері бар, жалпы негізгі және пәндік құзыреттіліктерді меңгерген адам болып саналады.
Заманауи мектептің ең басты міндеті оқушы өмірінің барлық кезеңдерінде білім алуға деген
құлшынысын қалыптастыру үшін, оған әрбір қадамының маңыздылығын түсінуге мүмкіндік беруден,
тәсілдер мен таным көздерін таңдауда бағдар ұстай білуге үйретуден тұрады.
«Функционалдық сауаттылық бойынша Ұлттық жоспардың» маңызы ерекше. Оның мақсаты –
оқушылардың салалық сауаттылығын дамыту арқылы тиiмдi қызмет түрлеріне бейімдеу. Сонымен қатар,
ол орта білім жүйесінің парадигмасын түбегейлі өзгертудің негізі. Бұл – дәстүрлі мектеп моделінен
рационалды модельге, әрі қарай феноменальді модельге «үш адым» ілгері аттау дегенді білдіреді. Осы
мақсатқа қол жеткізу арқылы Қазақстан оқыту деңгейі мен сапасы жағынан жетекші елдер тобына
қосылады [2].
Қазақстанның әлеммен терезесін теңестіруі үшін аса маңызды қажеттілік – білім, ғылым саласын
жандандыру. Жас ұрпаққа тәлімді тәрбиемен қатар, заманауи білікті білім беру мәселесі жас мемлекет
үшін ауадай қажет. Бұл ойымызды ХХ ғасырдың заңғар тұлғасы М. Әуезовтің: «Ел мен елді, ұлт пен ұлтты,
халық пен халықты теңестіретін нәрсе – білім», М. Жұмабаевтың: «Қазақтың тағдыры, келешекте ел болуы
да мектебінің қандай негізде құрылуына барып тіреледі. Мектебімізді таза, берік, һәм өз жанымызға (қазақ
жанына) үйлесетін негізде құра білсек, келешегіміз үшін тайынбай-ақ серттесуге болады», Ұлт ұстазы
А. Байтұрсыновтың: «Халық түзелуінің үміті жастарда. Сондықтан, жастардың қалай оқып, қалай
тәрбиеленуі бәрінен бұрын ескеріп, бәрінен жоғары қойылатын жұмыс», – деген сөздерімен түйіндей
түскіміз келеді [3]. Осы басты ұстаным негізінде білім беру жүйесіне күрделі өзгерістер енгізуде. Бүгінгі
таңда орта білім беру жүйесінде сапалы білім алудың қажеттілігі үдемелі артуда. Уақыт талабына сай өмір
сүру үшін бәсекелестік күшейген кезде басқаша болуы мүмкін де емес. Оқыту үдерісіне қазіргі заман
талабына сай технологиялар мен әдістемелерді енгізу, ғылым мен техника жетістіктерін пайдалану,
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этнопедагогиканың озық үлгілерін қайта жаңғыртып, қолдану, педагог мамандардың сапасын көтеру,
оқушылардың функцияналдық сауаттылығын көтерумен қатар, тәрбие жұмысын жақсарту күн тәртібінен
түспейтін мәселелерге айналды. Сондықтан өскелең ұрпаққа тек білім беру ісімен шектелмей, игерген
білімін одан әрі әлеуметтік бейімделуге ұластыруға қабілетті болуға, бұл үшін оқушылардың
функционалдық сауаттылығын дамыту мақсатымен Ұлттық жұмыс жоспарын іске асыру қажеттілігі
айтылған.
Оқушылардың мектепте алған білімін қоғамдық-әлеуметтік ортада пайдалануға икемдеу, олардың
функционалдық сауаттылығын арттыру арқылы еліміздегі білім мен ғылымды дамыту мәселелеріне
басымдық беріліп отыр. Мұндай жаңа міндеттерді мұғалімнің кәсіби санасының өзгеруінсіз, кәсіби
құзіреттілігінің өсуінсіз ескі психологиямен, ескі әдістермен, ескі біліктілік арттыру жүйесімен шешу мүмкін
емес. Осыған орай, қазіргі білім беру жүйесінде оқушылардың функционалдық сауаттылығын мәтін
арқылы бақылауға арналған тапсырма ретінде «Ұстаз бен шәкірт» тәмсілі алынды.
Оқушылардың функционалдық сауаттылығын бағалау құралы ретінде тест тапсырмаларын
ұсынылды.
Осы мәтінмен жұмыс жасау барысында оқушылар «Қандай қылық адамды өрескел қателікке
ұрындырады, қандай қандай қасиет жетістікке жеткізеді?» деген сыни сипаттағы проблемалық сауал
бойынша ойланады, «Адам өмірде, қоғамда өзін-өзі қалай ұстау керек?», «Басқа қонған бақытты, бойдағы
дарынды қалай бағалау керек?» деген сияқты проблемалық жағдаяттан шығудың жолдарын логикалық
тұрғыда ойланып шешеді. Өз өмірінде өрескел қателік жібермеуге өзін-өзі тәрбиелейді.
Оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыруға бағытталған білім мазмұнын игерген
оқушылардың білімдері мен біліктері өмірлік жағдаяттарда қолдана білуді, әртүрлі ақпарат көздерімен
жұмыс істей білуді және алынған ақпараттарды сыни тұрғыдан бағалай білуді, өзінің болжамдарын ұсыну
және зерттеулер жүргізу, өзінің ойын негіздей білуді; іскерлігі мен дағдыларын адами іс-әрекеттердің
әртүрлі салаларында, сондай-ақ тұлғааралық қарым-қатынас пен әлеуметтік қатынастарда өмірлік
міндеттерді шешу үшін пайдалануды қамтамасыз етеді.
Жалпы функционалдық сауаттылық деген ұғымды қорытып айтар болсақ, адамдардың әлеуметтік,
мәдени, саяси және экономикалық қызметтерге белсене араласуы және өмір бойы білім алуына ықпал
ететін базалық факторы, яғни бүгінгі жаһандану дәуіріндегі заман ағымына қарай ілесіп отыруы. Мұндағы
басшылыққа алынатын функционалдық сапалар – белсенділік, шығармашылық тұрғыда ойлау, шешім
қабылдай алу, өз кәсібін дұрыс таңдай алуға қабілеттілік, т.б. яғни, жалпы білім беретін мектептерде
Қазақстан Республикасының зияткер, дене және рухани тұрғысынан дамыған азаматын қалыптастыру.
Осындай сапалық сипаты тұрғысынан қарағанда функционалдық сауаттылық жеке адамды дамытудың
тетігі ретінде қолданылады, сондықтан теория мен тәжірибенің байланыста болуын қамтамасыз ету үшін
әрбір пән бойынша берілетін білімнің мазмұны мен көлемін анықтағанда теориялық қағидалардың,
заңдылықтар мен ережелердің, яғни ұғымдық-ақпараттық материалдардың бала өмірінде кездесетін түрлі
проблемалық мәселелерді шешуге көмегі тиетіндей, бала оны қолдана алатындай тәжірибелік маңызы
ескерілуі тиіс, сондай-ақ оқушылардың оқу материалын тек жаттап қана алмай, оның мән-мағынасын
терең түсінуін қамтамасыз ету міндетті екенін атап өтуге болады.
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ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ НА УРОКАХ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
У сучасних умовах розвитку системи освіти вагомого значення набуває впровадження ефективних
інновацій у традиційну класно-урочну систему, а також пошук нових форм організації навчання поза її
межами. До їх числа належить і метод проектів, хоча він не є принципово новим явищем у науці та
практиці.
Серед понять, які формують уявлення про метод проектів, виділимо: «проект», «проектна
діяльність», «проектування» — і розкриємо їх сутність.
У педагогічній літературі поняття «проект» (від лат. «прожекту» — кинутий уперед) визначається, поперше, як результат перетворювальної діяльності; по-друге, як мета і результат проектування [2].
Проектна діяльність як культурна форма, що використовує філософські, культурологічні та
психолого-педагогічні знання, історично оформилась у наслідок переходу від проектування матеріальних
об'єктів до проектування систем діяльності. Проблема проектної діяльності як педагогічного явища з кінця

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

75

XX століття стала предметом дослідження вітчизняних та зарубіжних учених (О. Анісімов, В. Беспалько,
І. Бухтіярова, О. Гребеннікова, Ю. Громико, Є. Заір-Бек, Г. Ільїн, Н. Матяш, О. Прикот, В. Симоненко,
В. Слободчиков, С. Ящук та ін.).
На сучасному етапі поняття «проектна діяльність» у педагогіці розглядається у двох аспектах [3]:
1) у контексті педагогічного проектування як процес розроблення окремими педагогами або
колективами вчителів цілей і конструктивних схем їх досягнення, теоретичних моделей — навчальновиховних програм і методик їх застосування;
2) як проектна діяльність учнів — складова навчальної діяльності, якій притаманні лише деякі риси
професійної педагогічної діяльності. За своєю суттю проектну діяльність учнів розуміємо як засіб їхнього
навчання та виховання. Способом її організації є метод проектів. Педагогічний термін «метод проектів»
утворений шляхом синтезу двох окремих понять: «метод» і «проект», які в поєднанні в одному терміні
набувають специфічного змісту та призначення.
Отже, є очевидним, що поняття «метод» генетичним корінням сягає практичної діяльності. Це саме
стосується і терміну «проект» у контексті гуманітарних наук.
Поняття «метод проектів» також визначається науковцями по-різному: як конкретна практика роботи
вчителів, спрямована на формування в учнів певної системи інтелектуальних і практичних умінь; і як
комплексний метод навчання; і як педагогічна технологія; і як система навчання.
В основі визначення методу проектів як комплексного методу навчання покладено бачення його як
сукупності методичних прийомів переважно пошукового характеру, спрямованих на досягнення певної
навчальної мети. Так, Є. Полат розглядає метод проектів, за умови, якщо він застосовується в межах
певного предмета, як «сукупність прийомів, операцій оволодіння деякою галуззю практичного або
теоретичного знання, тієї чи іншої діяльності; шлях пізнання, спосіб організації процесу пізнання».
М. Запрудський визначає його як «систему навчально-пізнавальних прийомів, які дозволяють
розв'язати певну проблему в результаті самостійної і колективної діяльності учнів». С. Шишов зазначає,
що в контексті шкільної освіти варто говорити про метод творчих проектів. Учений трактує це поняття як
«діяльність учня, в процесі якої під керівництвом учителя створюються матеріальні та духовні цінності, які
мають певну новизну, причому проект виконується від ідеї до її повної реалізації».
Натомість О. Новиков, розглядаючи метод проектів, вживає термін «система навчання». Його
позиція полягає в розумінні сутності цього поняття як форми організації навчання, метою якої є побудова
освітнього процесу за логікою проектно-технологічного типу організаційної культури.
А. Хуторський у цьому ж аспекті вживає термін «проектна форма навчання».
Деякі вчені (В. Гузєєв, М. Запрудський, Н. Кисельова, Д. Левітес, Г. Петровський, І. Чечель та ін.)
визначають метод проектів як цілісну педагогічну технологію.
Однак у науковому середовищі не існує єдиного розуміння сутності самого терміну «педагогічна
технологія» (у цьому аспекті Г. Селевко виділяє чотири позиції вчених), науковці ґрунтуються на власному
баченні сутності поняття «метод проектів».
Таким чином, відповідно до змістового та процесуального наповнення метод проектів можна
розглядати як [1]:
1) метод навчання, якщо він застосовується на окремому етапі навчальної діяльності як комплекс
дидактичних прийомів, спрямованих на досягнення освітньої мети в межах певної організаційної форми;
2) форму організації навчання, якщо узгоджена діяльність учителя й учнів здійснюється за
встановленими етапами й певним режимом (наприклад, уроки-проекти);
3) педагогічну технологію, якщо являє собою комплексний інтегративний процес, який передбачає
цілепокладання, планування, відповідну організацію, реалізацію цілей за допомогою адекватних методів і
форм, аналіз результатів.
У будь-якому випадку метод проектів являє собою педагогічну систему, що охоплює певну сукупність
взаємопов'язаних засобів і процесів, необхідних для створення організованого та цілеспрямованого
педагогічного впливу на формування особистості учня.
На практиці метод проектів розглядається як інновація, метою якої є створення для дитини умов, за
яких вона оволодіє вмінням активно здобувати, оновлювати та розвивати свої знання, зможе їх творчо
застосувати. Досягнення цієї мети, на наш погляд, можливе за рахунок застосування умов діяльнісного та
особистісно зорієнтованого підходів. Діяльнісний підхід означає впровадження методу проектів як
особливого способу організації навчання. З точки зору такого підходу головною цінністю освіти є цінність
розвитку дитини. Особистісно зорієнтований підхід передбачає створення сприятливого середовища для
забезпечення і підтримки процесів самопізнання і самореалізації особистості учня, розвитку його
індивідуальності.
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3. Онопрієнко О.В. Управління проектною діяльністю молодших школярів Навчання і виховання учнів 4
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РОЛЬ ТА МІСЦЕ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ В ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ІЗ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Контроль навчальної діяльності учнів є складовою навчального процесу. Він призначений для
визначення успішності, аналізу та корекції подальшого процесу і є вагомою та невід’ємною частиною
процесу підготовки фахівців у будь-якій сфері. Тому під час проєктування навчального процесу етап
розробки та проведення контролю результатів навчання є дуже важливим та відповідальним.
Маловивченою проблемою є вияв значущості тестового контролю при підготовці фахівців із
професійної освіти.
З огляду на те, що найбільш коректним засобом вимірювання рівня знань суб’єкта навчання
вважається тестування, а також враховуючи те, що в більшості опублікованих навчальних посібників і
підручників з педагогіки значущість тестового контролю при підготовці фахівців із професійної освіти
окремо не аналізуються, постала проблема у необхідності виявлення ролі і місця тестового контролю в
навчальному процесі.
Тому метою нашого дослідження було визначення ролі тестового контролю під час підготовки
фахівців із професійної освіти. Ми поставили такі завдання: проаналізувати визначення понять
«професійна освіта» та «тестовий контроль»; встановити місце та роль тестового контролю знань під час
підготовки фахівців з професійної освіти.
Об’єкт дослідження – система контролю засвоєння знань та навчальних досягнень.
Предмет дослідження – використання тестування, як складової контролю знань під час підготовки
фахівців з професійної освіти.
Ми використали такі методи дослідження: аналіз та узагальнення літератури з проблеми
дослідження, порівняння, практичний метод.
Наукова новизна нашої роботи полягає у спробі дослідити значущість тестового контролю знань
при підготовці фахівців з професійної освіти.
Результати дослідження. Станом на сьогодні якісна підготовка потенційного співробітника є дуже
важливою для отримання грамотного, думаючого та перспективного спеціаліста у своїй справі, здатного
приймати правильні рішення з професійної точки зору. Для цього постає необхідність сформувати в
майбутнього фахівця базу знань, розвити вміння логічно та стратегічно мислити, грамотно працювати з
різноманітними даними та відомостями.
Від якісної організації навчання фахівців із професійної освіти залежить не лише подальше
функціонування системи освіти, а й підготовка кваліфікованих кадрів з певної професії.
С. Я. Батищев зазначає, що професійна освіта – це процес формування та збагачення знань, умінь
та навичок, необхідних для заняття певним видом оплачуваної діяльності.
Для набуття людиною певної професійної кваліфікації, яка буде визначати її місце у суспільстві,
необхідна професійна підготовка, яка є основним компонентом професійної освіти і визначається як
«сукупність спеціальних знань, навичок та умінь, якостей, трудового досвіду та норм поведінки, які
забезпечують можливість успішної роботи з певної професії» [6].
Під час освітнього процесу особлива увага приділяється контролю засвоєного учнями матеріалу. Він
є складовою частиною процесу професійної підготовки фахівців. Однією з форм контролю під час
вивчення дисциплін є тестова система оцінки знань учнів. Від традиційних форм контролю знань перевірка
у тестової формі вигідно відрізняється тим, що вона природно вписується в сучасні педагогічні концепції.
Розглянемо систему тестування як один із видів контролю знань. Тестовий контроль дозволяє
викладачам отримувати більш точну та об'єктивну інформацію про рівень засвоєння знань, адже в процесі
контролю він здатний забезпечити диференційований підхід до усіх учнів. Для діагностики того, наскільки
успішним було вивчення, можливе використання різних форм тестування. Бажано, щоб обрана форма
дозволяла оперативно отримувати результати перевірки знань, умінь і навичок.
У книзі О.М. Майорова «Теорія та практика створення тестів для системи освіти (як вибирати,
створювати та використовувати тести для цілей в освіті)» зазначається, що «у вузькому сенсі тестування в
педагогіці означає використання стандартизованих педагогічних тестів для вимірювання та оцінки
результатів навчання. У широкому сенсі тестування – це будь-яке випробування з метою вимірювання
досягнення учня» [2].
Тест (від англ. слова test - перевірка, завдання) – система завдань, що дозволяють виміряти рівень
знань, рівень розвитку певних психологічних якостей, здібностей. Це стандартизоване випробування, яке
дозволяє кількісно висловити оцінку тих чи інших результатів навчальної діяльності студентів. Тестові
завдання можуть мати різноманітні форми. Наприклад, вибрати правильну відповідь із 4-5 запропонованих
варіантів, або знайти свідомо неправильну [4].
Тест - це набір перевірочних завдань, складених за певними правилами які мають вузьку
спрямованість. Існують також і інші підходи до цього питання. Аванесов В.С. вважає, що поняття тесту
зводиться до педагогічної діяльності зі створення завдань, які можуть застосовуватися як для контроля,
так і для навчання.
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Проаналізувавши літературу з цього питання можна зазначити, що тест – це непросто набір
випробувань, для визначення рівня засвоєння знань, а важливий елемент у навчанні, який повинен містити
в собі такі складові як система завдань, система пред'явлення завдань, система перевірки та обробки
результатів, система аналізу результатів.
Тести як системи контролю у сучасній освіті використовуються вже давно. На сьогоднішній день
існує безліч варіантів тестів, розроблених з різних предметів, як в електронному вигляді, так і в
спеціальних збірниках. Доступність таких систем спрощує можливість використання тестів у системі
контролю знань.
Особливу роль в тестовому контролі відіграє можливість використання інформаційно-комунікаційних
технологій, за допомогою яких спрощуються та покращуються етапи створення, збереження, передачі,
обробки та управління інформації.
Ми розглянули сервіс для розробки електронних навчальних ресурсів Learning Apps, за допомогою
якого можна створювати різноманітні тестові завдання. Цей сервіс є дуже зручним у використанні. Він має
зрозумілий інтерфейс; можливість вибору мов під час користування самим сервісом та під час створення
вправ (в тому числі англійська, російська, українська); можливість обирати складність завдань, необхідні
предметні категорії; можливість завантаження відео, аудіо файлів та зображень з власного ПК, з мережі
інтернет та обирати з доступних на даному сервісі; можливість редагування завдань після їх створення,
задля оновлення застарілої інформації. Також перевагами цього сервісу є те, щов одному шаблоні можна
об'єднати одразу декілька послідовно виконуваних завдань, відповіді на які треба вибирати з готових
варіантів або вводити самостійно. При цьому під час розробки завдань самостійного введення відповіді
викладачу не потрібно створювати добірку варіацій з правильними відповідями (наприклад: сон, СОН, Сон
і т д), адже сервіс автоматично створює її із використанням як маленьких так і великих літер під час
написання.
Для створення та збереження власних завдань необхідно зареєструватися. Розроблені завдання
можна зробити відкритими (та опублікувати для загального доступу) або закритими (для особистого
користування).
Для зручності користування сервісом доступ до готових ресурсів відкритий і для незареєстрованих
користувачів. Викладач може використовувати розроблені власноруч або складені колегами завдання за
допомогою розсилки учням електронного посилання або QR-коду, а також прив’язати завдання до
власного сайту (прив'язати означає виводити завдання в зменшеній рамці поверх сторінки особистого
сайту). Можна також зберегти будь-яке завдання у вигляді архіву файлів та завантажити їх на особистий
сайт. А створивши облікові записи для учнів, та доєднавши їх до свого курсу проводити контроль знань
можна одразу на цьому сайті.
Система тестового контролю забезпечує оперативну, одночасну перевірку знань студентів усієї
групи та стимулює їх для підготовки до кожного заняття, дисциплінує їх. Тестовий контроль рівня знань під
час підготовки фахівців з професійної освіти, в свою чергу, виконує контролюючу, діагностуючу, виховну,
навчальну, мотивуючу та інші функції.
Висновки. В сучасній освіті тестування, як вид контролю знань, відіграє провідну роль. Професійна
спрямованість тестового контролю зумовлюється цільовою підготовкою фахівців. У зв'язку з цим
підвищується мотивація пізнавальної діяльності студентів, що позитивно відображається на підготовці
висококваліфікованих спеціалістів. Контроль знань є важливою умовою підвищення ефективності
навчально-пізнавальної діяльності студентів. Він є інструментом для визначення обсягу, рівня та якості
засвоєння навчального матеріалу, виявлення успіхів у навчанні, недостатності знань для коригування
педагогічного процесу та подальшого вдосконалення його змісту, прийомів, засобів та форм.
Таким чином, застосування тестової форми контролю знань при підготовці фахівців із професійної
освіти є об'єктивною необхідністю, але можлива лише у поєднанні з традиційними формами та методами
перевірки.
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ЗВО ДО
ВИКЛАДАЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПРОЦЕСІ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ
Сучасне українське суспільство висуває все більш-високі вимоги до якості підготовки фахівців з
вищою освітою для всіх спеціальностей і областей діяльності. Основною метою системи вищої освіти є не
тільки підготовка, студентів до професійної діяльності, а й створення оптимальних умов для розкриття і
реалізації їх потенційних можливостей, здібностей і потреб в подальшій професійній діяльності.
Формування готовності магістрів до професійно-педагогічної діяльності є складною, багатоаспектною
та інтегрованою діяльністю, спрямованою на формування якісної системи теоретичних знань, практичних
умінь і навичок особистісних і професійно значущих якостей.
Здійснений аналіз праць вітчизняних науковців, які вивчали структуру та зміст викладацької
діяльності у вищій школі дозволяє визначити, що основними функціями педагогічної діяльності викладача
ЗВО є такі:
1) пізнавальна: організація пізнавальної діяльності студентів і власного пізнання, розширення
наукової ерудиції, обізнаності та глибини знань свого предмету, мотивація професійної самоосвіти;
2) проектувальна: планування педагогічної діяльності, вивчення її мети і завдань, проектування
змісту навчально-професійної діяльності студентів; визначення найближчої і віддаленої перспективи
особистісного розвитку й професійного становлення майбутніх викладачів;
3) конструювальна: структурування лекції та семінарського заняття, відбір навчального матеріалу і
розробка пізнавальних завдань; удосконалення методики викладання і запровадження новітніх
педагогічних технологій;
4) організаторсько-практична: реалізація задумів у педагогічному процесі (забезпечення викладу
навчального матеріалу на лекції, виконання плану семінарського заняття, організація власної поведінки й
навчально-професійної діяльності студентів; здійснення виховних впливів та ін.);
5) комунікативна: налагодження педагогічної взаємодії у стосунках зі студентами, володіння
необхідними для цього комунікативними вміннями, професійне спілкування з колегами і керівництвом
закладу вищої освіти;
6) діагностична: використання методів психолого-педагогічної діагностики для вивчення
особливостей особистості студента й академічної групи, рівня розвитку, психологічних змін суб’єктів
педагогічного процесу;
7) мобілізувальна: сприяння становленню студента як суб’єкта самоосвіти, самовиховання,
саморуху, самоутвердження;
8) розвивально-виховна: через оптимізацію ситуації навчання сприяння успішному, позитивному
соціально-психологічному й професійному розвитку студента; створення умов для формування й розвитку
у студентів професійних переконань, системи наукових, професійних і загальнолюдських цінностей;
виступаючи у ролі куратора студентської групи, педагог сприяє позитивності її виховного впливу.
Забезпечити всі ці функції педагогічної діяльності на рівні сучасних вимог можливо, якщо викладач
враховує досягнення педагогіки та психології вищої школи і забезпечує входження студентів у свій
начальний предмет, навчає їх методам самостійного здобування знань. У зв’язку з цим, потрібен педагогкоординатор, оскільки відсоток часу, що дається на аудиторну роботу, не перевищує третини від загальної
кількості годин на вивчення навчальної дисципліни і тим самим нівелюється роль педагога як унікального
транслятора знань. Педагог-координатор не повідомляє студентам готові знання, а вчить їх навчатися
самостійно, стежить за ходом виконання самостійних навчальних завдань, ретельно контролює й оцінює
їхню роботу, керує їхнім самостійним творчим пошуком [4, с. 288]. Відтак, до основних функцій
викладацької діяльності необхідно додати консультативну. супроводжувальну та адаптивну, які й
забезпечують посередницький, координаційний характер педагогічної діяльності у вищій школі, створюють
умови для того, щоб студент був повноправним суб’єктом навчального процесу, мав змогу самостійно
регулювати хід свого учіння, контролювати результати і оцінювати якість освіти, яку він здобуває.
Формування готовності майбутніх педагогів до викладацької діяльності розглядається нами, як
процес створення такого інтегративної якості особистості студента педагогічного вузу, яке передбачає
наявність у нього знань, умінь і навичок в процесі освіти, особистісних якостей і здібностей керівника, а
також внутрішньої установки на вчинення професійно-значущих дій [5, c. 177].
Ефективність формування розглянутої готовності майбутніх викладачів багато в чому залежить від
створених педагогічних умов в освітньому процесі ЗВО.
Науковці обґрунтовують педагогічні умови, як сукупність об'єктивних можливостей змісту, форм,
засобів, методів, прийомів і матеріально-просторового середовища, спрямованих на вирішення
поставленого завдання [3, с. 81].
О. Локшина виділяє наступні педагогічні умови, які сприяють формуванню готовності фахівця до
здійснення професійно-значущих завдань [2, c. 61-62]:
 забезпечення взаємодії професорсько-викладацького складу і студента в процесі навчання
спеціальних дисциплін;
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 здійснення проектування процесу навчання на основі інтеграції змісту навчальних дисциплін;
 розробка навчально-методичного комплексу на основі модульного структурування змісту
навчальних дисциплін;
 використання викладачем поєднання форм і методів навчання студентів спеціальних дисциплін;
 включення студента в психолого-педагогічну самодіагностику себе як організатора і суб'єкта
професійно-педагогічної діяльності;
 опора на життєвий досвід студентів при виконанні ситуаційних завдань;
 здійснення технологічного забезпечення освітнього процесу; створення ситуації успіху при
виконанні навчальних завдань.
Нами були виявлені наступні педагогічні умови, дотримання яких дозволяє більшою мірою впливати
на ефективність процесу формування готовності майбутніх педагогів до викладацької діяльності:
1. Здійснення моделювання процесу формування готовності майбутніх педагогів до викладацької
діяльності;
2. Використання навчально-методичного комплексу програми спеціальної дисципліни;
3. Застосування активних методів навчання в процесі викладання спеціальних дисциплін (на
прикладі кейс-методу).
Існуюча система професійної педагогічної освіти націлена на підготовку фахівців, здатних не тільки
здійснювати педагогічний процес, а й ефективно на сьогодні ним управляти.
Підготовка фахівців до викладацької діяльності ускладнюється, якщо відсутня модель формування
даної професійної готовності. Освітні моделі можна побудувати на основі державних освітніх стандартів. В
даний час педагогічні ЗВО ведуть підготовку фахівців і бакалаврів і магістрів за Державним освітнім
стандартом вищої професійної освіти. Як будь-яка система модель формування готовності студентів до
викладацької діяльності знаходиться під впливом зовнішнього і внутрішнього середовища. До зовнішніх
факторів можна віднести державну політику в галузі освіти, споживачів освітніх послуг з підготовки
педагогічних кадрів. До внутрішніх факторів відносяться діяльність педагога, заснована на принципах
професійної підготовки студентів, поставлені мета і завдання, певні методи і зміст освітнього процесу, а
також діяльність майбутнього педагога, виражена в його самостійній підготовці в ході педагогічних практик,
написання курсових робіт і випускної кваліфікаційної роботи.
Стратегічна мета формування готовності магістрів до здійснення викладацької діяльності
спрямована на підготовку конкурентоспроможних фахівців. Визначаючи тактичні (проміжні) цілі ми
враховували, що вони повинні сприяти отриманню максимально позитивного результату розвитку
магістрів, формування їх готовності до майбутньої діяльності. Оперативні цілі сприяють поетапному і
систематичному формуванню професійно-педагогічних знань, умінь, професійно значущих якостей
магістра.
Відповідно до цілей, були визначені ключові завдання з системного формування та розвитку
магістрів:
 визначення наукових підходів і принципів, спрямованих на якісну професійну підготовку здобувачів;
 визначення основних компонентів готовності до професійно-педагогічної діяльності;
 створення оптимальних умов для підготовки у вищій школі майбутніх викладачів;
 оволодіння способами, методами і технологіями, спрямованими на розвиток технічного та
технологічного мислення магістрів, необхідних для здійснення майбутньої професійно-педагогічної
діяльності в ЗВО;
 визначення поетапного формування готовності магістрів до викладацької діяльності в освітніх
організаціях;
 розробка діагностичного інструменту для визначення рівня сформованості готовності магістрів до
викладацької діяльності в ЗВО.
Здійснення системно-структурного аналізу професійної підготовки
майбутніх викладачів дало змогу виділити такі важливі аспекти, як: професіограма праці викладача;
психолого-педагогічні засади успішної професійної діяльності майбутнього викладача; механізм адаптації
молодого викладача; шляхи і засоби ефективного професійного становлення майбутнього викладача в
умовах ЗВО педагогічного профілю; динаміка формування готовності випускників вищої школи до
професійної діяльності; умови формування професійної майстерності майбутніх викладачів.
Педагогічний аналіз підготовки майбутнього викладача ЗВО передбачає виділення основних
взаємопов’язаних елементів професійної діяльності викладача і навчально-пізнавальної діяльності
студента, пізнавання основних суперечностей педагогічного процесу, обґрунтування технології освіти
через проникнення у логіку взаємодії окремих ланок педагогічного явища як об’єднуючого структурного
утворення. У цьому контексті важливу роль відіграє інноваційна педагогічна технологія, що уможливлює
розкриття пріоритетних напрямів професійної діяльності майбутнього, його взаємозв’язку з іншими
учасниками освітнього процесу.
Отже, стратегічна мета формування готовності магістрів до здійснення викладацької діяльності
спрямована на підготовку висококваліфікованих викладачів. Формування готовності магістрів до
професійно-педагогічної діяльності є складною, багатоаспектною та інтегрованою діяльністю,
спрямованою на формування якісної системи теоретичних знань, практичних умінь і навичок особистісних і
професійно значущих якостей. Виділять наступні педагогічні умови, які сприяють формуванню готовності
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фахівця до здійснення професійно-значущих завдань: забезпечення взаємодії професорськовикладацького складу і студента в процесі навчання спеціальних дисциплін, здійснення проектування
процесу навчання на основі інтеграції змісту навчальних дисциплін, розробка навчально-методичного
комплексу на основі модульного структурування змісту навчальних дисциплін, використання викладачем
поєднання форм і методів навчання студентів спеціальних дисциплін, включення студента в психологопедагогічну самодіагностику себе як організатора і суб'єкта професійно-педагогічної діяльності, опора на
життєвий досвід студентів при виконанні ситуаційних завдань, здійснення технологічного забезпечення
навчального процесу; створення ситуації успіху при виконанні навчальних завдань.
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ПРАКТИКО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ ЗАКЛАДІ
Освіта була і є однією з основних компонентів суспільства, що забезпечує культурне та освітнє
зростання рівня нового покоління і тим самим – процвітання самого суспільства. Провідна роль в
організації навчально-виховного процесу завжди належала і належить учителеві. Саме він здійснює
керівництво процесом навчання, шукає оптимальні способи організації уроку з метою формування
навчальних компетенцій на високому рівні.
Існує необхідність так організовувати вивчення математики, щоб воно було корисним і водночас
захоплюючим, цікавим. А це можливо шляхом подолання надмірної абстракції, через розкриття ролі
математики в пізнанні навколишнього світу, через інтеграцію з іншими шкільними предметами та
формування у такий спосіб цілісного, гармонійного світосприйняття дитини.
Розв’язання такого завдання у значній мірі пов’язано з правильною реалізацією принципу зв’язку
навчання з життям взагалі і з навчанням математики зокрема. Можна зауважити, що підвищена увага
завданням практичного змісту приділяється для підготовки до ДПА та ЗНО з математики. Наявність у ЗНО
з математики практико-орієнтованих завдань (таблиця 1), з якими кожен із нас зустрічається у
повсякденному житті, робить процес підсумкового повторення необхідним, зрозумілим та цікавим для
кожного випускника. Навчання з використанням практикоорієнтованих завдань призводить до більш
міцного засвоєння інформації. Особливість цих завдань (зв'язок із життям, міжпредметні зв'язки)
викликають підвищений інтерес учнів, сприяють розвитку їх допитливості, творчої активності, закріпленню
та поглибленню теоретичних знань, оволодінню нових умінь та навичок.
Таблиця 1
Приклади завдань ЗНО практико-орієнтованого направлення
Хар-ка
завдання
Читання
графіків

Основні вимоги
Вміти описувати з допомогою функцій
різні реальні залежності між
величинами; читати графіки.

Приклади
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Розв'язання
практичних
розрахункових
завдань
Застосування
геометричних
знань у
навколишньому
світі

Вирішення
завдань на
комбінаторику
статистику та
теорію
ймовірностей
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Вміти вирішувати нескладні практичні
розрахункові задачі; завдання,
пов'язані із відношенням,
пропорційністю величин, дробами,
відсотками; користуватися оцінкою та
прикидкою отриманих результатів.
Вміти описувати реальні ситуації з
використанням геометричних понять
та теорем, вирішувати практичні
завдання, пов'язані із знаходженням
геометричних величин

Вміти вирішувати практичні завдання,
що вимагають систематичного
перебору варіантів; порівнювати шанси
настання випадкових подій, оцінювати
ймовірності, зіставляти та
досліджувати моделі реальної ситуації
з використанням апарату ймовірності
та статистики

Тенденція зниження інтересу учнів до здобуття математичних знань, що спостерігається останнім
часом, викликає занепокоєння багатьох вчителів математики та вчених. Стан сучасної шкільної практики
такий, що учні не бачать сфери застосування одержуваних ними знань. Тільки у випускних класах, коли
йдеться про вступ, наймаються репетитори, які механічно натягують учнів на вирішення певного типу
завдань. У школярів виходять різні види знань: ті, що вони отримують під час уроків, і ті, які їм
знадобляться у житті. Отже, у процесі навчання недостатньо реалізується принцип зв'язку навчання у
житті, унаслідок чого в учнів над повною мірою сформована практична діяльність [2].Тому під час навчання
математики необхідно показати учням роль і місце математики у різних сферах діяльності людей.
Одним із засобів реалізації цього припущення є організація практико-орієнтованого навчання. Під
практико-орієнтованим навчанням учнів математики ми розумітимемо:
1) формування в учнів уявлень про важливу роль математики у широкій сфері людської діяльності;
оволодіння учнями знаннями та вміннями застосування математики у різних науках, трудовому навчанні, у
різних професіях, у виробництві та у побуті;
2) формування в учнів конструктивних умінь, які забезпечують успішне освоєння способів
математичної діяльності навички застосування математичних знань та умінь у практичному житті людей;
3) формування бажання продовження освіти у галузях знань, що спираються на математику;
4) оволодіння вміннями та навичками самостійної навчальної діяльності в галузі математики та
математичної освіти.
Практико-орієнтоване навчання забезпечує досягнення максимально можливого корисного ефекту з
урахуванням основних дидактичних умов [4]:
 діяльнісна подача змісту навчання;
 систематичний та послідовний розгляд прикладного аспекту математичних знань;
 спадкоємність щодо основних понять шкільного курсу математики;
 здійснення взаємозв'язку математики з предметами природного (біологією, географією, хімією,
фізикою) та естетичного (образотворче мистецтво, художня праця) циклів.
Постійне застосування практико-орієнтованих завдань при навчанні математики в школі, дозволить
учневі закріпити і поглибити теоретичні знання, оволодіти вміннями і навичками з навчальної дисципліни,
вміти пов'язувати навчальний процес з реальними життєвими умовами, проявляти ініціативу і
самостійність [2].
Часто учні кажуть слова: «Навіщо вчити ці формули, в житті це мені не знадобиться». Тому треба
якомога частіше показувати учням значимість математики не тільки для подальшої освіти, ноі для
практичного життя. Математичні завдання відображають різні сторони життя, несуть багато корисної
інформації, тому їх рішення є одним з головних ланок у системі виховання взагалі, морального і трудового
зокрема. Основними методичними прийомами, що впливають на формування мотивації э:
 апеляція до життєвого досвіду учнів;
 створення проблемної ситуації, що пов’язує їх життєві проблеми із можливостями їх рішення
методами математики;
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 ділові та рольові ігри;
 вирішення нестандартних практико-орієнтовних задач;
 вирішення завдань на кмітливість і логіку.
Правильно методично розташовані завдання допомагають учневі засвоїти теоретичний матеріал,
викликають потребу в нових знаннях. Одним із дієвих засобів є творча робота зі складання завдань
самими учнями з використанням різного ілюстративного і історичного матеріалу. Великі можливості дають
уроки геометрії. У міру вивчення геометрії учні поступово переконуються в тому, що геометричні знання
необхідні в багатьох сферах.
У практико-орієнтованому навчанні можлива підготовка учнів до вирішення завдань, які часто
виникають у практичній діяльності людини. Однак їм необхідно в процесі навчання математики не тільки
засвоїти ряд фактів і способів дій, але і набути здатності пояснювати за допомогою цих фактів різні явища
дійсності, встановлювати взаємозв'язки між об'єктами реального світу. Саме здатність математизувати
інформацію про навколишній світ і отримувати на основі цього нову інформацію є однією з характеристик
самостійно мислячого, інтелектуально розвиненої людини. В цьому і полягає практико-орієнтованість
навчання математики в школі.
Основними практико-орієнтованими технологіями навчання э:
1. Метод практико-орієнтованих (ситуаційних) завдань. Ситуаційна задача актуалізує для учнів
теоретичний матеріал, робить його особистісно значущим. При такій побудові уроку матеріал
усвідомлюється учнями відразу ж у тісному взаємозв'язку з практичною діяльністю, можливостями його
застосування у майбутньому, у своїй подальші можливості застосування теорії прогнозуються самими
учнями.Практико-орієнтовані завдання на уроці можуть бути засобом для створення умов, що
забезпечують формування у мотивації у учнів до вивчення нового матеріалу [4, 5]. Оскільки учні можуть у
ході вирішення цих завдань застосувати знання та навички з повсякденного життя, і навіть перевірити свій
результат практично. На таких уроках доцільно пропонувати учням для вирішення практико-орієнтовані
завдання, для вирішення яких їм необхідно отримати нові знання, опанувати нові вміння. Вирішення самої
задачі відбувається безпосередньо після вивчення нового матеріалу, який буде інструментом для її
вирішення.
2. Нестандартні форми уроку. Нестандартні форми уроку дозволяють зробити математику
доступнішою, захоплюючою, залучити всіх учнів, до діяльності, у якій набуваються необхідні знання,
вміння і навички [3]. Нестандартні уроки, з одного боку, дозволяють вчителю залучити учнів до творчої
діяльності, з другого - краще дізнатися і зрозуміти їх, оцінити індивідуальні особливості кожного.Уроки за
ігровою методикою суттєво підвищують інтерес учнів до предмета, дозволяють їм краще запам'ятати
формулювання, визначення, але ми вважаємо, що надто часте звернення до подібних форм організації
навчального процесу є недоцільним, оскільки це може призвести до втрати стійкого інтересу до
навчального предмета та процесу навчання.
3. Позаурочна діяльність. Позаурочна діяльність з математики є логічним продовженням уроку.
Однак саме у позаурочній роботі незрівнянно більше створюються умови для розвитку індивідуальних
задатків, інтересів, нахилів учнів, та й сама позаурочна робота, покликана враховувати особисті запити
школяра, прагне їхнього задоволення, потребує диференційованого та індивідуального підходу до
навчання. Позаурочна робота розглядається як засіб розвитку інтересу до предмета, підвищення якості
знань, розвитку творчої самостійності, формування елементів матеріалістичного світогляду, естетичного,
морального виховання школярів.
Існують різні форми організації позаурочної роботи з математики: проектна діяльність
тафакультативні заняття.Під практико-орієнтованим проектом розуміють діяльність учнів, спрямовану на
здобуття знань, вмінь і навичок у процесі розв’язування певної життєвої задачі-проблеми засобами
математики, з опорою на їх власний життєвий досвід і знання з різних галузей науки, техніки [1]. На відміну
від позакласних занять, факультативи проводяться за конкретною програмою, за розкладом у рамках
відведеного часу, з постійним складом учнів. Факультативні заняття допомагають досягати більш високих
результатів, якщо їх проводити паралельно звичайним урокам, вони підвищують інтерес до навчання,
відпрацьовують на практиці знання, набуті на традиційних уроках.
Процес навчання в рамках практико-орієнтованого підходу є пізнавальним творчим процесом, в
якому навчальна діяльність для учнів є успішною, а знання – затребуваними. Щоразу, коли на уроці
необхідно дати нове поняття, визначення, необхідно відповідати на запитання учнів: А навіщо це треба
вивчати в школі? Де це можна застосувати? Тому щодо нової, теми на нашу думку, за необхідне треба
показати учням, де використовується даний матеріал, навіщо він потрібний. Це допомагає підвищити
мотивацію до вчення та наблизити отримані знання до життєвих ситуацій.
Таким чином, у світлі реалізації концепції математичної освіти практико-орієнтовані завдання є
затребуваними, відіграють важливу роль у формуванні мотивації до вивчення предмета, підвищують
ефективність уроку та якість математичної освіти.
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ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС В УМОВАХ КАРАНТИНУ
Соціальні проблеми, які відбуваються в наш час, змушують нас швидко пристосовуватися до різних
умов життя. Пандемія, яка змусила нас змінити наш освітній процес, призвела до того, що раніше для нас
було неможливим – дистанційне навчання. Цей освітній процес призвів багатьох до суперечок та
непорозуміння, щодо організації, безпеки та якості освіти, спричинені пандемією. Більшість людей до сих
пір з’ясовують переваги та недоліки цього процесу. Тому ця тема є актуальною для того, щоб зрозуміти
ефективність цього навчання для подальшої системи освітнього процесу.
У даній роботі ми розглянемо переваги, труднощі та розуміння того, чи потрібна нам така система
навчання у майбутньому.
Під дистанційним навчанням розуміється індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і
способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії
віддалених один від одного учасників навчального процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує
на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій [1].
Дистанційно в Україні можуть навчатися люди, ті що мають можливість виконувати дистанційно
необхідні завдання за допомогою технологій. По закінченню такого навчання, студенти отримують
відповідні сертифікати.
На даний момент, ми можемо порівнювати два етапи дистанційного навчання, яке відбувалося на
початку карантину з теперішнім. Можна зрозуміти, що на початку освітній процес не був готовий до цього.
Зв’язок між викладачами та студентами був через месенджери, які не були зручними для перевірки
матеріалу викладачами. Але створили багато нових програм, онлайн-платформ, завдяки яким можна
виходити на відеозв’язок, демонструвати готові матеріали, зручно проходити тестита перевіряти надіслане
студентами завдання. Цей процес вже може показувати продуктивність дистанційної форми навчання.
Основними перевагами дистанційного навчання є:
 Використання навчальних матеріалів в будь-який час.
Студент може звернутися до навчальних матеріалів, розміщених на онлайн платформі. І викладач
також може зайти на онлайн платформу і обмінятися із студентами коментарями.
 Підлаштування темпу навчання під себе.
Кожний студент сам визначає свій ритм зручного навчання. Та навчається в спокійній атмосфері, де
його ніхто не відволікає.
 Розвиток в іншій сфері.
Студент може поєднувати навчання та професійну діяльність або паралельно отримувати нову
освіту чи вдосконалення свого хобі.
 Краще розуміння інформаційних технологій.
Завдяки дистанційному навчанні ми багато часу проводимо за комп’ютерами і щоразу освоюємо
щось нове в інформаційній сфері, що може допомогти нам у майбутньому.
Але не все в нашому світі обмежується перевагами. Для людей середнього віку дистанційний процес
викликає багато обурень. Тому основними недоліками цього освітнього процесу є:
 Віддзеркалювання на власному здоров’ї.
Багато людей із-за значного проведення часу за комп’ютерами мають проблеми з зором, поставою
тіла(сколіоз) та з куприком.
 Мало практичних навичок.
Студенти навчаються для того щоб мати не тільки теоретичні, але й практичні знання. Але під час
дистанційної форми навчання проходження практики на підприємствах та в різних установах не завжди
передбачена.
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 Немає достатнього спілкування.
Все ж таки без живого спілкування в нашому житті важко. Наше життя переповнене цікавими
знайомствами та моментами, але під час дистанційного процесу все це перетворюється на одноманітність.
Ми мало спілкуємося та зазвичай не можемо проявити себе.
 Немає робочої атмосфери.
Викладачу під час дистанційного навчання важко перевіряти присутність всіх студентів. Важко
зрозуміти хто на скільки засвоює матеріал та також важко проявляти всі свої ораторські здібності.
 Втрачання мотивації до навчання.
Все ж таки більшість людей сприймають дистанційний освітній процес, як щось не важливе. Вони не
приділяють цьому багато часу. І якщо порівнювати рівень освіченості під час очного навчання, то він буде
більше. Тому багато хто скаржиться на неосвіченість багатьох майбутніх спеціалістів та на залежність від
комп’ютерів, які також заважають навчатися.
 Великі ціни за навчання.
Дистанційний освітній процес все ж таки чимось схожий на заочне навчання. Але цінова політика
значно перевищує заочне в два рази. Тому люди, які вчяться на контракті, дуже скаржаться на надання
таких освітніх послуг за таку значну вартість.
Все ж таки для того, щоб знайти компроміси освітнього процесу під час карантину, можна звернути
увагу на ще один тип навчання – змішане.
Змішане навчання – це навчання онлайн та оффлайн. Тобто, комбінування навчання в дистанційних
платформах, під час лекційних занять та в аудиторіях, під час практичних.
Основними перевагами цього освітнього процесу є:
 Гарне запам’ятовування матеріалу.
Все ж таки в лекційних аудиторіях, де знаходиться приблизно більше ста студентів, почути матеріал
лекції дуже складно. Особливо, коли аудиторія не оснащена необхідним обладнанням. Тому, лекція в
дистанційному форматі саме те, що необхідно для гарного сприйняття матеріалу.
 Додержання всіх санітарно - карантинних норм.
Під час практичних занять в аудиторіях, де кількість студентів обмежена, проведення навчального
процесу дозволяє зробити його більш безпечним для студентів та викладача.
 Проведення лабораторних занять.
Завдяки змішаному навчанні, в аудиторіях оснащених лабораторними обладнаннями, студенти
можуть проводити дослідження передбаченими їх навчальному плану. Це більш мотивує до навчання та
пізнання своєї майбутньої професії.
Тобто, змішане навчання може стати вирішенням освітнього процесу під час карантину. Це дві
взаємодії минулого та теперішнього навчання, які дисциплінують, зацікавлюють та допомагають
розвиватися студентам в їх професійному напрямку. А викладачам легше проводити заняття, не псуючи
собі нерви та не витрачаючи свої ораторські здібності перед аудиторією.
Отже, освітній процес в умовах карантину все ж таки завдає чимало недоліків та дискомфорту. Під
час дистанційного навчання ми втрачаємо можливість пізнати студентське життя, нові знайомства та
узагальнення практичних та лабораторних навичок. Нам важко себе організовувати та мотивувати на
подальші досягнення.
Якщо казати про такий освітній процес у майбутньому, то ми почнемо втрачати розумних та
перспективних людей. Навіщо вчитися, якщо можна все знайти в інтернеті, швидко списати та справитися
з усіма завданнями? Практика? Та кому вона потрібна, за все можливо заплатити. Але це не так! Такого не
повинно бути!
В нашій країні з кожним роком стає мало розумних людей, які хочуть досягти висот в цьому житті.
Тому зробивши повне дистанційне навчання, ми забудемо як це вчитися самостійно. Навчальні заклади
дають нам шанс отримати нові навички та знання, які нам знадобляться в майбутньому. Тому дистанційне
навчання точно не дасть нам позитивних результатів, а ще більше буде пригнічувати ситуацію.
Тому, якщо є вибір використання іншого освітнього процесу в умовах карантину, найбільш розумне
змішане навчання. Переваги якого дають нам більше позитивних результатів, ніш дистанційне навчання.
Та заохочують нас думати, розвиватися та досягати вершин в освіті.
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ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
У статті представлено основні питання упровадження технології диференційованого навчання в
системі післядипломної педагогічної освіти. Висвітлено поняття «диференціація», розкрито її
сутність, функції, види та методичну доцільність, подано характеристику основних форм
диференціації та розглянуто основні способи використання диференційованих завдань.
Ключові слова: диференціація, технологія, диференційовані завдання, диференційоване навчання,
рівнева та профільна диференціація, особистісно орієнтоване навчання; індивідуальний підхід у освіті.
Диференціація (від лат. differentia – відмінність) – це - поділ, розшарування будь-чого на окремі
різнорідні елементи. Диференціація освіти в системі післядипломної педагогічної освіти – це врахування
індивідуальних особливостей суб'єктів навчального процесу у тій формі, коли навчання може відбуватися
за декількома різними навчальними планами і програмами [1, с. 8]. Диференційованим є організоване
навчання типологічних груп, що дозволяє надавати знання на достатньо високому рівні складності з
використанням різних методів, прийомів, форм самостійної роботи, адекватних дидактичним можливостям
кожної із груп, що забезпечує оптимальний розвиток педагогів і тим самим сприяє більш успішному
засвоєнню отриманої ними інформації [4, с. 81]. Мета диференційованого підходу – пристосувати умови
навчання до особливостей різних груп сухачів (в тому числі за спеціальністями) [3, с. 99] та забезпечити
оптимальний характер пізнавальної діяльності у процесі навчальної роботи на кожному етапі занять.
Даному питанню преділялась увага багатьма науковцями. Зокрема О. Савченко відзначає, що одним із
шляхів забезпечення результатів навчання в системі занять є диференційований підхід [3, с. 121].
Диференційоване навчання передбачає трансформацію аудиторних форм у типолого-групові і забезпечує
перехід від мікрогрупових форм – до індивідуальних. Диференціація навчання вимагає формат навчання
за наперед визначеними критеріями, тобто організацію його з відносно гомогенного складом навчальної
групи [4, с. 119].
Враховуючі суттеві ознаки головних навчальних елементів – суб’єкти навчання та зміст освіти,
можно виділити основні та додаткові принципи диференційованого навчання в систеиі післядипломої
педагогічної освіти. До основних принципів, які знаходяться в постійній взаємодії, відносяться принципи
науковості та природовідповідності. Принцип науковості передбачає суб’єктне адаптування наукових знань
без втрати їх істинності, правдивості й об’єктивності, рухаючись від істинно-найпростіших форм до строго
наукових. Принцип природовідповідності – це і адаптація до індивідуальних особливостей педагога під час
закладання психолого-педагогічних умов навчання. [4, с. 138].
До додаткових принципів при їх паралельному взаємозв’язку відносяться:
– принцип індивідуалізації та принцип диференціації;
– принцип адаптовано високого рівня трудності і складності та принцип активності;
– принцип зв’язку навчання з життям та принцип самостійності;
Одними з важливих для диференційованого навчання, є: принципи наочності, навчання швидким
темпом, гуманізації [5, с. 123]. Було виділено наступні форми диференціації за характером організації
навчального процесу: профільну (зовнішню), яка передбачає навчання різних груп слухачів за різними
програмами та планами, що відрізняються змістом, структурою, обсягом вимог до знань, умінь та рівневу
(внутрішню), як сукупність прийомів та засобів навчання, що використовуються для забезпечення
досягнення педагогами різного рівня знань на основі врахування індивідуальних можливостей.
Головною метою диференційованого навчання є забезпечення кожному учаснику освітнього процесу
оптимальний характер пізнавальної діяльності в здійснені освітнього процесу.
Існують різні способи використання диференційованих завдань в сисемі післядипломної педагогічної
освіти. Їх класифікують за етапами практичних робіт в залежності від змісту, об’єму матеріалу. Плануючи
роботу з використанням цифрових технології та технологій рівневої диференціації потрібно зауважити те,
що кожен спосіб має свої особливості і доцільність використання на певних етапах заняття.
Оскільки, способи диференціації навчання залучені на різних етапах занять, то навчальні завдання
розраховані на певний час, взалежності від мети практичної роботи [4, с. 191].
Усі способи і прийоми диференціації можна звести до таких: за ступенем самостійності слухачів, за
ступенем складності завдань та за обсягом. При диференціації за ступенем самостійності всім слухачам
можно пропонувати завдання з вказівкою на зразок способу використання дій, алгоритми, теоретичні
довідки, інструкції, пам’ятки, допомоги та інші. У системі виконання практичних робіт, переходячи від дії до
зразка, представленого у розгорнутому вигляді, далі до завдань із скороченим зразком, а потім до завдань
без зразка, педагоги усвідомлюють загальну логіку, переходячи до узагальнення прийому і переносу його в
аналогічні умови.
Для диференціації за ступенем складності потрібно добирати завдання, що вимагають різної
глибини узагальнення і висновків, завдання репродуктивного і творчого характеру та інші [2, с. 322]. Такий
спосіб диференціації використовується не лише як засіб систематичного і послідовного розвитку мислення,
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а й для формування позитивного ставлення до навчального курсу.
Диференціація за обсягом передбачає завдання однакового змісту, але диференціюється або його
обсяг, або час на його виконання [5, с. 2]. Визначаючи шлях і прийоми диференціації навчальної діяльності
слухачів бажано дотримуватись певних умов, що сприяють ефективності використання індивідуальних,
групових і колективних форм роботи на занятті:
– матеріал можна диференціювати за ступенем складності, за мірою самостійності, за обсягом
роботи;
– необхідно об’єднувати слухачів при груповій формі роботи довільно, групи не мають бути
постійними;
– використовувати диференційовані завдання систематично;
– процес підсумків заняття слід супроводжувати постійним контролем якості знань, умінь, навичок
через тестування з наступною взаємооцінкою та самооцінкою [4, с. 139].
Позитивним у диференційованому навчанні є: можливість ставити перед педагогами певні навчальні
завдання, що передбачають пошук; створюються передумови для використання комплексних розумових
дій; навчальні завдання розв’язуються у процесі спілкування членів групи, що сприяє вихованню
колективізму, формуванню комунікативних якостей, поділу напрямків завдань між членами групи;
здійснення керівництва навчальним процесом відбувається опосередковано.
Необхідно пам'ятати, що в опанування будь якої навчальної дисціпліни важливо враховувати те, що
вона є не тільки предметом навчання, а й засобом засвоєння інших курсів системи післядипломної
педагогічної освіти. У процесі навчання важливо враховувати базові знання педагогів, та надавати
індивідуальну допомогу менш підготовленим, а це неможливо без цілеспрямованого впровадження
рівневої диференціації.
Головна мета індивідуалізації і рівневої диференціації – створення умов для успішного засвоєння
змісту навчання для різних категорій слухачів з врахуванням її індивідуальних особливостей. Під час
роботи повинен підтримуватися зворотній зв'язок за допомогою мультімедійних засобів.
Використання рівневої диференціації створює умови для кожного педагога, якій перебуває на курсах
перепідготовки в закладі післядипломної освіти досягти мети в здійсненні освітнього процесу своїми
зусиллями, адже, тільки продуктивна праця здатна виховати компетентну людину. цифровий сервіс може
використати педагогічний працівник для диференціації освіти впродовж життя.
Використання рівневої диференціації дає можливість:
– гуманізувати освітній простір;
– формувати пізнавальні потреби, навички самооцінки, планування і регулювання своєї діяльності;
– розвивати навички групової, парної, індивідуальної роботи;
– досягнути певного рівня освіти усім слухачам;
– максимально враховувати індивідуальні особливості, інтереси і здібності педагогів.
Тема диференційованого підходу в освіті є актуальною протягом останніх десятиріч. Диференціація
навчання в системі післядипломної педагогічної освіти - один з ефективних засобів підвищення ії якості,
розвитку здібностей, схильностей та інтересів суб'єктів навчального процесу, активності їхньої
пізнавальної діяльності.
Диференціація навчання є одним із ключових напрямів модернізації в педагогічному прцесі: це
визначається критеріями, завдяки яким відбувається реалізація різноманітних освітніх систем, розвиток
індивідуалізації навчання, нормалізації навчального навантаження, здійснення наступності у навчанні
тощо.
Для виконання соціального завдання державні освітні установи (заклади післядипломної
педагогічної освіти) вибирають інноваційні методики, сучасні педагогічні прийоми. Диференціація навчання
постає як визначальний фактор демократизації та гуманізації системи освіти, оскільки забезпечує умови
для оптимального розвитку кожної особистості, адже гуманістична орієнтація диференціації потребує, щоб
в організації диференційованого навчання зважувалися інтереси кожного суб'єкта освітнього процесу.
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ЗАСТОСУВАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАСОБАМИ МЕДІАОСВІТНІХ ЕЛЕМЕНТІВ
В ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ
В статті досліджено необхідність застосування цифрових технологій засобами медіаосвітніх
елементів, які дозволяють формувати у педагогів професійні компетентності та захищатися від
потенційно шкідливої інформації масмедіа.
Ключові
слова:
інформація;
медіаграмотність;
медіакультура;
медіаосвіта;
медіакомпетентность; інформаційно-комунікаційні та цифрові технології.
Однією із основних тенденцій розвитку освітнього середовища країни є перехід до інформаційного,
цифрового суспільства, що є важливою складовою модернізації освіти, яке сприятиме, розвитку економіки
знань, розбудови нової української школи, становленню громадянського суспільства.
Важливим завданням сучасної школи постає підготовка медіакомпетентного та медіаграмотного
педагога, який буде готовий розвинути ці якості в своїх подопічних. Саме підвищення впливу медіа засобів
у сучасній освіті та проблеми у їх використанні визначають актуальність проблеми підвищення рівня
медіаграмотності педагога засобами медіаосвітніх елементів в післядипломній освіті.
Таким чином, істотні зміни в системі освіти зумовлюють наступні вимоги до сучасного педагога:
професійно-орієнтоване використання новітніх інформаційних технологій та глобальної мережі Інтернет,
тобто, необхідність формування медіакомпетентності у системі післядипломної педагогічної освіти.
Сьогодення сприяє побудові потужного інформаційного суспільства, розвитку кола знань,
становленню громадянського суспільства. Медіатехнології активно резонують навчальний процес,
перетворюючись на джерело неформальної освіти [4, с. 331]. Поширення низькопробної медіапродукції,
низькоморальних цінностей спричиняє зниження в суспільстві імунітету до соціально шкідливих
телекомунікаційних впливів. В зв'.язку з цим була розроблена і прийнята нова редакції Концепції
впровадження медіаосвіти в Україні [1], завданнями якої є: запобігання вразливості людини до
медіаманіпуляцій і медіанасильства та втечі від реальності; профілактика поширення медіазалежностей
тощо. Тому постає актуальним впровадження медіаосвіти, зокрема під час навчання у будь-яких освітніх
закладах.
Дослідженням аспектів медіаосвіти та формування медіаграмотності присвятили свої роботи
Л. Баженова, О. Волошенюк, К. Ворсноп, В. Іванов, Ю. Казаков, С. Лівінгстон, А. Литвин, Л. Найденова,
Г. Онкович, М. Слюсаревський та інші науковці. Але потребують додаткового дослідження необхідность
навчальних курсів з медіаграмотності в системі післядипломної педагогічної освіти.
Відповідно до Концепції впровадження медіаосвіти в Україні [2, с. 16], формами медіаосвіти в Україні
є: дошкільна; шкільна; позашкільна; у вищій школі; батьківська; дорослих; медіаосвіта засобами медіа
(неформальна медіаосвіта). Елементи медіаосвіти використовуються в навчальних програмах професійно
орієнтованої підготовки (предметна професійна медіаосвіта).
Розвиток соціальних відносин в Україні та опанування цивілізованими моделями зв’язків з
громадськістю передбачає наявність фахівців-професіоналів у сфері медіакомунікацій, які, в свою чергу,
потребують якісної професійної підготовки. Дисципліни з медіаграмотності сприяють забезпеченню
різнобічної підготовки педагогів до ефективної взаємодії із сучасною системою медіа, формування
медіакомпетентностей відповідно до індивідуальних особливостей та професійного спрямування вчителя.
Поняття “медіаграмотність” в Концепції [2, с. 14], як складова медіакультури, включає наступні
вміння:
– користуватися інформаційно-комунікативною технікою;
– виражати себе і спілкуватися за допомогою медіа засобів;
– успішно здобувати необхідну інформацію;
– свідомо сприймати і критично тлумачити інформацію, отриману з різних медіа;
– відділяти реальність від її віртуальної симуляції, тобто розуміти реальність, сконструйовану
медіаджерелами, осмислювати владні стосунки, міфи і типи контролю, які вони культивують.
У цивілізованому світі сьогодення медіаосвіта розглядається як предмет (окремий чи інтегрований з
іншими дисциплінами), що допомагає суб'єктам взаємодії активно використовувати можливості
інформаційного та цифрового поля телебачення, радіо, відео, кінематографу, преси, Інтернету для
освітнього і професійного зростання, краще зрозуміти мову медіакультури, оволодіти критичним
мисленням, мати імунітет до маніпуляцій з боку засобів масової комунікації [3].
Стосвно медіаграмотністі у закладах післядипломної педагогічної освіти, такий освітній курс повинен
включати достатню кількість медіаосвітніх елементів, які дозволять слухачам оволодіти не тільки знаннями
і уміннями, а й такими професійними компетентностями як комунікація, автономність та відповідальність.
Для активізації навчально-пізнавальної діяльності педагогів під час викладання навчальної дисципліни
передбачене застосування як активних, так і інтерактивнихи навчальних технологій, серед яких: лекції
проблемного характеру, семінарів, вебінари, практичні заняття, тренинги, міні-лекції, презентації, робота в
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малих групах, семінари, воркшопи, кейс-метод, веб-квести, ознайомлювальні ігри, аналіз конкретних
ситуацій тощо.
Одним із найважливіших елементів навчання педагогів є лекції проблемного характеру, які
передбачають поряд із розглядом основного лекційного матеріалу встановлення та розгляд кола питань
дискусійного характеру. Структура такої лекції може будуватися за принципом чергування теоретичного
матеріалу і навчальними тестовими завданнями й питаннями, практичною роботою. Такі елементи
навчального процесу сприяють формуванню у слухачів самостійного творчого мислення, прагненню до
самоосвіти та набуття ними пізнавальних навичок [4, с. 332].
Вебінари, конференції, семінари або воркшопи, "круглі столи" передбачають обмін думками і
поглядами учасників з приводу даної теми, а також розвивають мислення, допомагають формувати
погляди та переконання, виробляють вміння формулювати думки й висловлювати їх. Проведення таких
форм навчання сприяє координації роботи суб'эктів освітнього процесу і надає можливість різноманітними
способами оцінювати роботи слухачів.
Проведення практичних занять ґрунтується на попередньо підготовленому матеріалі, наприклад,
створених інформаційно-практичних блогах, тестах, для виявлення ступеня оволодіння необхідними
знаннями, вміннями та навичками відповідно певної тематики (у будь-якому форматі та режимі – online чи
ofline). Кейс-метод – це інтерактивна технологія, яка дозволяє слухачам оволодіти практичними навичками
з використанням реального матеріалу (або максимально наближену до реальності). Опрацювання кейсу
дозволяє педагогам працювати в малих групах, де формуються компетентності комунікації, автономності
та відповідальності.
Серед елементів освітнього процесу можуть бути використані різноманітні ігрові та симуляційні
системи для вирішення різних завдань навчального процесу – як інструмент наочного доповнення до
занять, а саме, тренінги, веб-квести.
Під час навчання пропонується використання друкованих, візуальних та електронних медіа з різними
цілями, так як слухачі повинні мати навички «декодування» й аналізу медіатекстів в історичному,
соціальному та культурному контексті, розуміючи при цьому відносини між аудиторією, медіатекстом і
навколишньою дійсністю. Під час роботи з медіатекстом учасники освітнього процесу можуть аналізувати
типи сюжетів, які використовують у рекламі, новинах, документальних та ігрових медіатекстах; здійснювати
аналіз кількох сюжетних ліній в тексті [6, с. 348]. На практичних заняттях слухачі зможуть здійснювати
порівняння й аналіз медіатекстів однакових і різних типів (наприклад, репортажі в різних газетах, на
телебаченні, у системі Інтернет).
Для володіння термінологією медіаосвіти може бути створений глосарій, в якому наводять ключові
терміни, використані в навчальному курсі, що є необхідним елементом в умовах дистанційної роботи
педагогів.
Освітні елементи яки використовуються в навчальному процесі повинні сприяти доступу до
медіаресурсів, що дозволить здійснювати оцінку мови медіатекстів і широкого кола їх форм, жанрів і
категорій. Сприйяття медіатексту пов'язане з дослідженням відносин у суспільстві, генерацією нових ідей,
з критичним аналізом медіаінформаційного контенту, з з'ясуванням наслідків впливу таких текстів на
аудиторію.
Використання отриманих знань про вплив медіатехнологій можуть бути застосовані для рішення тих
чи інших проблем у данній сфері, що дозволить педагогам не тільки контактувати з будь-якою аудиторією,
а й створювати власні медіапродукти.
Застосування медіаосвітніх елементів у післядипломних педагогічних закладах вплине на
формування медіакомпетентностей і медіакультури. Медіаграмотність освітян дозволяє сформувати
поняття протистояння агресивному медіасередовищу і шкідливим медіаінформаційним впливам,
забезпечує психологічну стійкість при споживанні медіапродукції, чим забезпечує медіаобізнаність, уміння
обирати потрібну інформацію, захищатися від потенційно шкідливої інформації. Сучасні медіапродукти, в
яких поєднуються можливості засобів масової інформації, передбачають реалізацію ситеми впливу на
оточуючих [5, с. 396]. Така багатофункціональність сприяє відкриттю широкого спектру можливостей щодо
вдосконалення освітнього процесу, що вимагає від педагога використання у роботі електронних
медіаресурсів, уміння планувати та чітко розуміти цілі та завдання своїх занять. Сучасному педагогу
необхідно мати високий рівень професійної культури, надавати перевагу творчому мисленню, постійно
орієнтуватися на пошук та новизну, використовувати інформаційно-комунікаційнй та цифрові технології
для вирішення технічних проблем.
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МЕТОДИ І ФОРМИ РОБОТИ ПО ФОРМУВАВННЮ ЧИТАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА УРОКАХ
ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ
Пріоритетною метою навчання літературному читанню в початковій школі є формування читацької
компетентності молодшого школяра, усвідомлення себе як грамотного читача, здатного до творчої
діяльності. Читацька компетентність визначається володінням технікою читання, прийомами розуміння
прочитаного і прослуханого твору, знанням книг і вмінням їх самостійно вибирати, сформованістю духовної
потреби в книзі як засобі пізнання світу і самопізнання. Це безпосередньо пов'язано зі специфікопредметними вміннями, що формуються в ході уроків літературного читання.
На уроках літературного читання школярі вчаться володіти різними видами мовленнєвої діяльності
(письмо, читання, аудіювання), сприймати чужу мову як в усній, так і в письмовій формі, вчаться обробляти
сприйняту інформацію і створювати власні висловлювання на її основа.
Вхідні в поняття читацької компетенції вміння: глибоко вникати в текст, інтерпретувати його і
включати у власну систему комунікацій, а також розробка форм і методів контролю за засвоєнням даних
умінь і навичок – без сумніву, завдання дуже важливі. Однак не це є першорядною метою роботи на
початковому етапі і в даному дослідженні. На даний момент основною проблемою вчителів залишається
небажання дітей читати, саме тому вони повинні створити такі умови, які сприятливо впливатимуть на
спонукання дитини до інтересу взяти книгу, а не використовувати доступний і стислий матеріал [2, c. 4].
Читацька компетентність формується за допомогою певних методів. Класифікація Пузік З.С охоплює
практично всі необхідні для цього загальнодидактичні методи:
1) пояснювально-ілюстративний, або інформаційно-рецептивний;
2) репродуктивний;
3) метод проблемного викладу;
4) евристичний, або частково-пошуковий;
5) дослідницький [3, с. 4].
Безпосередньо на урок літературного читання ці методи проектуються як більш вузькі або в формі
прийомів. Перерахуємо і розглянемо найбільш традиційні і характерні для викладання уроків літературного
читання:
1) Метод творчого читання полягає в активізації художнього сприйняття, у формуванні засобами
мистецтва художніх переживань, художніх схильностей і здібностей школярів. Читання художнього тексту
якісно відрізняється від читання наукового або публіцистичного тексту. Воно вимагає спеціальної уваги до
слова, фрази, ритму; викликає роботу уяви, емоційну схвильованість. Цей метод не зводиться лише до
буквально розуміється слову «читання»; він знаходить вираз в різних методичних прийомах вчителя.
Назвемо деякі методичні прийоми:
 виразне (в ідеалі – художнє) читання вчителя, читання майстрів художнього слова, окремі сцени з
п'єс у виконанні акторів (в грамзапису, по комп'ютеру, телевізору);
 навчання виразному читанню учнів;
 читання вчителем художнього тексту з коментарями (коментоване читання) і його коротке слово,
що має на меті полегшити правильне і можливо більш глибоке, емоційне сприйняття твору;
 бесіда, що активізує безпосередні враження учнів від щойно прочитаного твору;
 постановка на уроці проблеми (художньої, моральної, суспільно-політичної), що випливає з
прочитаного і поглиблює художнє сприйняття школярів;
 творчі завдання за життєвими спостереженнями учнів або за текстом твору.
2) Евристичний метод сприяє засвоєнню школярами методів аналізу літературного твору (в
доступному їм обсязі), понять з теорії літератури, фактів і закономірностей історико-літературного процесу.
Цей метод розвиває критичну думку школярів, вчить самостійного придбання знань.
На цьому ступені основним досліджуваним матеріалом залишається художній твір, але більш
поглиблений аналіз його неминуче пов'язується з вивченням елементів науки про літературу в залежності
від програми даного класу, віку, розвитку учнів. На цьому щаблі поглиблюється початкове емоційне
сприйняття школярів, стимулюються їх інтелектуальні зусилля. Завдання вчителя полягає в тому, щоб
допомогти учням виявити ці проблеми, знайти шляхи їх вирішення в художньому тексті, вчити аналізувати
твір, розуміти його єдність в різноманітті компонентів, вчити міркувати, оформляти свої роздуми в зв'язний,
послідовної, доказової мови – усної або письмової.
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Для евристичного (частково-пошукового) методу характерні наступні прийоми:
 побудова логічно чіткої системи питань (з аналізу тексту художнього твору, за критичною статтею, з
теоретичних або історико-літературних питань), які б послідовно вели думку учнів від спостереження над
явищем до його аналізу, від висновків приватного характеру до висновків більш узагальнюючим; система
питань, складова евристичну бесіду, повинна не тільки привести учнів до самостійно здобутих знань, а й
розкрити шляхи, методи придбання цих знань;
 побудова системи завдань за текстом художнього твору або за критичними статтями (завдання
виконуються усно або письмово);
 постановка проблеми вчителем або за його пропозицією учнями, проведення диспуту.
3) Дослідницький метод близький до евристичного за найменуванням і за функціями. Відмінність їх
полягає в наступному: при евристичному (частково-пошуковому) методі вчитель ставить приватні завдання
і в значній мірі направляє пошук учнів; при дослідницькому методі школярі, вже оволоділи прийомами
роботи, самостійно вирішують більш складні завдання, що вимагають вміння застосовувати наявні знання
до конкретного нового матеріалу і висловлювати свої обґрунтовані, доказові судження. Мета
дослідницького методу-розкрити деякі нові аспекти досліджуваного предмета, що не висвітлювалися
раніше на заняттях, розвиток вміння самостійного аналізу твору, оцінки його ідейних і художніх достоїнств,
вдосконалення художнього смаку. Прийоми прояву дослідницького методу:
 висунення вчителем проблеми для всього класу, причому ряд аспектів цієї проблеми
розробляється групами школярів або індивідуально;
 підготовка доповідей і виступів в якості опонента;
 самостійний аналіз твору, не вивченого за програмою;
 виконання завдань творчого характеру з естетичних, літературознавчих, моральних проблем.
4) Репродуктивний метод полягає в тому, що учні отримують знання як би в готовому вигляді – в
слові або лекції вчителя, в підручнику, в навчальному посібнику, науково-популярних книгах, критичних
статтях. Розвитку думки учнів при репродуктивному методі особливо сприяє проблемне виклад матеріалу,
в процесі якого вчитель висуває проблему, розкриває різні точки зору на її сутність, пропонує шляхи до
правильної її постановці і вирішення. Значення репродуктивного методу полягає не тільки в повідомленні
учням нової інформації, а й в узагальненні суми знань, отриманих ними, в розкритті перед ними
перспектив розвитку мистецтва і науки.
Прийоми репродуктивного методу:
 розповідь вчителя про життя і творчість письменника;
 оглядова лекція з демонстрацією навчальних посібників, використанням технічних засобів;
 завдання за підручником, за навчальними посібниками [1, c. 66].
Читання літературних творів покликане навчити школярів не тільки читати, а й проникати у зміст
прочитаних текстів художньої літератури. Саме поетичні твори сприяють збагаченню внутрішнього світу
учнів в плані формування того життєвого запасу емоцій і відомостей, які людина висловлює за допомогою
мови. Виходячи з вище викладеного, можна стверджувати, що поетичні твори відрізняються від інших
художніх текстів максимальною образністю відображенням навколишньої дійсності, емоційністю, темпоритмічною організацією вірша, підвищеною концентрацією виразних засобів у відносно невеликому за
обсягом тексті.
Поетичні твори впливають на емоційну сферу дитини, розширюють її загальний і художній кругозір,
служать своєрідною формою естетичного пізнання дійсності, вчать цінувати красу образного виразу,
звучання ритму і рими. Знайомство зі зразками українського мовлення на прикладі поетичних творів
сприяє корекції і розвитку мовленнєвої та розумової діяльності молодших школярів.
Не існує якогось єдиного шляху розбору поетичних творів: підходи до них можуть бути так само
різноманітні, як різноманітна сама поезія. Вибір форми, прийому роботи найбільше залежить від специфіки
ліричного тексту. Одночасно вчитель має на увазі ті педагогічні завдання, які йому потрібно вирішити на
даному етапі літературної освіти і розвитку школярів. Для вдосконалення цього процесу необхідний
продуманий, науково та методично обґрунтований комплексний підхід до вивчення поетичних творів, що
включає певний підбір форм роботи над віршами, байками, баладами і використання різноманітних
лексико-стилістичних завдань і вправ.
Ефективними засобами вдосконалення методики роботи над поетичними творами в початкових
класах є різноманітні лексичні вправи, завдання на виділення та аналіз емоційно забарвленої лексики,
ведення «поетичного словника», виділення «смислових орієнтувань», оптимальне поєднання видів роботи
над віршованим текстом.
Таким чином, у завдання літературної освіти в школі має входити не тільки вдосконалення навичок
аналізу тексту, творчих здібностей учнів, а й створення естетичних і навчальних умов, що сприяють
самостійному і творчому освоєнню поетичних творів. Учитель повинен вирішити важливі завдання
занурити дітей в художній світ поезії, познайомити з особливостями ліричних творів, озброїти учнів
набором певних умінь і навичок, необхідних для аналізу поетичного тексту. Тільки за таких умов оцінка
якості літературної освіти сучасних школярів стане високою.
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАКТИЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ ПРИ ВИКЛАДАННІ ТЕМИ
«МНОГОГРАННИКИ»
Математична освіта є основою для розвитку інтелектуальної, сучасної, критичномислячої людини та
вагомою ланкою загальноосвітньої підготовки молоді. Математика дає змогу осягнути розвиток технологій,
економіки, сприймати наукову картину світу і сучасний світогляд. В шкільної освіти ця дисципліна дає змогу
розвивати такі важливі розумові якості, як: аналітичні, дедуктивні (здатність до узагальнення), критичні,
прогностичні (вміння прогнозувати, мислити на кілька кроків вперед). Вона покращує можливості
абстрактного мислення (адже це абстрактна наука), здатність концентруватися, тренує пам’ять і підсилює
швидкість мислення. Особливо, при вивченні теми «Многогранники», у учнів старшої школи розвивається
просторове мислення, узагальнюється вивчені раніше теми з планіметрії та є надзвичайно широке поле
для реалізації практичної спрямованості математичної освіти.
Проте, за даними українського центру оцінювання якості освіти на зовнішньому незалежному
оцінюванні пороговий бал, який складав лише 10 балів із 67, не подолали майже третина (31,11%)
учасників тестування. Найбільші проблеми у дітей викликали саме задачі практичного змісту, про що
свідчать звіти на порталі УЦОЯ [2]. Українські учні приймали також участь у міжнародному дослідженні
якості освіти PISA, яке вимірює спроможність дитини застосовувати отримані знання з математики в
життєвих ситуаціях. В результаті третина учнів не досягає базового рівня знань, що зумовило і 41-46
позицію нашої країни в у рейтингу математичних компетентностей всіх 78-и країн, які взяли участь у PISA2018.
Тому проблема вдосконалення викладання математики, а саме розвиток дослідницької та
методологічної компетентностей, є доволі актуальною. І одним з направленням вдосконалення
викладання є посилиння практичної спрямованості курсу математики. Над проблемою практичної
спрямованості математематичної освіти працювали такі вчені, як М.М. Скаткін, С.М. Шабалов,
О.О. Шибанов, В.Г. Зубов та інші. Основна ідея робіт цих вчених полягає в тому, що в ході навчання учень
повинен не тільки засвоїти суму знань, а й оволодіти способами їх застосування на практиці, набути
широких умінь ефективного використання математичних знань в подальшій трудовій діяльності [3, с. 53].
Також підвищенню пізнавальної активності учнів сприяє посилення практичної спрямованості шкільного
курсу математики.
Особливої актуальності питання підвищення пізнавальної активності набуває для дітей покоління Z,
які мають «кліпове мислення» та краще сприймають динамічну інформацію, яка безпосередньо відносить
до їх повсякдення. Для миттєвого привернення уваги учнів необхідно пояснити як тема уроку стосується
їхнього життя [5].
Перевагами завдань практичного змісту є наступні твердження. Завдання практичного змісту
підвищують мотивацію учнів до вивчення теми через зв’язок з реальними об’єктами, що добре досягається
саме в темі «Многогранника», адже більшість предметів, які нас оточують є тривимірними та мають форму
одного з многогранників. Частіше за все, для розв’язання задач практичного змісту необхідні знання
декількох дисциплін, що слугує становленням міжпредметних зв’язків. Навчаючи учнів розв’язувати задачі
практичної спрямованості вчителі досягають більш високого рівню педагогічних цілей згідно таксономії
Блума (рис. 1), що дає змогу засвоїти до 90 % відсотків отриманої інформації шляхом безпосереднього
застосування. Саме практичного змісту завдання дають змогу поряд з математичними компетентностями
оволодіти ще й дослідницькою та методологічною компетентностями, які направлені на оволодіння
методами дослідження та розв’язання практичних задач.
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Рис. 1. Таксономія Блума
Розглянемо одну таку задачу, яка направлена не тільки на реалізацію практичної спрямованості, але
й на розвиток критичного мислення та економічну грамотність.
Для будівництва будинку розмірами 8 м на 10 м та висотою стелі 3 м необхідно закупити газобетонні
блоки розміром 600x200x100 мм за ціною 2500 грн за м3. Будівельна бригада порахувала, що необхідно
витратити 600 тис. грн. Чи вірно порахувала бригада, якщо кладка блоків виконується як на (рис. 2)? Якщо
ні, то на скільки вони помилились?

Рис. 2. Схема кладки блоків газобетону
Розв’язання.
Побудуємо математичну модель стін будинку та блоку. Обидві моделі виконані у вигляді
паралелепіпеді ADECBFGH та A1D1E1C1B1F1G1H1, що є многогранником і повноцінно вивчається у 11 класі.
Рисунок виконаний у додатку GeoGebra.

Рис. 3. Математична модель стін будинку
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Рис. 4. Математична модель блоку газобетону
Побудуємо план розв’язку задачі.
По-перше, треба будувати стіни, отже обчислимо площу бічної поверхні за формулою

𝑆біч = 𝑃осн ∙ 𝐻 . 𝑆біч = 2(10 + 8) ∙ 3 =108 (м2).
По-друге, треба порахувати яка частина блоку газобетону приймає участь у формуванні саме бічної
поверхні дому. За схемою кладки (рис. 2) можна зрозуміти, що грань A1B1H1C1 приймає участь в
формуванні бічної поверхні паралелепіпеда ADECBFGH. Розрахуємо площу грані A1B1H1C1:

𝑆A1 B1H1 C1 = A1 B1 ∙ A1 C1 = 0,1 ∙ 0,6 = 0,06 (м2 )
По-третє, знайдемо скільки блоків приймають участь в утворенні стіни. Для цього поділимо бічну
поверхню будинку на площу грані блоку, звертаючи увагу одиниці вимірювання. В наших розрахунках ми
ділимо однакові одиниці вимірювання:

𝑆біч ÷ 𝑆A1 B1H1 C1 = 108 ÷ 0,06 = 1800 (шт)
Наступним, четвертим, пунктом нашого плану є розрахунок об’єму 1800 штук блоків. Розрахуємо
обє’м одного блоку та помножимо на кількість:

𝑉 = 0,6 ∙ 0,2 ∙ 0,1 ∙ 1800 = 21,6 (м3 )
П’ятим пунктом розрахуємо вартість. З огляду на те, що при купівлі будівельних матеріалів
закупають цілу кількість кубометрів, розрахуємо вартість P 22 м3 блоків газобетону:

𝑃 = 2500 ∙ 22 = 55 000 (грн)
Отже, будівельники виконали не вірні розрахунки і ціна будівельного матеріалу була значно
завищена, а саме на 545 тис. грн.
Таким чином, учні формують важливі уміння та навички необхідні для життя у сучасному суспільстві,
а саме: навички критичного мислення, перевіряючи отриману інформацію, розвивають підприємливість та
фінансова грамотність, що є наскрізною змістовою лінією сучасної освіти, уміння застосовувати знання з
теми «Паралелепіпед» в життєвій ситуації.
Реалізація практичної спрямованості математичної освіти при вивченні теми «Многогранники» є
важливим з огляду на те, що вивчення цієї теми формує в учнів реальний погляд на навколишній світ,
оскільки ми живемо у тривимірному просторі. До кожного з розділів цієї теми можливо підібрати таку
задачу з життя, яка формує різнобічно розвинену людину, яка може застосувати свої шкільні знання в
своєму повсякчасному житті.
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СЕКЦІЯ: ПРАВО
Анна Пєшкічева
(Дніпро, Україна)
ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВНУТРІШНІХ МОРСЬКИХ ВОД В УКРАЇНІ ТА СВІТІ
В світі питання внутрішніх морських вод регламентується рядом Конвенцій та дво- або
багатосторонніх угод між державами. В Україні питання правового регулювання внутрішніх морських вод
регламентується Конституцією України, Кодексом торгівельного мореплавання, Законом України «Про
державний кордон України» від 4 листопада 1991 року, угодами, які уклала Україна з іншими державами
(переважно двосторонні), постановами Кабінету Міністрів України та іншими нормативно-правовими
актами.
Загальне визначення поняття внутрішніх морських вод закріплене в ст. 5 Конвенції про
територіальне море та прилеглу зону 1958 р. та в ст. 8 Конвенції ООН з морського права 1982 р. Так
відповідно до ст.5 Конвенції про територіальне море та прилеглу зону 1958 року води, розташовані у бік
берега від вихідної лінії територіального моря, становлять частину внутрішніх вод держави [1].
Об’єкти внутрішніх вод України визначені ст.6 Закону України «Про державний кордон України» від 4
листопада 1991 року, а саме:
1) морські води, розташовані в бік берега від прямих вихідних ліній, прийнятих для відліку ширини
територіального моря України;
2) води портів України, обмежені лінією, яка проходить через постійні портові споруди, які найбільше
виступають у бік моря;
3) води заток, бухт, губ і лиманів, гаваней і рейдів, береги яких повністю належать Україні, до прямої
лінії, проведеної від берега до берега в місці, де з боку моря вперше утворюється один або кілька
проходів, якщо ширина кожного з них не перевищує 24 морських миль;
4) води заток, бухт, губ і лиманів, морів і проток, що історично належать Україні;
5) обмежена лінією державного кордону частина підземних водних об’єктів, а також вод річок, озер
та інших водойм, береги яких належать Україні [2].
Варто зазначити, що хоча внутрішні морські води є невід’ємною частиною суверенної території
прибережної держави, їх правовий режим установлюється винятково національним законодавством. У
Конвенції ООН з морському праву 1982 р. навіть не міститься норм, що регламентують правовий режим
цієї категорії морського простору.
Відповідно до положень ст. 14 Закону України «Про державний кордон України», іноземні не воєнні
судна можуть заходити на рейди й у порти України, відкриті для заходу. [2]
А згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29 лютого 1996 р. «Про відкриття пунктів
пропуску через державний кордон України» з метою пропуску через державний кордон виділяються три
категорії портів для: міжнародного морського повідомлення, міжнародного морського пасажирського
повідомлення, міжнародного морського вантажного повідомлення.
Найбільш спірним є правовий режим портів, він, в основному, регулюється, нормами внутрішнього
права держави. Наприклад, в України правовий режим портів установлений розділом IV «Морський порт»
Кодексу торгівельного мореплавання України. Відповідно до Розпорядження Кабінету міністрів України від
26 червня 2013 р. «Про затвердження переліку морських портів України, відкритих для заходження
іноземних суден» відкритими для іноземних суден є такі Українські порти, як: Рені, Ізмаїл, Усть-Дунайськ,
Білгород-Дністровський, Чорноморськ, Одеса, Південний, Миколаїв, Херсон, Скадовськ, Бердянськ,
Маріуполь, Спеціалізований морський порт Ольвія.
Однак коли порти використовуються для міжнародного сполучення правове регулювання діяльності
на цих об’єктах, переважно здійснюється на принципах та нормах міжнародного права, закріплених в двохчи багатосторонніх міжнародних договорах. Прикладами таких договорів є Заключний акт Віденського
конгресу (1815 р.), Бєлградська конвенція про режим судноплавства на Дунаї (1948 р.), Акт про
судноплавство та економічне співробітництва між державами басейну ріки Нігер (1963 р.), Конвенція щодо
розвитку басейну озера Чад (1969 р.) та інші. [3, с. 85]
За рівнем допуском іноземних суден в порти розрізняють угоди, які містять умову тільки для
«відкритих портів» (Угода між Урядом України і Урядом Федеративної Республіки Німеччина про морське
судноплавство від 11.01.1995) та угоди, в яких зазначено перелік закритих та/або відкритих портів (Угода
стосовно деяких питань судноплавства між Урядом України і Урядом Сполучених Штатів Америки від
03.12.1992)
Також зазвичай у договорах прописують один з 2 режимів: національний режим або режим
найбільшого сприяння. Характерною особливістю національного режиму є те, що вимоги щодо процедури
оформлення, розмір стягуваних зборів, доступ до портів, обсяг їх використання для завантаження та
вивантаження товарів, використання послуг та інші вимоги повинні бути такими самими, як й стосовно
національних суден. Надання національного режиму на взаємній основі передбачено в 11 двосторонніх
угодах України з торговельного мореплавства.
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Наприклад, у ст. 8 Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Спеціального Адміністративного
Району Гонконг Китайської Народної Республіки про морський транспорт від 18.02.2004 зазначається, що
якщо судно однієї Договірної Сторони зазнає корабельної аварії, сяде на мілину, буде викинуте на берег
або зазнає будь-якого нещасного випадку в прилеглих територіях іншої Договірної Сторони, то судно та
вантаж мають на території останньої Сторони такі ж привілеї, які надаються національному судну або
вантажу. [4]
В угодах з Кубою та Російською Федерацією «режим найбільшого сприяння» надається Сторонам та
їхнім судам «зі всіх питань торговельного судноплавства, якщо інше не передбачено в цій угоді». Суднам
кожної зі сторін буде надане таке саме поводження, що забезпечується своїм суднам, зайнятим у
міжнародних перевезеннях, вчастині «вільного доступу до портів, використання портів для навантаження
та розвантаження вантажів, посадки та висадки пасажирів, сплати корабельних та інших зборів і
податків, користування всіма послугами для судноплавства та здійснення звичайних комерційних
операцій» [3, с. 95-96].
Однак національний режим не застосовується до діяльності, що резервується кожною стороною для
своїх організацій та підприємств (плавання в каботажі, рятувальних операцій, лоцманського проведення,
буксирування), а також до формальностей, що стосуються в’їзду та перебування іноземців.
Обираючи режим найбільшого сприяння, суднам однієї договірної держави в портах іншої надається
режим не гірший, за той, яким користуються судна будь-якої третьої держави. Наприклад, такий режим
прописано в Угоді між Міністерством транспорту України та Міністерством транспорту Грузії про
організацію та спільну експлуатацію автомобільної поромної переправи між портами Іллічівськ (Україна) та
Поті (Грузія) від 16.12.1992. Відповідно до ч.1 ст.6 Угоди враховуючи експериментальний характер лінії,
для залучення додаткових вантажопотоків, на перші шість місяців роботи лінії поромні судна звільняються
від портових зборів. Надалі до суден, що працюють на лінії, застосовується режим найбільшого
сприяння [5].
Відповідно до ст. 11 Конвенції ООН з морського права 1982 року зовнішньою межею внутрішніх
морських вод портів є обкреслені лінією, що проходить через найвіддаленіші убік моря, точки портових
споруд.
Кримінальна, адміністративна та цивільна юрисдикція поширюється на іноземні судна, до яких не
відносяться військові таті, що використовують для публічних цілей. Найбільш поширеною є
адміністративна юрисдикція, яка вирішую переважно питання санітарної охорони кордонів, захисту
економічних та політичних інтересів прибережної держави, безпеки мореплавства. Відмінність
адміністративної юрисдикції від інших полягає в тому, що вона застосовується без винятку до всіх суден:
державних та приватних. Адміністративна юрисдикція дозволяє реалізувати принцип повної компетенції
влади прибережної держави. При укладенні угод, в яких передбачаються певні виключення з кримінальної
та цивільної юрисдикції, спеціально обумовлюється, що ці виключення не зачіпають прав місцевої влади в
тому, що стосується застосування митного та санітарного законодавства і правил, а також заходів
контролю, які стосуються безпеки суден, охорони людського життя, допуску іноземців.
Однак багато угод містять положення про те, що адміністративні та судові влади не будуть
здійснювати втручання у випадку правопорушень, вчинених «на борту судна, що перебуває в порту / в
його межах», якщо вони не порушують спокою та громадського порядку на території порту або суспільну
безпеку. Прикладами таких угод є угоди України угоди з Болгарією, Іраном, Кубою / Єгиптом, Сирією,
Туреччиною, Естонією. [3, с. 96]
В кримінальній юрисдикції діє загальне правило про те, що оскільки внутрішні морські води є
частиною державної території, то злочини, скоєні на борту іноземних торгових суден, що знаходяться в
межах цих вод, підлягають юрисдикції прибережної держави. Під питання цивільної юрисдикції належить
розгляд судовою владою прибережної держави цивільних позовів у відношенні іноземного торгового судна
і майна, що знаходиться на його борту, під час стоянки судна в порту.
Отже, питання регулювання внутрішніх вод в Україні та в світі перебуває в стадії розвитку. Хоча
відбулось визначення та закріплення деяких загальних норм та принципів, остаточне формування
відносин стосовно права внутрішніх морських вод відбувається в двох або багатосторонніх угодах між
державами.
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5. Угоді між Міністерством транспорту України та Міністерством транспорту Грузії про організацію та
спільну експлуатацію автомобільної поромної переправи між портами Іллічівськ (Україна) та Поті
(Грузія) від 16.12.1992. URL: іhttps://zakon.rada.gov.ua/go/268_089
Науковий керівник:
кандидат історичних наук, доцент Ведькал В.А.
Софія Яковлева
(Харків, Україна)
ДЕМОКРАТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА – ДЕЯКІ ІСТОРИЧНІ ТА ПРАВОВІ АСПЕКТИ
Демократія – це політичний режим, де єдиним легітимним джерелом влади в державі визначаються
її громадяни (народ). При цьому управління державою здійснюється народом - безпосередньо (пряма
демократія), або опосередковано через обраних представників. Іноді демократію трактують як набір ідей
та принципів, що являють собою свободу, саме таку інтерпретацію дав 16-й президент США Авраам
Лінкольн: «іменем народу, силами народу і для народу». Вважається, що перше поняття «демократія»
вжив давньогрецький історик Фукідід (бл.460-400 р. до н. е.) пояснюючи, що демос - це народ, кратос влада: тому можна сказати, що демократія - народовладдя. Він дав декілька інтерпретацій, згідно яких
українські дослідники Б. Кухта і Л. Климовська вирізнили чотири основних значення поняття «демократія»:
перше, яке вважають класичним пов’язане з народовладдям (було сформовано філософами Греції та
Риму); друге поняття вживається тоді, коли намагаються трактувати демократичною будь-яку організацію,
структуру, установу, де нібито є рівноправні відносини між усіма учасниками; трете поняття має
відношення до ідеалу як суспільного устрою; четверте поняття розрізняється як соціальний та політичний
рух за народовладдя.
Уперше, з філософської точки зору, демократію спробував оцінити грецький філософ Платон. В
своєму діалозі «Держава» він виокремив п’ять форм державного устрою: єдину правильну, на його погляд
- аристократію, і чотири хибні - тимократію, олігархію, демократію та тиранію (такий поділ держави за
формами правління був поширений в Елладі). Ідеальною формою правління філософ вважав
аристократію, а найбільш хибною - тимократію (владу честолюбців), яка була зосереджена в руках воїнів.
Можна сказати, що тимократія еволюціонує в демократію, де суспільство поділено на класи. Коли
експлуатація бідняків (жебраків) досягає межі, вони повстають, установлюючи свій політичний режим демократію. Демократія - це влада на чолі з народом, Платон критикує її, бо вона: шкодить громадянам
приймати правильні рішення. Саме така думка, виникла в нього, після того як засудили на смерть його
вчителя Сократа: «демократичним» способом.
Першою історичною формою демократичного устрою були первіснообщинна та військова. Цей тип
владних відносин гуртувався на таких аспектах, як: кровно-споріднені зв’язки; низька продуктивність праці;
пала кількість населення; колективне володіння землею. Соціально-політична організація військової
демократії від первісної достатньо відрізнялась. Це полягало в змінній інфраструктурі та функціях
інститутів самоуправління общин, але зі збереженням устрою: право голосу, право участі в народних
зборах залишалось тільки за чоловіками.
Щодо першої форми демократичної держави, то це була Афінська республіка (Греція), яка виникла в
V ст. до н. е. і стародавні греки були першими дослідниками її феномену. Основи даного устрою були
закладені реформами Солона та Клісфена, які пізніше були названі першими соціальними резолюціями.
При Солоні були утворені Рада чотирьохсот (буле), куди обиралися по 100 представників з кожного
племені, і суд присяжних - геліея. Зросла роль народних зборів, а роль ареопагу зменшилася: за ним було
залишено право контролю за дотриманням законів та за діяльністю народних зборів. Подальша
демократизація афінського суспільства пов’язана з ім’ям Клісфена, який в 509 р. до н. е. здійснив
реформи, остаточно ліквідувавши залишки родового ладу. Грецьку (античну) історію в період її розквіту
можна розглядати, як історію боротьби між демократичним і олігархічним режимами, найбільше яскравими
представниками яких виступали Афіни та Спарта. Антична демократія в багатьох аспектах відрізнялася від
демократії наших днів. По-перше, це була система прямого правління народу, де вся сукупність вільних
громадян були колективними законодавцями. Таке становище стало можливим в результаті обмежених
розмірів давньогрецької держави, яке охопило декілька міст з прилежними до них сільськими територіями.
Антична демократія в багатьох аспектах відрізнялася від демократії наших днів. По-перше, це була
система прямого правління народу, де вся сукупність вільних громадян були колективними
законодавцями. Таке становище стало можливим в результаті обмежених розмірів давньогрецької
держави, яке охопило декілька міст з прилежними до них сільськими територіями.
Роблячи висновок, можна сказати, що у порівнянні з демократією сьогодення афінська (грецька)
модель має дві найважливіші особливості: це була форма прямої демократії, тобто замість виборних
представників (правлячих від імені громадян) сам «народ» зустрічався, обговорював певні питання та
здійснював політичну владу; така система була можлива частково, тому що «народ» був вельми
обмеженою категорією;
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Хочу зазначити, що Конституція України унормувала багатий історичний досвід народоправства на
українських землях і одночасно возвеличила та легітимізувала демократичний правовий режим в Україні.
Дійсність конституційної демократії виявляється насамперед в існуванні установлених інститутів демократії
та їх повсякденному функціонуванні. При цьому демократизація, на мою думку, передбачає
взаємопов’язаний розвиток безпосереднього та представницького народовладдя з різноманітними
методами і формами демократії. Наголошую, що ключовим принципом, втіленим у конституціях
демократичних держав світу, включаючи і Конституцію України, є принцип народного суверенітету. Його
можна тлумачити як визнання природного, абсолютного, неподільного й невідчужуваного права народу
здійснювати своє повновладдя безпосередньо (референдуми, вибори, народні ініціативи та ін.), через
представницькі органи державної влади і місцевого самоврядування, а також через сучасні інститути «едемократії», які завдяки науково-технічному прогресу набуває усе більшої популярності у світі.
З часів прийняття історичного акту, який проголосив українську державу незалежною, минуло більше
двадцяти років, і той швидкий стрибок в бік демократії, радикальний відхід від державного типу
радянського устрою, способу здійснення влади і загально прийнятої системи колективістських цінностей
перетворився на процес демократичного транзиту з вітчизняною специфікою. І один з специфічних проявів
полягає в тому, щоб даний процес все більше набуває парламентного характеру, який використовує
математичну термінологію. В Україні утвердилися загальновизнані основні конституційні форми
безпосередньої та представницької демократії. Успішно проводяться демократичні вибори
представницьких органів державної влади та місцевого самоврядування. Очікуваним, після прийняття в
2021 році Закону України «Про народовладдя через всеукраїнський референдум», видається відродження
референдної демократії. Так, частина третя статті 20 цього закону визначає, що тексти законопроектів, що
виносяться на законодавчий референдум, не повинні скасовувати чи обмежувати зміст та обсяг існуючих
прав і свобод людини і громадянина, або бути спрямованими на ліквідацію незалежності чи на порушення
територіальної цілісності України. Реформа місцевого самоврядування та територіальної організації
публічної влади на засадах децентралізації, сприяє розвиткові локальної демократії, поверненню в Україні
місцевих референдумів. В свою чергу, ця реформа та територіальна організація влади в Україні сприяє
активізації та залученню громадян до процесів прийняття рішень на місцевому рівні. Разом із тим, в Україні
на сьогодні відсутнє належне комплексне нормативно-правове забезпечення форм прямої демократії на
місцевому рівні. Одна з головних причин такого стану речей полягає в тому, що сферу прямої місцевої
демократії реформа децентралізації майже не зачепила. Законодавство України містить чимало
механізмів залучення громадян до впливу на процес ухвалення рішень на рівні місцевого самоврядування,
проте структурованою цю правову базу назвати складно.
Слід наголосити, що через наявні правові прогалини у законодавчому полі більшість інструментів
місцевої демократії регулюються на місцевому рівні – у статутах територіальних громад та відповідних
положеннях. Статут територіальної громади є одним із найважливіших нормативних документів, який має
регулювати участь громадян у формуванні та реалізації місцевої політики, визначати її форми та
процедури. Разом із тим стаття 19 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» зазначає, що «орган
місцевого самоврядування на основі Конституції України та в межах цього Закону може прийняти статут
територіальної громади села, селища, міста». Тобто норма про ухвалення територіальними громадами
власних статутів має рекомендаційний характер. Більше того, навіть у тих громадах, де вже є ухвалені
статути та інші локальні нормативно-правові акти, вони не завжди якісні – задекларовані форми участі
громадян можуть не мати конкретно прописаних вимог та процедур їх реалізації.
Отже, демократія – це складний суспільно-політичний феномен, який осмислюється вже багато років
і дуже далекий від завершення. У розвитку цього феномену були різні періоди - як падіння так і схвалення.
Все це відбувалося під впливом різноманітних політичних ідеологій які розширювали значення демократії
(як народовладдя) та пов’язували його з новими можливостями, покликаними врегулювати питання
взаємодії людини з соціумом та державою. Для України демократичні перетворення вкрай важливі аби
забезпечити довіру населення, тому на даний період потрібно сконцентрувати всі зусилля в купу і почати
реформування демократії ще з більшою швидкістю.
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СЕКЦІЯ: ПСИХОЛОГІЯ
Олена Василенко
(Дніпро, Україна)
ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
Постановка проблеми. Виховання дітей як майбутніх представників соціуму є надзвичайно
актуальним як для батьків цих дітей, так і для держави. Модернізація нашого життя та процесів освіти і
виховання відкриває нові шляхи та можливості у формуванні грамотної та повноцінної особистості, яка
буде мати світле майбутнє. Однією із основ такого майбутнього може виступати морально-психологічне
виховання дитини як підґрунтя її самосвідомості, самодисципліни, почуття обов’язку і відповідальності. І
так як психіка дитини у період молодшого шкільного віку є найбільш пластичною для подібного роду
новоутворень, то найбільший вплив та дієві методи варто звернути саме у цей період.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У педагогічних працях вчених висвітлено чимало питань
щодо особливостей морально-психологічного виховання. Такі сучасні вітчизняні психологи як І. Бех,
Л. Божович, Д. Ельконін, М. Боришевський, І. Булах, Г. Горська, З. Карпенко, О. Матвієнко, В. Москалець,
М. Савчин вказують у наукових дослідженнях на філософсько-психологічне тлумачення моральності
особистості, зокрема, на гуманістичне спрямування в психології (А. Маслоу, Е. Фромм, В. Франкл). Над
проблемою саме морально-етичного виховання учнів початкової школи працювали дослідники А. Богуш,
А. Каніщенко, І. Ковальчук,А. Корнійчук, В. Мацулевич, Н. Смовська, К. Щербакова; особливості
морального розвитку і становлення моральної свідомості та самосвідомості – О. Галян, О. Кононко,
Р. Павелків; розвиток моральних почуттів і переживань: В. Котирло, Г. Лаврентьєва, С. Ладивір,
І. Лапченко; умови формування уявлень про моральні норми – І. Зубрицька-Макота, Т. Поніманська;
становлення моральних форм поведінки – С. Заболоцька, Т. Фасолько; засоби морального виховання
молодшого школяра – О. Кисельова.
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Питання виховання молодшого
школяра є надзвичайно розробленим та дослідженим, але при цьому дослідники зазвичай розглядають
певні категорії окремо, наприклад, моральне виховання дитини або ж, власне, суто психологічний її
розвиток. Тобто, мало висвітлене питання психологічного забезпечення морального виховання, на чому ми
акцентуємо увагу у нашій статті та спробуємо охарактеризувати це поняття, а також представити комплекс
підходів саме до цього виду взаємодії із дитиною молодшого шкільного віку.
Мета статті: теоретично дослідити психологічні засади морального виховання дітей молодшого
шкільного віку.
Виклад основного матеріалу. Діти молодшого шкільного віку знаходяться у віковому діапазоні від
6–7 до 11–12 років. Провідна діяльність – навчальна. Пришвидшуються нервові процесів, врівноважуються
процеси збудження і гальмування. Діти навчаються вчитися поступово із помірним формуванням
внутрішньої структури навчальної діяльності. Активно здійснюється розвиток пізнавальних психічних
процесів: сприймання, спостереження, увага, мислення, мова, увага [3, с. 1]. Як зазначає Н. Волкова, це у
свою чергу зумовлює новоутворення в інтелектуальній, емоційній, вольовій, особистісній сферах, у
ставленні до себе, узагальнень в системах «дитина – дорослий» та «дитина – дитина» [4, с. 163]. Це
сприяє подальшому розвитку і вдосконаленням довільності дій, тобто самоконтролю, виникненню
рефлексії та внутрішньої позиції. В період навчання дитина вчиться самоконтролю, дисципліні, аналізує
реакцію на свої дії оточуючих, на основі чого формується самоставлення та самооцінка [6, с. 241].
Таким чином, молодший шкільний вік, а особливо період 6–7 років, є надзвичайно сприятливим для
формування особистості дитини, в тому числі й для морально-психологічного виховання.
Виховання – один із чинників, під впливом якого здійснюється розвиток дитини. Як вказує М. Фіцула,
виховання є вирішальним чинником розвитку людини і може виконувати наступні функції. Перш за все, це
організація діяльності та простору, в яких зростає і формується особистість. Вихована діяльність визначає
зміст навчання і виховання, які мають на меті розвиток та формування особистості. Мета виховання –
сукупність властивостей особистості, до виховання яких прагне суспільство. Виховання може бути
фізичним, естетичним, трудовим, розумовим та моральним. Завдання морального виховання полягають у
формуванні моральних понять, поглядів і переконань; вихованні моральних почуттів, які виражають
запити, оцінки, відношення, спрямованість духовного розвитку особистості; вироблення навичок і звичок
моральної поведінки, які б стали потребою і реалізовувалися б у будь-якій ситуації та умовах. Вирішення
цих завдань спрямоване на формування моральної свідомості як одного з аспектів суспільної свідомості,
що регулює моральний бік діяльності людини [7, с. 56].
Моральне виховання реалізується шляхом ознайомлення з морально-етичними нормами,
правилами і привчанням до беззаперечного їх дотримання. Найголовнішими завданнями є формування у
дитини поняття відповідальності, обов’язку, саморозвитку, самодисципліни та доброзичливості [1, с. 23].
Щодо поняття «психологічні засади морального виховання», то зазвичай воно розуміється як
психологічні особливості самого процесу виховання та принципи його здійснення. Тобто, окремого
визначення саме психологічного виховання не існує. Частіше ми можемо зустріти, власне, поняття
«психологія морального виховання», але таке словосполучення у класичній психологічній літературі
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зустрічається дуже рідко і розуміється здебільшого як моральне виховання в цілому. О. Іллюк розглядає
психологічне забезпечення морального виховання як діяльність, спрямовану на роботу із душевними
переживаннями людини (моральними), які виникають у зв’язку із її взаємодією з об’єктивною дійсністю та
усвідомленням особистісних якостей [5, с. 83].
Таким чином, до складових морального виховання можемо віднести такі характеристики особистості
дитини: моральні поняття, погляди і переконання; моральні почуття (толерантність, справедливість),
позитивне (доброзичливе) ставлення до себе та до соціуму (повага до однолітків), духовний розвиток,
вироблення навичок і звичок моральної поведінки, моральна свідомість, ознайомлення та дотримання
морально-етичних норм і правил. До психологічної сторони розвитку молодшого школяра можемо віднести
такі складові: розвиток пізнавальних психічних процесів (сприймання, спостереження, увага, мислення,
мова, увага), новоутворення в інтелектуальній сфері, особистісній сфері (смоставлення, ідентифікація
власного «Я»), емоційно-вольовій сфері (відповідальність, почуття обов’язку, самодисципліна, мотивація
до подальших позитивних змін), соціально-психологічний саморозвиток.
Під час психологічного забезпечення морального виховання важливо дотримуватися наступних
принципів [2, с. 83]: опора на індивідуально-психологічні можливості та особливості дитини відповідного
віку з урахуванням зони найближчих розвитку (особистісно-орієнтований підхід); заохочення особистості
до подальших позитивних змін; формування навичок доброзичливих взаємин; забезпечення умов з
одночасним впливом на когнітивну, діяльнісну, емоційну сфери дітей; дотримання гуманного безоцінного
ставлення до дитини;опора на діяльнісний та системний підходи; педагогіка співпраці та психологія
позитивного виховання.
Таким чином, психологічне забезпечення морального виховання дітей молодшого шкільного віку
може бути здійснене за рахунок таких заходів та засобів:
1) тривале повторення таких видів діяльності: суспільно-політичної, трудової, художньої, спортивної
тощо;
2) стимулювання таких видів дитячої діяльності, як гра, змагання, заохочення до громадської
діяльності (дитячі гуртки);
3) мотивування до свідомої дисциплінованості, заохочення дітей до сумлінного виконання обов’язків
тощо;
4) використання на заняттях основних методів виховного впливу: етичного інформування, створення
виховних ситуацій, стимулювання моральної поведінки, етична бесіда з створенням емоційно збагачених
виховних ситуацій, послідовності й системності аналізу вихованцем змісту понять, ситуацій, власних і
чужих вчинків, розширення досвіду моральної поведінки [2, с. 18];
5) робота із аналізу художніх творів з морально-етичним або повчальним сюжетом;
6) практичні заняття та тренінги із психологом на формування емпатійних здібностей, уявлень про
доброзичливість, чуйність та інші категорії моралі й етики, а також безпосередній розвиток психологічних
процесів: уяви, пам’яті, уваги, мислення тощо.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Психологічні засади морального виховання
дітей молодшого шкільного віку – це така діяльність, яка спрямована на роботу із душевними
переживаннями дитини (моральними), які виникають у зв’язку із її взаємодією з об’єктивною дійсністю та
усвідомленням особистісних якостей. Психологічне забезпечення морального виховання молодших
школярів має здійснюватися у рамках можливостей їх психіки (мислення, уваги, уяви, пам’яті) з
урахуванням зони найближчого розвитку, а також використанням відповідних віку педагогічних підходів до
процесу навчання та виховання.
Подальше дослідження цього питання потребує уваги саме на психологічній стороні процесу
виховання, тобто необхідно виховувати не просто ввічливість, а мотивацію до неї, не просто доброзичливе
ставлення (яке може бути навченим фальшивим), а позитивні установки особистості та мотивацію на
досягнення успіху, позитивне самоставлення й адекватну самооцінку, які будуть гідним фундаментом для
формування морального стержню особистості більше, ніж просто знання про те «як потрібно» поводити
себе серед людей.
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ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДОРОСЛИХ ЯК СКЛАДОВОЇ СТРЕСОСТІЙКОСТІ
Людcтво вcтупило в еру надзвичайних емоційних навантажень. Сильні негативні емоції, фізичні
реакції людей cтають гальмом їхньої активноcті. Нервові навантаження на нервову cиcтему, невміння
приcтоcуватиcя до цих умов актуалізують проблему емоційного інтелекту як особиcтіcного реcурcу.
У cучасній пcихології значна увага приділяється ролі особиcтості в подоланні скрутних ситуацій, в
досягненні професійних та життєвих успіхів тощо. Це пов’язано, насамперед, з переходом від образу
пасивної особистості до образу активної особистості, яка ставить перед собою цілі та прагне їх здійснення
(Д. Леонтьєв [5]), сама впливає на своє життя та діяльність (О. Асмолов [2], Д. Леонтьєв [4]), усвідомлює
свої емоції та емоції інших людей, мотивує на звершення, будує ефективні взаємини з оточуючими тощо.
У практичній діяльності важливого значення набуває питання стресостійкості. При цьому, питання
розвитку таких її складових як самоконтроль, емоційний інтелект та емоційна компетентність посідає
ключове місце в процесі формування основних людських компетентностей. Від рівня розуміння власних
емоцій та емоцій інших людей, можливості ними керувати залежить ефективність діяльності
особистості [1]
Дослідженнями стресостійкості як індивідуальної здатності організму зберігати нормальну
працездатність під час дії стресора, займались Л. М. Аболін, Т. О. Кириленко, Я. Рейковський,
П. К. Анохін, М. О. Бернштейн та ін. Дослідники виділяють як домінуючі фактори стресостійкості «контроль
і регуляцію рухів», «рефлекс мети», «другу сигнальну систему», «німу мову», «швидкість орієнтування»,
«усвідомлену активацію уваги», «зосередженість уваги», «прогноз умов діяльності», «автоматизацію
розумових дій», «побудову плану майбутньої діяльності», «самоконтроль», «антиципацію»,
«екстраполяцію», «модель майбутнього», «випереджувальне відображення», «оцінку результатів»,
«оперативність мислення» [7].
Стресостійкість обумовлюється такими характеристиками, як саморегуляція, самоконтроль,
емоційна стійкість, емоційний інтелект.
Зовнішній сектор стресостійкості виявляється в розвитку емоційного інтелекту [3], який відіграє
значну роль в процесах емоційної саморегуляції. Високий рівень емоційного інтелекту дає можливість
свідомо керувати емоційною сферою, розуміти власні емоції та емоції інших людей, асимілювати їх в
мислення. Емоційний інтелект лежить в основі емоційного сприйняття, пізнання, регуляції емоційної
сфери [1].
Також емоційний інтелект стає основою формування емоційної компетентності – здатності
особистості здійснювати оптимальну координацію між емоціями і цілеспрямованою поведінкою.
Психофізіологічною передумовою емоційної компетентності служить комплекс властивостей, що
виявляються у чутливості до розбіжності між очікуваним і отриманим результатом, в почутті задоволеності
досягнутим [6].
Підсумовуючи вище сказане, ми визначаємо стресостійкість такою психологічною особливістю, яка, з
однієї сторони, регулює структуру особистості та впливає на переживання суб’єктом стресової ситуації, а з
іншої – знаходиться в основі успішної діяльності та соціальної активності, реалізується за допомогою
функцій самоконтролю, саморегуляції, емоційної стійкості, виявляється у рівні розвитку емоційного
інтелекту та емоційної компетентності. Виявлено, що з підвищенням рівня емоційного інтелекту знижується
соціальний самоконтроль та зростає самоконтроль в емоційній сфері. Послаблення самоконтролю в
соціальній сфері пов’язано з поглибленням розуміння власних емоцій. В той же час, розуміння емоцій
інших накладає певні обмеження в поведінкових проявах, спілкуванні. Також виявлено, що здатність до
управління своїми емоціями допомагає контролювати результати власної діяльності та спонтанні емоційні
прояви.
Розглянемо вплив емоційного інтелекту особи на його здоров’я та спосіб життя. Безробітні з
низькими показниками емоційного інтелекту мають певні труднощі в розпізнаванні власних емоцій і не
завжди можуть адекватно реагувати на емоційні прояви оточуючих. Вони не вміють контролювати власні
емоції та конструктивно вирішувати проблеми, можуть неадекватно сприйняти критику з боку інших й
спрямовувати її в негативне русло. Невміння ідентифікувати свої та чужі емоції, нездібність керувати
емоційним станом часто призводить, навіть в незначних стресових ситуаціях, до серйозних проблем зі
здоров’ям: підвищується кров’яний тиск, пригнічується імунна система, підвищується ризик серцевого
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нападу та інсульту тощо. Людину може охопити паніка, депресія, тривожність, лють, неконтрольована
агресія, гнів. Для того, щоб заспокоїтися, вона може, неконтрольовано харчуватися (заїдати стрес);
заподіяти шкоду як собі, так і оточуючим; ризикує залишитися самотньою та в ізоляції. Тому показники
здоров’я та способу життя можуть знаходитися на доволі низькому рівні. Чим вищий рівень емоційного
інтелекту, тим краще у людини розвинена здібність до управління своїми емоціями, розпізнавання емоцій в
інших, вміння викликати позитивні й контролювати негативні емоції. Завдяки цьому, спілкування з
оточуючими стає більш ефективним, налагоджуються добрі стосунки як на роботі, так і в особистому житті.
В стресовій ситуації людина з розвинутим емоційним інтелектом спочатку спостерігає й аналізує
своє часово-просторове оточення із метою передбачення можливих стресових ситуацій. Потім, коли ж
стресова загроза виникає, вона з’ясовує власне емоційне ставлення до ситуації, що склалася. Це дає
можливість досягти певного «емоційного імунітету», вміння надситуативного реагування на стресогенні
ситуації. Зовсім позбавитися стресу людина не може, а от узяти під контроль свою реакцію на нього і його
вплив на себе, їй цілком під силу. Здібність контролювати стрес, емоційна врівноваженість допомагає
знайти конструктивні рішення та адаптуватися до обставин. Розвинений емоційний інтелект значно знижує
рівень стресу та мінімізує його шкідливий вплив на здоров’я, а також сприяє дотримування здорового
способу життя. Людина займається спортом, відмовляється від шкідливих звичок, слідкує за своїм
самопочуттям. Тому показники здоров’я та способу життя перебувають на достатньо високому рівні.
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ПЕРЕВАЖАЮЧІ СТРАХИ ДІТЕЙ З ХРОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ НИРОК: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
На сьогоднішній день, у ситуації соціальної нестабільності, дитина піддається впливу безлічі
несприятливих факторів, які здатні не лише загальмувати розвиток потенційних можливостей особистості,
а й повернути весь процес розвитку особистості назад. Однією з гострих проблем у розвитку дітей є
проблема страхів. Адже дитячі страхи не з'являються нізвідки і не йдуть у нікуди. Даній проблемі останнім
часом приділяється досить багато уваги, про що свідчить кількість робіт вітчизняних та зарубіжних
психологів та психотерапевтів. У проведених дослідженнях відзначається зростання числа дітей з
різноманітними страхами, а також підвищеною збудливістю та тривожністю. Особливості страхів у
дитячому віці досліджували В. Гарбузов, С. Дворяк, А. Захаров, К. Ізард, Д. Лешлі, А. Прихожан, Ф. Ріман,
П. Симонов, Т. Сімсон, С. Файберг, Б. Херсонський та інші.
Поняття страху є досить багатогранним, єдиного визначення цього терміну й досі не існує, адже
автори трактують його кожен із своєї точки зору, водночас знаходячи і щось спільне. Отож, можемо
сказати про плюралізм думок у цьому питанні: страх – це афективне відображення у свідомості конкретної
загрози життю та благополуччю людини (А. Захаров, Р. Овчарова); страх як емоція сприяє формуванню у
індивіда стійкого і постійного занепокоєння, що готує людину до реакції на реальну або уявну загрозу для
життя та благополуччя людини (С. Степанов, Р. Овчарова, А. Прохоров); «страх – це стан афекту –
об'єднання певних відчуттів задоволення-невдоволення з відповідними іннерваціями розрядки напруги та
її сприйняття, а так само ймовірно, і відображення певної значущої події» (З. Фройд); «прояв природного
рефлексу, пасивно-оборонної реакції з легким гальмуванням кори великих півкуль. Страх має захисний
рефлекс та супроводжується певними фізіологічними змінами вищої нервової діяльності» (І. Павлов) та
багато інших [6; 9; 10].
Отож, страх – психічний стан, що виникає як реакція на дійсну або уявну небезпеку. Існують різні
форми страху: переляк, страх, афективний страх, що є найсильнішим. Страх, що виникає через серйозне
емоційне неблагополуччя, може мати крайні форми вираження (жах, емоційний шок, потрясіння),
затяжний, важко переборний перебіг, повна відсутність контролю з боку свідомості, несприятливий вплив
на формування характеру, на відносини з оточуючими та пристосування до зовнішнього світу [10]. Однак,
найповнішою можна вважати класифікацію страхів О. Захарова:
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- за характером – природні, соціальні, ситуативні, особистісні;
- за рівнем реальності – реальні та уявні;
- за рівнем інтенсивності – гострі та хронічні [1].
Дослідження літературних джерел висвітлюють страх як найбільш небезпечну з усіх емоцій. Він
проявляється у певних фізіологічних змінах, експресивній поведінці та специфічному переживанні, що
виникає через очікування загрози або небезпеки [7]. У малих дітей, відчуття загрози або небезпеки
пов'язане з фізичним дискомфортом, з фізичним чи соматичним неблагополуччям, тобто можна сказати,
що страх, яким вони реагують на загрозу, – це насамперед, боязнь фізичного ушкодження [5].
Дитячі страхи здебільшого зумовлені віковими особливостями і мають тимчасовий характер, але й
такі, які зберігаються тривалий час, важко переживаються дитиною та позначаються на її загальному
розвитку. Як правило, ці страхи мають місце бути у тих випадках, коли відзначається ослабленість
нервової системи дитини, неправильна поведінка батьків, конфліктні відносини в сім'ї. Як зазначають
психологи, більшість причин пов'язано з внутрішньо-сімейними відносинами, невмінням дорослих
правильно пояснити та справитися із дитячими реакціями на лякаючі їх чинники. Психологами виділяються
такі несприятливі умови в сім'ї як потурання, непослідовність у вихованні, негативне чи занадто вимогливе
ставлення до дитини, що породжує в ній тривогу та поступово формує ворожість до світу. Дитяча психіка
відрізняється загостреною сприйнятливістю, уразливістю, а також нездатністю протистояти несприятливим
впливам. При цьому поява страхів обумовлена тривалістю та нерозв'язністю переживань чи гострих
психічних потрясінь, часто на фоні хворобливої перенапруги нервових процесів [3; 5].
Отож, як бачимо, страх виникає у відповідь на дію загрозливого стимулу. Дані загрози є наступними:
смерть і крах життєвих цінностей, що протистоять таким поняттям як життя, здоров'я, самоствердження,
особисте та соціальне благополуччя. Однак, крім крайніх виразів страху завжди міститься переживання
будь-якої реальної або уявної небезпеки. Розуміння та усвідомлення небезпеки формується протягом
життя. Яскравим є приклад, коли деякі байдужі для дитини подразники поступово набувають характеру
загрозливих впливів. У нашому випадку, – це травмувальний досвід перебування в лікарні (переляк, біль,
хвороба, нерозуміння наслідків і т.д.).
Так, для дітей з хронічними захворюваннями, що призводять до частого перебування у медичних
закладах, притаманні, як правило, страх болю, білих халатів, медсестер, лікарів, уколів та ін. Дуже часто
дорослі, самі того не розуміючи, є першопричиною дитячих страхів, мимоволі заражаючи ним дитину.
Перебуваючи за межами дому, а саме в лікарняному закладі, страх дітей спочатку є тільки виразом того,
що їм не вистачає близької людини, тому вони зустрічають будь-яку сторонню особу зі страхом [8]. Як
говорив З. Фройд: «вони бояться темряви, тому що в темряві не видно близької людини, і заспокоюються,
якщо можуть тримати в темряві руку цієї людини» [6].
Вивчення наукової літератури дозволило виявити наступні причини страхів дітей із хронічною
хворобою нирок:
- негативний досвід дитини (важкі переживання, які вона перенесла);
- залякування дітей;
- надмірна турбота про дитину;
- дорослі, що оточують дитину, заражають її страхом певного роду небезпеки;
- спілкування з однолітками, що перебувають значно довше на лікуванні;
- спілкування з дітьми, лікування яким не приносить покращення стану здоров'я;
- втрата навичок колективної гри та спілкування з однолітками поза межами лікувального закладу,
що сприяє розвитку занепокоєння;
- спілкування з батьками, які без кінця мовчать, не розкривають і не пояснюють дитині чого їй
очікувати;
- неповна сім'я (сприяє появі почуття незахищеності та невпевненості);
- перебувають у центрі батьківських турбот, гіперопіка;
- несвідоме «зараження» страхом від інших [1; 3; 7; 10].
Таким чином, фобічні розлади у дітей переважно розвиваються на зміненому біологічному та/або
соціально-психологічному «грунті», безпосередньо після додаткових гострих ситуаційних або соматичних
впливів. А диференціація динаміки страхів у дітей молодшого шкільного віку з ХХН, що перебувають саме
у стінах лікарняного закладу, та пристосовуються до життя поза його межами після лікування, потребує
подальшого дослідження та розроблення заходів з профілактики та корекції даного феномену.
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ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ВІЙСЬКОВИМ АТО/ООС З ПОСТТРАВМАТИЧНИМ
СТРЕСОВИМ РОЗЛАДОМ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
Профілактична психологічна допомога є найбільш дієвим методом попередження негативного
впливу важкої психічної травми на людську психіку. Саме розроблення комплексу заходів щодо
профілактики посттравматичного стресового розладу (ПТСР) та реабілітації постраждалих є актуальною
проблемою сучасної психології. Події, які відбуваються в Україні в останні роки, є дуже складною
соціально-політичною ситуацією у суспільстві. Саме вони показали потребу в соціально-психологічному
захисті та психологічній допомозі дітям, дорослим та і цілим соціальним групам [6, с. 5].
Українська війна висунула проблему виникнення посттравматичного стресового розладу. Результати
міжнародних досліджень у країнах, де відбувалася війна, показали, що поширеність ПТСР серед осіб (у
тому числі військових і цивільних) зросла втричі до 15-20%. Однак, згідно з досліджень, більшість людей,
які пережили травмувальні події, не мають явних психічних розладів. Тому важливо не перебільшувати
проблему, але в той же час не применшувати її. Важливо також усвідомлювати, що у значної частини тих,
хто пережив події травмувального характеру, проблеми з психічним здоров’ям з’являються не відразу, а з
часом [3, с. 4].
Важливим питанням в українському суспільстві є збереження соціального та професійного статусу
учасників АТО/ООС та їхнього фізичного і психічного здоров’я. Виникає необхідність невідкладно
проводити ефективні профілактичні та реабілітаційні заходи. Реабілітація як відновлення фізичного стану,
психічного здоров’я та соціальних ресурсів воїнів та учасників бойових дій, має носити цілісний характер.
Реабілітація може здійснюватися через такі заходи як психотерапія, психодіагностика, психокорекція,
профілактика, профорієнтація. Також неодмінно беруться до уваги індивідуальні та групові форми
психосоціальної реабілітації (психологічне консультування, групова корекція, аутотренінг, саморегуляція
тощо) [5].
Особливо останні десять років психологи почали активніше звертатися до проблеми ПТСР (праці
М. Щербака, В. Садкового, Б. Гунька, І. Мартинюка, І. Слюсаря, Л. Москалюк та ін.). У межах сучасної
екстремальної та кризової психології вивченням проблеми негативних психічних станів та реакцій
особистостей у зоні граничним можливостей, а також питанням розробки теорії та практики психологічної
допомоги у життєво складних ситуаціях займаються О. Ф. Бондаренко, О. І. Климишин, В. О. Лефтерєв,
В. П. Москалець, Н. В. Чепелєва, С. І. Яковенко, Т. С. Яценко та інші [4].
Вченими виділені наступні чотири характеристики травми, здатної викликати травмувальний
стрес [6]:
1) Людина усвідомлює те, що з нею сталося, і через це погіршився її психологічний стан;
2) Така ситуація викликана зовнішніми причинами;
3) Досвід руйнує звичний спосіб життя;
4) Виникнення подій, що викликають страх і безпорадність, безсилля.
За клінічним типом та класифікацією посттравматичного стресового розладу ця група розладів
включає тривалі патологічні стани військових, ветеранів, колишніх депортованих та колишніх
військовополонених після короткочасного або тривалого екстремального впливу. Виділяють три основні
групи ознак [6]:
1) надмірне збудження (враховуючи вегетативну нестабільність, порушення сну, занепокоєння,
нав’язливу пам’ять, уникнення страху перед ситуаціями, пов’язаними з травмувальними подіями);
2) періодичність нападів депресивного настрою (притуплення почуттів, емоційна заціпенілість,
відчай, усвідомлення безвиході);
3) функціональні розлади по типу істеричного реагування (паралічі, сліпота, глухота, нервове
тремтіння) [6, с. 12].
Для невротичних синдромів характерними є наступні ознаки ПТСР [6]:
- «військове серце» (біль у грудях, серцебиття, задишка, підвищене потовиділення),
- синдром виживання (хронічна «провина того, хто вижив»),
- синдром флешбека (спогад про «нестерпні» події, які сильно заважають свідомості),
- прояви «агресивного» психозу (агресивна та імпульсивна поведінка, спалахи насильства,
зловживання алкоголем та наркотиками),
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- синдром прогресуючої слабкості (слабкість, що спостерігається після повернення до нормального
життя у вигляді швидкого старіння, втрати ваги, психічної сонливості та тяги до відпочинку),
- посттравматичні рентні умови (набута інвалідність, свідоме користування наданими пільгами та
привілеями та перехід у пасивний стан життя) [6, с. 13].
Реабілітація осіб з посттравматичними стресовим розладами потрібно починати з діагностики задля
виявлення психологічних особливостей учасників бойових дій та визначення його травм, потреб і ресурсів.
За допомогою діагностики визначають реабілітаційний потенціал, встановлюють прогноз реабілітації.
Невід’ємним етапом, на думку Буковської О. О., Гірченка О. Л. [2, с. 20], є розроблення особистого плану
реабілітації, що має враховувати результати діагностики та має бути орієнтованим на позитивний
реабілітаційний прогноз.
Бриндіков Ю. Л. наголосив на важливості принципу безперервності реабілітаційного процесу та
порівняв його з принципом переходу від «реабілітації на все життя» до «реабілітації через усе життя». Цей
принцип забезпечує безперервну соціальну підтримку військовослужбовців, які беруть участь у бойових
діях, на основі особистого плану реабілітації кожного клієнта, де має бути закладена можливість наступної
безперервної соціальної реабілітації через усе життя Така реабілітація повинна базуватися на постійному
підвищенні та вдосконаленні соціальної компетентності [1, с. 83].
Постекстремальна робота – це досить таки складна діяльність, з великим спектром завдань і сфер,
що охоплює соціальні, матеріальні, навчальні, сімейні, психологічні, правові, медичні та інші питання, і
ніколи не припиняється. Умовно цю роботу можна розділити на різні етапи, що мають свій зміст та
організацію. Першим етапом постекстремальної роботи є перша (екстренна) психологічна допомога;
другим – індивідуальна і групова психотерапія, спрямована на вирішення психологічних проблем воїнів. І
третій етап – це психологічна підтримка та підтримуюча психотерапія.
Групова терапія є найбільш поширеною формою лікування травмованих клієнтів. Розрізняють: відкриті групи, що спеціалізуються на вирішенні навчальних завдань або постановці травмувальних
спогадів (робота «тоді»); - група зі специфічною структурою, призначеною для виконання певного завдання
(робота «тут і зараз»). Одним із способів справитися з груповою травмою є дебрифінг, що є формою
кризового втручання, особливо організованої та чітко структурованої роботи в групах з людьми, які спільно
пережили трагічні події, брали участю бойових діях тощо.
Існують ще такі форми групової психологічної роботи: групова психотерапія, групи досвіду, тренінгові
групи, групи активного навчання, групи психологічної корекції, практичні експериментальні лабораторії
тощо.
У роботі з військовими, які мають травмувалий досвід, головним завданням психолога є допомога їм
усвідомити можливість виходу зі свого кризового стану та поглянути на проблему з іншої сторони. На
початковому етапі консультант доводить до відома клієнта про необхідність збереження психічного
здоров'я і пропонує змінити своє ставлення до інших: вчить відокремлювати особистість від поведінки.
Психолог спонукає клієнтів висловити свої почуття, подивитися на ситуацію зі сторони, завершити
незавершені справи, знайти опору в собі. Наступний етап – з’ясувати причину кризи, допомогти усвідомити
військовому свій стан. Згодом клієнт починає розуміти, що насправді відбувається, і усвідомлює, що криза
минула, а страх перед майбутнім починає слабшати. Тому психологи допомагають клієнтам змінитися,
змінити свої умови, навчитися не ставати жертвами. Кінцевий етап роботи – «кристалізація майбутніх
ідей», вияснення нових можливостей та нових дій, прийняття зобов’язання за майбутні зміни, психологічна
підтримка нових дій клієнта.
При роботі з учасниками бойових дій гарно зарекомендували себе такі напрями психотерапії, як
гештальт-терапія, когнітивно-біхевіоральна психотерапія, нейролінгвістичне програмування, символдрама
(кататимно-імагінативна психотерапія), метод десенсибілізації тощо.
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Леся Ільчишин
(Дрогобич, Україна)
ПСИХІЧНЕ ТА ЕМОЦІЙНЕ ЗДОРОВ’Я ЖІНКИ
В нашому повсякденному житті нам доволі часто доводиться чути словахарактеристики по відношенню до певних осіб: «Боже, яка вона нервова людина», «Вона все
сприймає хворобливо», «Така неадекватна реакція», «Їй взагалі потрібно лікуватися». Тут мова
йде про підвищену емоційність...
Говорячи про нервову людину, ми не завжди усвідомлюємо,що ж самі маємо на увазі. Разом з тим,
кожна людина має право знати, що з нею відбувається у певних життєвих ситуаціях чи обставинах. Це
потрібно, в першу чергу, для того, щоб особа сама зрозуміла свій емоційний стан і могла вірно
відреагувати на нього, або звернутись по допомогу.
Проблема психічного здоров’я тісно пов’язана із етичною проблемою: «...у будь-якому неврозі
міститься моральна проблема, нервові стреси, в першу чергу, провокуються відсутністю реального
сприйняття дійсності. Інколи від наших відвідувачок ми чуємо:
• «Я стала такою агресивною...»
• «Мене дратують найменші дрібниці...»
• «Я не можу спокійно без крику реагувати на нього».
• «Це стає жахливим, я їх просто вб’ю»
• «Я нічого не можу їсти вже місяць»
• «Ці нічні кошмари годі витримати»
• «В його присутності починається нервовий тік»
• «Я запалююсь як сірник»
• «Я ніколи так жорстоко не била свого сина»
• «Все частіше я думаю про те, щоби накласти на себе руки»...
Нестабільний емоційний стан досить часто псує і нищить взаємостосунки з близькими людьми,
друзями, колегами по роботі і навіть сторонніми людьми. Всі ми були свідками типових суперечок у
транспорті чи в магазині, коли дивувались, як ця людина «заводиться», як кажуть, з дрібниці.
Емоційні хворобливі розлади можна призупинити чи зменшити і знову бути абсолютно здоровою і
щасливою людиною. Але такий стан роздратованості і злості має свої причини і переважно є наслідком.
Чого? В першу чергу, стресу.
СТРЕС
«Не буває життя без стресів. Стрес постійно супроводжує нас у життєвій подорожі.
Однак від нас залежить, яким способом і з якими наслідками будемо підставляти йому чоло. Чи
сприймемо його як виклик, чи як прокляття...»
Станіслав Міць
Найінтимніша сфера життя стає першою, на яку впливає стрес в організмі людини.
Якщо жінка вже довший час не має статевих відносин. ЇЇ ніхто не притуляє, не пестить, не говорить їй
ніжних і лагідних слів, не захоплюється її красою і фігурою. Жінка не відчуває себе коханою.
Причин стресу досить багато. Вони різноманітні. І, безумовно, часто проблема міститься у
дисгармонії стосунків з особами протилежної статі.
Стрес провокує боротьбу або втечу. Жінки ціною власного здоров’я борються із стресом в своєму
житті.
Як усвідомити, що рівень стресу у вашому організмі може вам зашкодити? Як подолати стрес?
В літературі поширеним є таке визначення стресу: Стрес є наслідком порушення адаптації
людини до зовнішніх (найчастіше, дуже мінливих) умов.
Прояви такого стану досить різноманітні. Потрібно помічати їх і вчасно реагувати. Зазвичай – це:
• тривога
• внутрішня напруга
• загострена, надмірна збудженість
• злість, роздратованість, невитриманість
• ворожість
• пригнічений настрій
• складності у прийнятті рішень.
• часті різкі зміни настрою
• надмірна активність
• намагання одразу робити багато справ
• безсоння
• раптові спади життєвої енергії протягом дня
• біль у суглобах
• постійне відчуття голоду
• постійне почуття холоду
• відчуття переповненості їжею
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• вразливість до простудно-інфекційних хвороб
• випадіння волосся
• головні болі
• слабке загоювання ран
• гнійні висипки на шкірі
• слізливість очей
• надмірна пітливість
• сильне серцебиття
• алергія.
«Сповільни темп життя – ти занадто активна»,так проголошує найголовніше протистресове
правило, Але ми не можемо цього зробити. І навіть, якщо зменшуємо темп, а найчастіше це нам вдається
зробити під час вихідних днів, то у нас виникає бажання провалятись, відіспатись протягом цілих двох днів.
Таким способом підтримуємо можливість виконання своїх обов’язків, і задовольняємо потреби, щоб
«не розвалитись» до кінця.
Останнім часом науковими дослідженнями стверджується, що відбувається це з нашим організмом
тому, що наша втома має відношення до гормонів. Гормони, про які йде мова, – надниркові – кортизол,
нор-епінефрін (епінефрін) та адреналін. Разом становлять вони три гормони стресу.
Кортизол так і епінефрін продукуються в організмі протягом дня і це дає можливість нашому тілу
добре себе почувати, дякуючи відповідному рівню цих гормонів. Наприклад, рівень кортизолу повинен бути
найвищим вранці, а найнижчим увечері.
Якщо синхронізація буде порушена, стан нашого здоров’я погіршиться.
Цей баланс важливий для зберігання рівноваги в нашому організмі, так званої «гомеостази». Ця
рівновага гормонів може бути сильно ушкоджена під час довготривалого перебування у стресовому стані.
Сьогодні визначають кілька етапів стресу.
Сигнальна фаза.
Стресор провокує, і наш організм починає виділяти надниркові гормони, в результаті чого
відбувається пришвидшення пульсу, дихання і напруга у м’язах.
Реагуюча або гартуюча фаза.
В цей час організм проходить процес адаптації до стресів, які людина переносить у своєму житті.
Можна позбутись чинників, які провокують стрес, а рівень гормонів стресу все одно буде залишатись
достатньо високим І це змушує нас шукати собі певне заняття, замість того, щоб відпочивати.
Фаза виснаження.
В результаті перебування в стресовому стані рівень або концентрація обох гарманів є достатньо
низькою і саме це стає дуже часто причиною хронічного виснаження, зниження кров’яного тиску, високої
вразливості до інфекцій. Виконання будь-яких обов’язків дається дуже сильною напругою. Людина
постійно відчуває втому. Якість життя сягає дна.
Існують перевірені способи для збереження рівноваги в нашому організмі. Ці способи доступні
кожній і кожному з нас.
Контроль рівня цукру в крові.
Полягає в тому, щоб їсти часто і маленькими кількостями, в кожній порції їжі намагатися зберігати
пропорції вуглеводів та білків, по можливості уникати збуджуючих речовин (кави і міцного чаю), а також їжі,
що складається з очищених вуглеводів (білий хліб, білий рис, солодощі, більшість пластівців до сніданку).
Деякі «рослинні» продукти харчування – горох, квасоля чи капуста різного типу – доставляють в наш
організм достатню кількість вуглеводів та білків. Саме тому вони є ідеальними для боротьби із стресом.
Фізичні вправи.
Займаючись довготривалий час фізичною роботою чи фізичними вправами, можна спровокувати
підвищення рівня гормонів стресу. Разом з тим, заняття йогою чи прогулянки протягом 30-40 хвилин
швидкою ходою і подолання відстані в 1 кілометр за 7-9 хвилин допоможуть знизити їх рівень.
Вітаміни і мінерали.
Наша їжа потребує особливої уваги. Складники, що подаються тут в залежності від їх важливості,
дуже потрібні у боротьбі зі стресом. І тому треба бути впевненими, що їх рівень в організмі є достатнім.
Вітамін С, цинк, білок, вітамін А, вітамін В5, вітамін В6, амінокислоти, мідь, вапно, магній, жирові кислоти,
вітамін В12.
Варто додати, що різні жінки дуже по-різному реагують саме на зовнішні стресогенні чинники. Одні
при несприятливих умовах життя, які ми найчастіше називаємо життєвими кризами, починають активні дії,
– це можна назвати боротьбою за виживання. Інші не здатні переносити стреси і життєві негаразди. Їм
здається, що вони цього просто не витримають. Саме такі страхи і переживання стають причинами певних
емоційних криз, зривів, стресів.
Інколи стреси чи нервові, емоційні зриви є наслідком екстремальних умов, в яких довший час
перебуває жінка. Довготривалі негативні впливи, приховане страждання, «проковтнуті» образи, знущання
близьких людей (наприклад, довготривалі приниження з боку чоловіка, насильницькі дії) часто стають
начебто певним стрибком до негативних змін.
Наша нервова система реагує і на значні трагічні події в житті (як, наприклад, передчасна смерть
близької людини), і на психічні травми меншого ґатунку (нездорова атмосфера на роботі, в сім’ї, ревнощі,
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зрада, сварки, комплекси пов’язані із безробіттям, нестача грошей, старіння, розлучення, фізичне чи
сексуальне насильством то що..).
Кожна жінка може навчитись розпізнавати і зосереджуватись на тих моментах, які свідчать про
певний душевний дискомфорт, тривогу, хвилювання, страх.
Що викликає у нас нервові стреси, зриви, неврози?
Як ми вже говорили раніше, у першу чергу, до причин стресу належать зовнішні психотравмуючі
чинники. Зовнішні вони тому, що походять не від нас, а психотравмуючі тому, що шкодить якості нашого
життя. І, безумовно, шкодять нашому здоров’ю.
ПСИХІЧНІ ТРАВМИ
До них в найбільшій мірі призводить насильство. Найбрутальніші його форми часто
проявляються найближчими членами сім’ї.
На превеликий жаль, для багатьох жінок психічною травмою є не стільки те, що пережите і
повернуте до минулого, а те, що несе загрозу майбутньому.
Наприклад, сам факт смерті близької людини чи припинення фізичного контакту є травмуючи
чинником, але ще більше травмує думка:
«Як я буду жити без нього / неї?», або, «Що буду робити після розлучення? Де я зможу заробити
грошей, щоб утримувати моїх дітей? Де я буду жити?»
Дуже часто наше самопочуття руйнують довготривалі чинники, які пов’язані із страхом загубити
роботу чи постійні заробітки. Довготривала невизначеність викликає стійку емоційну напругу, що наближає
до нервового зриву.
Дуже негативно на емоційний стан жінок впливають проблеми у взаємовідносинах на роботі:
сексуальні домагання, дорікання, недовіра, надмірна вимогливість керівника. Вимоги іноді неадекватні
можливостям людини, часті і раптові зміни вимог та постійні зміни обов’язків емоційно пригнічують жінку.
Це негативно впливає на
• якість засвоєння інформації;
• робочий ритм,
• почуття впевненості у своїх можливостях;
• провокує постійне напруженню в її організмі
Цейтнот, навіть короткочасний, негативно діє на емоційне здоров’я жінки.
Безумовно, завжди варто звертатись до фахівців, психотерапевтів, психологів, лікарів, але не менш
важливо вчитись самостійно відслідковувати прояви емоційних криз і долати їх.
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САМОПІЗНАННЯ ОСОБИСТОСТІ З ПАНІЧНИМ РОЗЛАДОМ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19:
ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
Внутрішній світ особистості, її самосвідомість та самопізнання здавна привертали увагу філософів,
науковців та художників. Самопізнання та самосвідомість – одна з центральних проблем філософії,
психології та соціології. Їх значення зумовлено тим, що вчення про них становить методологічну основу
вирішення як багатьох найважливіших теоретичних питань, так і практичних завдань у зв'язку з
формуванням життєвої позиції [1].
Здатність до самопізнання та самосвідомості – виняткове надбання людини, яка усвідомлює себе як
суб'єкт свідомості, спілкування та дії.
Загальні закономірності самопізнання включає в собі наступне: усвідомленість – неусвідомленість
самопізнання, його активний характер і принципова незавершеність.
Самопізнання носить безперервний характер і є до певної межі неусвідомленим. У ході життя
накопичуються факти про інших людей, про себе, які в певний момент усвідомлюються і фіксуються у
свідомості, але можуть і не усвідомлюватися, а просто функціонувати на рівні неусвідомленої установки,
визначаючи нашу поведінку і способи саморегулювання [2].
Самопізнання як усвідомлений процес – це цілеспрямований процес, під час якого людина ставить
перед собою спеціальну мету виявити в собі ту чи іншу здатність, схильність, рису особистості,
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використовуючи для цього специфічні засоби, які допомагають проаналізувати, оцінити і прийняти цю рису
в собі.
Прояви активності самопізнання складається з спокійних і кризових періодів, з відрізків, ненасичених
і насичених подіями, які можуть різко змінювати біографію. У цих ситуаціях самопізнання функціонує
активно, дозволяючи особистості за короткий проміжок часу отримати стільки інформації про себе, скільки
вона не отримувала за роки життя до цього [2].
Принципова незавершеність самопізнання – це процес, в якому реальне життя якби випереджає
процес її усвідомлення, людина вже народилася, живе, у неї навіть сформувалися елементарні акти
самосвідомості у вигляді виділення свого фізичного «Я» з навколишнього світу, а ось пізнає він себе дещо
пізніше.
Специфічні особливості самопізнання має два етапи. На першому етапі самопізнання здійснюється
в системі «Я – інші» (з раннього дитинства людина знаходиться в системі міжособистісних відносин, інші
люди постійно оцінюють її, і мимоволі особа починає керуватися цими оцінками, а надалі вчиться
порівнювати себе з іншими). На другому етапі відбувається співвіднесення знань про себе в рамках
системи «Я – Я», в ході якого людина оперує наявними знаннями про себе, сформованими в різний час за
різних обставин. Перший етап зберігає свій потенціал до кінця життя, він просто органічно включається в
структуру другого етапу і не втрачає свого значення [2].
Становлення повноцінної, гармонійної особистості, яка здатна самореалізуватися та долати виклики
оточуючого світу, ускладнилося для людства з появою пандемії COVID-19.
COVID-19 – це інфекційне захворювання, при якому дихальні шляхи інфіковані коронавірусом SARSCoV-2. Симптоми коронавірусу спочатку можна сплутати із сезонним грипом. Пацієнти, які заразилися,
скаржаться на стійку втому, високу температуру та сухий, постійний кашель. Все частіше також
підкреслюється, що хвороба може призвести до втрати смаку та запаху. Характерними рисами тривалого
процесу захворювання є ускладнине дихання, задишка та біль у грудях. Що важливо - виникнення проблем
з диханням вимагає консультації лікаря. Проблеми з диханням, задишка або стискання в грудях можуть
безпосередньо загрожувати здоров’ю та життю пацієнта [3].
Інші ознаки, які можуть свідчити про коронавірусну інфекцію, включають діарею, кон’юнктивіт, висип
на шкірі, а також зміни кольору шкіри пальців рук і ніг, які виглядають як специфічне забарвлення [4; 5].
Число людей, хворих на COVID-19, у світі наближається до 262 млн., понад 5,1 млн. людей померли.
У більшості людей (80%) хвороба проходить у легкій та помірній формі, у 15% – у важкій формі, 5 % хворих
мають фатальний перебіг хвороби [6].
Серед основних проблем зі здоров’ям у перехворілих на COVID-19 експерти виділяють зниження
дихальної функції легень та загрозу легеневого фіброзу, стенокардію і аритмію (ці захворювання серця
можуть з’являтися безпосередньо через вірус, а також через те, що пацієнти довго перебували на
постільному режимі та апараті керованого дихання). Також є імовірність ураження судин міокарда, нирок
та інших органів, адже COVID-19 викликає запальні процеси в ендотелії судин, що призводить до
порушення мікроциркуляції. В першу чергу страждають органи з великою кількістю капілярів. До інших
тривалих наслідків коронавірусу відносяться: синдром вірусної втоми, порушення м’язових функційзниження м’язевого тонусу, розлади функції органів травлення і низка проблем із психічним здоров’ям,
зокрема депресія, безсоння і різні зміни когнітивних функцій [7].
На сьогодні ще одним наслідком постковідного синдрому є виникнення у людини панічного розладу,
при якому загострюється страх смерті, людина відчуває надмірну тривогу та переживає панічні атаки в
будь-який час та за різних обставин. Панічний розлад (епізодична пароксизмальна тривога) – це розлад
психічного здоров’я, що характеризуються спонтанним виникненням панічних атак від декількох разів на
рік до декількох разів на день і очікуванням їх виникнення [5]. При панічній атаці людину охоплює страх, з
яким важко впоратися і який супроводжується соматичними проявами у вигляді задишки, дискомфорту в
ділянці серця, больовими відчуттями різних локалізацій тощо [8].
Люди з панічними розладами можуть почати уникати певних ситуацій через страх, що вони
спровокують нову панічну атаку. Таким чином є ризик опинитися в замкненому колі «страху перед
страхом» — така тривожність може сприяти частішим атакам та спричиняти депресивні розлади [8].
Деякі психологічні наслідки пандемії COVID-19 можуть бути спровоковані зовнішнім інформаційним
впливом. Адже інформація – особливо така, яка травмує – має здатність накопичуватись. Тим більше тоді,
коли мозок регулярно опрацьовує інформацію про прогнози, трагічні наслідки хвороби в близьких,
соціальну ізоляцію, обмеження, протиепідемічні заходи тощо [9].
Отже, досить тривалий вплив коронавірусної хвороби спричинив не лише серйозні соматичні
проблеми, але й вплинув на психічне здоров’я населення. Кількість людей, які перехворіли чи у стані
тривожного очікування захворіти на SARS-CoV-2, продовжує невпинно збільшуватись, що, в свою чергу,
провокує підвищення рівня тривоги та страхів, а також виникнення невротичних розладів, особливо
панічних та інших. Самопізнання є важливою складовою самосвідомості особистості з панічним розладом,
що на сьогодні ще потребує глибшого вивчення. Проведення інформаційно-роз’яснювальних та
психотерапевтичних заходів, спрямованих на збереження психічного здоров’я та розширення уявлень про
сильні сторони особистості, може бути профілактикою виникнення панічних розладів у населення в умовах
пандемії COVID-19.
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ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ СЛАБОЧУЮЧИХ ДІТЕЙ
ДО ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ
Соціально-психологічна адаптація є динамічним системним процесом, ефективність якого залежить
від взаємодії людини й ситуації. Об'єктивні властивості ситуації, без сумніву, впливають як на її успішність,
так і на психологічні механізми, що лежать в основі поведінкових стратегій, спрямованих на пристосування.
Уразі високого та низького рівнів адаптивності наявні відмінності застосовуваних стратегій. Оптимальним
для соціально-психологічної адаптації є поєднання прийняття себе та інших з прагненням реалізувати
власні ресурси та переконанням щодо власної самоефективності та сенсовності свого життя [8].
Успішність адаптації залежить не стільки від особливостей та об'єктивних властивостей ситуації,
скільки від особливостей та наявності індивідуальних ресурсів, адекватності й ефективності стратегій
їхнього застосування: здатність до адаптації є водночас інстинктом власне життя та набутими
навичками [2].
Основним показником розвитку освіти у сучасному суспільстві є рівень забезпечення умов для
виховання та навчання дітей з особистими потребами. Гуманізація процесу навчання в умовах сучасного
суспільства розглядається як акцентування уваги на проблемі онтогенезу дитини як особистості [4].
Втрата слуху, особливо в ранньому віці, негативно позначається на формуванні та розвитку
функціональних систем, зокрема, першої та другої сигнальної, в результаті чого відбувається гальмування
побутової, психологічної та соціальної адаптації. Спроби інтегрувати слабочуючих дітей до суспільства
мають позитивний вплив, коли ці діти можуть підтримувати зв’язок зі світом чуючих для отримання
емоційної та соціальної підтримки. Ідентичність стала розглядатися як специфічний психологічний
ресурс [3].
Означений аспект навчального процесу дітей з порушеннями слуху був предметом розгляду
Н. Б. Адамюк, В. І. Бондаря, Н. В. Іванюшевої, В. В. Засенка, Т. Є. Єжової, С. В. Кульбіди,
О. М. Таранченко, І. І. Чепчиної, Л. І. Фомічової, М. Д. Ярмаченка та ін., де вчені звертали велику увагу на
організацію учбової діяльності дітей з порушеннями слуху; досліджували проблемні питання навчального
процесу нечуючих дітей, які є надзвичайно актуальними в нинішній час.
Втрата слуху є складним випробуванням у будь-якому віці, але для маленької дитини це створює
унікальні проблеми. Втрата слуху не означає, що у дитини з’являться психологічні проблеми, так само, як у
дитини з неповної сім’ї можуть виникати емоційні труднощі, а може і не виникати. Стресор (втрата слуху,
розлучення тощо) накладається на особистість (навички подолання), а також на біологічні схильності.
Саме поєднання психологічних, біологічних та соціальних чинниківвідносить дитину в зону ризику, ніж
загальна популяція. Деякі з найбільш часто відзначених вторинних аспектів втрати слуху включають
проблеми зі спілкуванням та поведінкою, проблеми з самооцінкою та іміджем, депресію та замкнутість [3].
У літературі про дітей з розладами слуху часто згадується збільшення випадків поведінкових
проблем. Проблеми поведінки у дітей, такі як гіперактивність або агресія, можуть бути зовнішнім виразом
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внутрішніх труднощів, таких як депресія, тривожність та порушення навчання. Проблеми поведінки
найчастіше вирішують школярі або фахівці з психічного здоров’я, які мають досвід роботи в цих сферах.
Лікуючи дітей з проблемами поведінки, клініцисти повинні встановлювати обмеження, говорити просто і
чітко, уникати надмірно стимулюючих чи відволікаючих середовищ та залучати батьків більше, ніж
зазвичай. Також корисно планувати зустрічі в оптимальний час доби (на основі батьківських знань про те,
коли їх дитина, як правило, у найкращому стані) [6].
Однією з рис особистості, часто пов’язаною із втратою слуху, є замкнутість, сором’язливість. Дитина
із втратою слуху більш сфокусована на внутрішній діяльності в результаті зменшення стимуляції з боку
зовнішнього світу. Вона може відмовитися від взаємодії з однолітками завдяки цьому внутрішньому
фокусу, додатковим зусиллям, необхідним для спілкування, або просто через почуття «бути іншим». Як
результат, батьки повинні докласти додаткових зусиль, щоб допомогти своїй дитині із втратою слуху брати
участь разом з однолітками та в соціальних групах [1].
Всіх дітей слід навчати, що вони мають сильні сторони та сторони розвитку (для заміни «слабкі»
сторони), і заохочувати їх досліджувати, хто вони є. Це важка домашня робота батьків дітей із втратою
слуху, які постійно досліджують і ставлять під сумнів питання, чи є поведінка, що спостерігається,
нормальним проявом особистості дитини чи реакцією на якусь форму дистресу, спричинену втратою
слуху. Батьки повинні знайти тонкий баланс між надмірним аналізом кожної поведінки та недостатньою
увагою до дій своєї дитини. Нарешті, батькам потрібно розробити власні системи підтримки, які
допоможуть їм впоратися зі своїми почуттями [7].
Сім'я та навчальні заклади є важливими агентамисоціалізації та їх співпраця впливає на успішну
соціалізацію дитини. Починаючи з дошкільного віку, діти проводять дедалі більше часу поза сім'єю, а з
однолітками та вчителями. З цієї причини велика відповідальність лежить назаклад освіти, в якому дитина
навчається, оскільки виховна робота виконується не лише батьками. Сприйняття дитини світу змінюється,
коли вона починає ходити до школи, змінюється провідна діяльність, так само змінюється ієрархія
цінностей. Доступний ряд послуг, які полегшують адаптацію глухих або слабочуючих учнів до інклюзивного
шкільного середовища. Ці послуги можуть складатися з технологічних пристроїв, таких як системи
посилення та послуги субтитрів, або особистої підтримки через записники і перекладачів.
Учням з втратою слуху, їх батькам або педагогу інклюзивного класу часто буває корисно навчити
однолітків основним стратегіям спілкування на початку навчального року. Крім того, одноліткам буде
корисно дізнатися про технології, які вони можуть побачити протягом навчального року. Розуміння такого
обладнання, як слухові апарати, кохлеарні імплантати та FM-системи, усуне будь-який страх або
занепокоєння з приводу цих пристроїв, збільшуючи шанси на позитивну взаємодію з учнями, які їх
використовують [7].
Коли учні з особливими потребами відвідують загальноосвітні класи, важливо, щоб вони навчилися
як можна раніше задовільняти свої потреби. Багато IРЦ включають цілі самоадвокаціі для учнів з
порушенням слуху, такі як визначення оптимальних умов навчання, використання стратегій відновлення
комунікації і знання того, до кого звернутися за допомогою. Ще одна корисна стратегія – об'єднати
молодших дітей в пари зі старшими учнями з порушеннями слуху або дорослими наставниками для
додаткової підтримки та обміну своїми особистими стратегіями навчання.Згодом викладачі, що працюють
зі студентами з особливими потребами, можуть виявити, що їх методологія змінюється. У міру того, як
вони вчаться обслуговувати учнів з порушенням слуху, стратегії навчання, розроблені для однієї дитини,
можуть стати корисними для кількох інших в класі. Гнучке навчання в загальноосвітньому класі може
привести до більшого успіху для всіх [5].
Таким чином, теоретичний аналіз особливостей соціально-психологічної адаптації дітей з
порушенням слуху до умов інклюзивного навчання показав, що кожна дитина пристосовується до
колективу по-різному, враховуючи її характер, темперамент, розвиток пізнавальних процесів, загальні
вміння і навички, рівень володіння усним, писемним чи жестовим мовленням. Тому важливим в процесі
покращення соціально-психологічної адаптації слабочуючих дітей є ознайомлення педагогів та учнів з
проблематикою і особливостями даної категорії дітей, прийняття і повага до учнів з порушенням слуху,
можливі проведення занять в ігровій формі задля створення в класі сприятливого клімату для обох
категорій дітей. Важливо, щоб кожна дитина відчувала себе в безпеці та комфорті.
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THE STATE AND SYSTEM OF MASS MEDIA IN CENTRAL ASIAN COUNTRIES
The relevance of the research of the stated topic is due to the fact that over the past twenty years, some
general trends have been observed in all Central Asian countries. Firstly, the ruling elites have begun to form a
national media policy, trying to ensure its maximum independence from external influences (Russian, Western,
Islamic) and make the media an instrument for promoting national socio-cultural consensus and preserving their
power; secondly, the growth of certain segments of the population, especially the younger generation, increases
the use of digital media, which are more difficult to control than television and print media [1, p. 15].
In order to understand how the media are developing in Kyrgyzstan, Kazakhstan, Tajikistan and
Uzbekistan: how they adapt to new changes in communication technologies, how the agenda is formed, how
great is their role and the effectiveness of their work, as well as how they cooperate with each other, it is
necessary to briefly describe the state and system of mass media in Central Asian countries, which include
Kyrgyzstan, Kazakhstan, Tajikistan and Uzbekistan.
To this purpose, it is possible to consider the results of IRWI studies conducted in 2018. In the course of
the survey, journalists from all four countries showed that the main sources of information for news reports are
press releases, websites, press conferences and people. Only journalists from Uzbekistan said that Facebook is
one of the important sources of information [2, p. 10].
As for fact-checking, journalists from Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbekistan check the information received
from people, from publications in the media and the Internet, while journalists from Kazakhstan check the
information received from press releases, websites and press conferences.
Motivation of journalists in choice of journalism is different in all four countries. For example, journalists in
Tajikistan pointed out that "fighting injustice" is the most important reason when selecting journalism. Journalists
in Uzbekistan and Kazakhstan cited "the opportunity to influence public life" as one of the reasons for choosing
journalism. Journalists in Kyrgyzstan and Tajikistan indicated that "holding people in power accountable" was one
of the reasons for choosing journalism. "To work for freedom and democracy" was one of the reasons when
selecting journalism among journalists of Uzbekistan.
Journalists in all four countries cooperate with "Experienced Professionals", "National government bodies",
"Regional state bodies", "Local self-government bodies". Journalists in Kyrgyzstan and Uzbekistan cooperate with
"Young experts", journalists in Tajikistan indicated that they cooperate with "Civil activists". Journalists in
Kazakhstan and Uzbekistan indicated that they cooperate with "Experts of a narrow profile."
To the question: "Media coverage has more influence on" - all the journalists of the four countries answered
that media coverage has more influence on "solving social problems at the community level" and on "solving
social problems at the family level". Journalists in Kyrgyzstan and Tajikistan responded that media coverage
affects more "political decision-making." With the exception of journalists from Tajikistan, journalists from three
other countries noted that media coverage affects more "the activity of public organizations and activists."
Journalists in all four countries responded that media coverage has less impact on "changes in legislation."
Journalists in Uzbekistan noted that media coverage has less influence on "political decision-making," and
journalists in Tajikistan said that media coverage has less influence on "the activities of public organizations and
activists."
The most important functions of the media differ in all four countries. "To promote tolerance and cultural
diversity" is one of the most important functions of the media in all three countries, except Tajikistan. "Advocating
for social change" is one of the most important functions of the media in Kazakhstan and Kyrgyzstan, while
"Supporting national development" is one of the most important functions of the media in Uzbekistan. An
interesting fact is that "Being an opponent of the government" is the least important function in all four countries.
In Uzbekistan, journalists pointed out that "Motivating people to participate in political activities" and "setting
a political agenda" are among the least important functions of the media. Journalists in Tajikistan noted that
"Telling world news" is one of the least important functions of the media.
To the question: "What are the main obstacles to journalism?" - journalists from all four countries answered
"Insufficient financial resources" and "Insufficient professional training".
"State interference in the media" is one of the main barriers to journalism in all three countries, except
Kyrgyzstan. "Weak professional ethics" is one of the main obstacles to journalism in all three countries except
Kazakhstan. The journalists of Kazakhstan noted that "censorship" was one of the main obstacles to journalism in
their country. "Self-censorship" is one of the main barriers to journalism in Uzbekistan and Tajikistan [3, p. 12].
Journalists in all three countries are "neither optimistic nor pessimistic" about the future of journalism in
their countries, except Kyrgyzstan. Kyrgyz journalists are "optimistic" about the future of journalism in their
country.
Journalists in all three countries, except Tajikistan, are interested in politics, Tajik journalists replied that
they are not interested in politics.
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However, it should be noted that as of 2019, freedom of the media in Central Asian countries is still limited,
as stated by the OSCE Representative on Freedom of the Media, Arlem Desir [4, p. 58].
In 2019, the Central Asian Media Conference was held in Bishkek under the auspices of the OSCE. It was
attended by more than a hundred representatives of the press, civil society and the human rights sector from the
countries of the region and Europe.
According to Arlem Desir, in 2018 he repeatedly had to intervene in the situation in the region when
websites were blocked and the activities of journalists were restricted, on the basis of which he concluded that
"media freedom is an integral basis for the development of civil society. Free media opens up access to
information, gives impulse to economic development, and is a guarantee of the rule of law. The state policy aimed
at protecting the media is an extremely important principle".
As Desir noted, the practice of blocking or censoring resources is widespread "under the pretext of fighting
extremism and hatred." Desir believes that "extremism must be fought, but this fight should not restrict freedom of
speech. The relevant authorities should be an intermediary, not a media controller".
In connection with the above, IRWI representatives have developed a number of recommendations for
media representatives from Central Asian countries. These recommendations were compiled for the media of all
four countries, as they are important for the development of the media in all four countries and they spell out what
is necessary:
- promote cooperation and trust between civil society and the media;
- act as an oversight service, identifying corruption, and help promote good governance and accountability
by providing accurate, balanced and timely information that interests and is relevant to the public;
- conduct monitoring and human rights activities in government structures;
- to give the right to vote to weaker groups and to put pressure on state bodies;
- promote public participation;
- diversify sources of information for news reports;
- carry out professional training of journalists in investigative journalism, fact-checking;
- develop an editorial policy and follow it;
- use new media technologies and educate journalists on how to use them;
- use social networks to reach a wider audience;
- analyze the audience and use the collected data to plan media content and improve the quality of media
content;
- follow the standards of journalistic ethics and international standards;
- protect journalists from physical attacks and censorship by the government and other interested parties;
- develop investigative journalism;
- cooperate with various experts (narrow profile, young, international, foreign, local, regional);
- collaborate with civil society organizations to obtain a variety of data and information from them and run
new media programs with them;
- to give more freedom to journalists when choosing news topics and covering them;
- reduce self-censorship of journalists by taking measures to ensure their safety;
- write foreign news;
- to cover regional news about other Central Asian countries with the help of local reporters [4, p. 59].
Summing up the research conducted within the framework of the stated topic, it can be concluded that the
modern mass media system in Central Asian countries is currently heavily dependent on political influence, which
has an extremely negative impact on its main functions.
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АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЧИТАЦЬКОЇ КУЛЬТУРИ ПІДЛІТКІВ: ПОТЕНЦІАЛ СЕРЕДОВИЩА
СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ
Сучасне життя людини неможливо уявити без доступу до інтернету. Він значно спростив наше життя
і на сьогодні є беззаперечним благом цивілізації. Найактивніша соціальна група, яка легко адаптувалася
до нових інформаційних технологій, це підлітки, нове «мультимедійне» покоління, яке формує свої
цінності, моделі поведінки та орієнтири у світі інформації. У сучасного підлітка є великі можливості вибору
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форм дозвілля. Найпопулярнішими серед них є споживання контенту електронних мас-медіа, а саме –
соціальних мереж.
Згідно з даними UNICEF, 44,7 % опитаних підлітків присвячують онлайн-медіа в середньому 4 години
на день з понеділка до п’ятниці. Ще більший відсоток – 55% – більше 4 годин на добу в суботу та
неділю [1, с. 58]. Однією з причин такої тенденції є адиктивний вплив соціальних мереж на підліткову
аудиторію. Центр громадського здоров’я МОЗ України повідомляє: за останній рік майже кожен четвертий
підліток 10–17 років постійно відчував, що не міг думати ні про що, крім можливості виходу в онлайн; 15%
опитаних учнів через неможливість користування соцмережами навіть погано себе почували; 18,2%
підлітків регулярно нехтували іншими заняттями (хобі, спорт), надаючи перевагу соцмережам. Кожен
шостий опитаний зізнавався, що мав регулярні сварки в родині через використання соціальних мереж [2].
Соціальні медії водночас є активним конструктивним і деструктивним середовищем формування
загальної культури українських підлітків. Негативний вплив соціальних мереж на підлітків (булінг,
кіберзлочинність тощо) зумовлений браком медіакритичності та креативності споживання медіаконтенту.
Нині точиться багато дискусій про очевидний шкідливий інформаційний вплив соціальних мереж на
підліткову аудиторію, але поза увагою науковців залишається беззаперечна користь соцмережевого
контенту. Варто зазначити, що, крім розважальних цілей, підлітки активно звертаються до YouTube для
допомоги у розв`язанні шкільних домашніх завдань, підписуються на мотиваційні та просвітницькі пабліки у
Telegram, демонструють свої творчі здобутки в Instagram і Tik Tok. Відтак, звертання до різних соціальних
медій має певний вплив на заохочення підлітків до читання, на їхні читацькі навички. За нашим
припущенням, потенціал середовища соцмереж можна використовувати для розвитку читацької культури
підлітків: просування навчальних, просвітницьких проєктів, посилення медіакритичного ставлення до
реальності. Але сучасна підліткова аудиторія має своєрідне ставлення до читання. Вони ставляться до
книги не як до «підручника життя», а як до одного із засобів інформації та масової комунікації. Сучасний
український підліток – це якісно новий тип читача: дитина не перестає читати, але її читання стає інакшим
– більш індивідуальним, прагматичним, інформаційним і поверховим. Такий аспект підліткової читацької
культури актуалізує потребу у спеціальному дослідженні. Для цього потрібно узагальнити позитивний
практичний досвід і на його основі перейти до створення та реалізації стратегій розвитку читацької
культури підлітків у середовищі соціальних медій.
Мета роботи полягає у необхідності з'ясування потенціалу середовища соціальних мереж у розвитку
читацької культури українських підлітків.
Дослідженню різноманітних проблем життєдіяльності підлітків, їх соціалізації, в тому числі
формування суб’єктних якостей, присвячені роботи науковців С. Алещенок, Г. Ділігенського, Ю. Зубок,
С. Іконнікової, І. Ільїнського, А. Ковальової, О. Козлової, І. Кона, В. Лукова, Ю. Левади, О. Омельченко,
Н. Постмана, Б. Ручкіна, Л. Сокурянської, В. Чупрова та ін. Дослідники культури читання (О. Афонін,
О. Гавеля, Н. Карр, Т. Крайнікова, Ю. Мейєр, Д. Новацкі, Г. Почепцов, Дж. Стейн, О. Федоров, О. Шариков)
дійшли висновку, що книга для сучасного підлітка є складною ментальною проблемою. Вона залишається
авторитетним джерелом інформації й водночас витісняється із свідомості іншими, більш мобільними й
високотехнологічними джерелами, які також впливають на формування читацької культури.
Серед великої кількості визначень читацької культури найбільш прийнятним є визначення
З. Ланцути: «Читацька культура – це сукупність знань, умінь та почуттів читача, які дозволяють йому
повноцінно та самостійно засвоювати інформацію» [4, с. 6].
Сучасна читацька культура підлітків не обмежується читанням лише друкованого тексту. Це
відбувається через певні бар’єри читацької діяльності підліткової аудиторії – «кліпове мислення» –
спричинене глобальною дигіталізацією. Термін «кліпова свідомість» у філософсько-психологічній
літературі з’явився наприкінці 90-х рр. ХХ ст. й означав здатність людини сприймати світ через короткий,
яскравий посил у формі відеокліпу або теленовин. Така вірусна тенденція впливу на свідомість підлітків
формується не друкованим текстом, а образами комп’ютерної мережі [3, с. 38].
За словами психологині Денного центру «Право на здоров’я» Інни Закалюк, час в онлайн-просторі
дійсно можна проводити з користю. Насамперед заповнювати комунікативний дефіцит [6]. Спілкуючись
онлайн, підліток здобуває комунікативні навички для взаємодії з членами соціуму в сучасному світі.
Віртуальне спілкування є можливістю реалізувати комунікативну потребу підлітків із замкнутим
характером. Соціальні мережі домомагають підтримувати контакти з тими, з ким в реальному часі
неможливо спілкуватися тет-а-тет. Така комунікативна роль соцмереж реалізується завдяки текстовим
знакам, емоджі-символам, графічним та анімованим файлам. На основі прочитаного та переглянутого
контенту підлітки виробляють індивідуальну культуру комунікування залежно від аудиторії свого
комуніката: приватні повідомлення друзям та близьким відрізнятимуться від повідомлень вчителям за
стилістикою та оформленням (дотримання пунктуаційних правил правопису, доречність використання гіфанімацій та емоджі). Поступово набутий читанням досвід сприяє виробленню підлітками власного стилю
спілкування, який вони реалізують вербально, корегують або втілюють у реальному часі. Наприклад,
зауваження вчителя у текстовому повідомленні має вищу вірогідність бути побаченим та зафіксованим
учнем, аніж в усному форматі. А декодовані знаки-емоджі у повідомленні від батьків або друзів
сприятимуть кращому, аніж текст, розумінню підлітками їхніх реакцій, емоцій та настроїв.
Для сучасних підлітків інтернет і соціальні мережі є основним джерелом інформації, яке не лише
розважає, а й навчає.
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Контент у відеоформаті полегшує засвоєння інформації. Наразі соціальна платформа Tik Tok
розпочала популяризацію освітнього напряму, фінансово мотивуючи рейтингових блогерів знімати
навчальний відеоконтент [6]. Відтак, онлайн-простір культивує отримання підлітками потоку корисної
інформації у відкритому доступі. За умови підписки на навчально-просвітницькі акаунти про іноземні мови,
науку, психологію тощо сучасний підліток має всі шанси стати більш освіченою особистістю, гортаючи
свою стрічку новин. Десятки років тому прогалини у здобутих в класі знаннях можна було заповнити лише
завдяки шкільному вчителю або приватному репетитору. Наразі таку можливість підліткам надають також
YouTube та Google. Навчання онлайн не лише допомагає здобути потрібні знання, а й сприяє розвитку
навичок мобільному аналізу й відсортовуванню потрібної інформації. Сучасний підліток розвиває свої
інтелектуальні здібності за принципом: «Не обов’язково знати все, обов’язково вміти віднайти потрібні дані
у лімітований проміжок часу». Культура оперативної аналітичної роботи з текстовими даними формує
розумову гнучкість. А переглянутий навчальний відеоматеріал сприяє кращому запам’ятовуванню, аніж
текстовий, завдяки аудіальному, візуальному та ейдентичному сприйняттю. Текст у підручнику апелює
лише до візуального фактору запам`ятовування.
Онлайн-комунікація у групах за інтрересами спонукає до виникнення та розвитку новітніх
літературних жанрів. Наразі прикладом новітньої онлайн-літератури, що здобула шалену популярність
серед підлітків, є фанфікшн, або фанфік. Фанфік – твір, створений шанувальником книги або фільму за їх
мотивами при участі головних або другорядних дійових осіб та використанням фабули або окремих
епізодів твору [5]. Свідомий та добровільний вибір форматів читання прищеплює підліткам любов до
читання. А ті підлітки, хто не тільки читає, а й створює такі тексти, конструктивно самореалізуються,
розвиваючи вміння викладати свої думки та спрямовуючи підліткові гормони у творче русло. Читання
фанфіків онлайн також сприяє гнучкості та креативності мислення, особливо у вирішенні кризових питань.
Адже воно не обмежує самим лише оригінальним твором фільму або книги, а показує безліч варіантів
розвитку подій у творах фанфікшн.
Висновки. Численні дослідження свідчать про високий інтерес до з'ясування впливу соцмереж на
поведінкові особливості підлітків, враховуючи безліч ризиків та небезпек онлайн-медій. Проте поза увагою
дослідників залишається незаперечний факт їхнього продуктивного впливу.
Потенціал середовища соцмереж можливо використовувати для розвитку читацької культури
підлітків, зокрема просування навчальних, просвітницьких проєктів, посилення медіакритичного ставлення
до реальності. Заповнюючи комунікативний дефіцит онлайн, підліток набує навичок комунікації для
взаємодії з різними членами соціуму в сучасному світі, виробляє свою, індивідуальну культуру
комунікування. Загалом інтернет і соціальні мережі – це основне джерело інформації для сучасних
підлітків. Тому онлайн вони приділяють час не лише розвагам, а й навчанню. Соцмережеві формати
освітнього контенту активують декілька каналів запам’ятовування та сприяють розвитку аналітичного
методу переробки інформації. Спілкування у соціальних мережах спонукає до виникнення та розвитку
новітніх літературних жанрів у підліткових групах за інтересами. Відтак, новостворений і поширений жанр
літератури фанфікшн сприяє розвитку читання, творчого потенціалу та креативного мислення підліткової
аудиторії.
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СЕКЦІЯ: ТЕХНІЧНІ НАУКИ
А.К. Слямбаева
(Алматы, Казахстан)
ҚҰРЫЛЫС САЛАСЫ БОЙЫНША ДОКТОРЛАРДЫ ДАЙЫНДАУДАҒЫ
ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСЫНЫҢ САПАСЫ
Құрылыс бойынша ғылыми кадрларды даярлау бағдарламасы іргелі ғылымның негізгі
проблемаларын, сондай-ақ еліміздің индустриялық-инновациялық саясатының басым бағыттарын шешуге
бағытталған. Зерттеу бағыттары министрліктің ұсынымдарына сәйкес келеді және бәсекеге қабілетті, оның
ішінде шикізаттық емес бағыттағы экономика салаларында жұмыс істейтін экспортқа бағдарланған
өндірістерді дамытуға және құруға бағдарланған.
Докторантураның білім беру бағдарламасын құрастыру барысында бағдарламаның зерттеу
компонентіне, докторанттардың зерттеушілік ойлауының бірегейлігі мен икемділігін, тәуелсіздігін дамытуға,
зерттеу жүргізу кезінде этикалық нормаларды сақтауына, жас ғалымдар үшін тиісті зерттеу
инфрақұрылымы мен ортасын құруға көп көңіл бөлінеді.
Докторантураға қабылдау кезінде үміткерлердің кәсіби дайындығы мен ағылшын тілінің деңгейіне,
профессорлық-оқытушылық құрамның (ПОҚ) диссертанттарды басқару және олардың зерттеу жұмысы
үшін қойылатын талаптарға сәйкестігі мен сапасына, сондай-ақ докторанттардың эксперименттері мен
зерттеу жұмыстарын жүргізу үшін қажетті зертханалық базалар мен басқа да инфрақұрылымның болуына
көп көңіл бөлінеді.
Сапаны қамтамасыз ету саласындағы басқару жүйесінің көрсетілген қағидаттарын және саясат
бағдарларын іске асыру нәтижесінде түлектердің қажет болуы мен бәсекеге қабілеттілігін, ғылыми
зерттеулердің нәтижелілігін, жаңа идеялар мен технологиялардың таралуын, әлемдік білім беру кеңістігіне
кірігуді қамтамасыз етеді.
Университеттің бірыңғай мәдени, білім беру, зияткерлік және инновациялық кеңістігін қалыптастыру,
Болон процесінің әлемдік үрдістері мен қағидаттарына сәйкес үздіксіз білім беру сапасын қамтамасыз ету,
белсенді халықаралық ынтымақтастық және студенттер мен факультет қызметкерлерінің академиялық
ұтқырлығын қамтамасыз ету – осының барлығы білім беру сапасын қамтамасыз ету саласындағы
қолданыстағы басқару жүйесі мен саясаттың арқасында қол жеткізіледі.
Сапаны қамтамасыз ету саясаты қажетті нәтижелерге қол жеткізу үшін белгіленген және ұйымның
осы нәтижелерге қол жеткізу үшін ресурстарды қолдануына ықпал етеді.
Стратегиялық даму жоспарына және жоғары білікті мамандарды даярлауға сәйкес, Құрылыс білім
беру бағдарламасы төмендегілерге бағытталған:
- еңбек нарығының білім беру қызметтерін тұтынушыға бағдарлау, яғни мамандық бейіні бойынша
мамандар мен зерттеушілерге қажеттілікті есепке алу, өзара тиімді ынтымақтастыққа негізделген сала
кәсіпорындарымен қатынастарды кеңейту;
- докторанттарды басқару үдерістеріне тарту, олардың бастамалары мен кәсіпкерлігін қолдау.
Жоғары оқу орнында (ЖОО) докторанттардың шығармашылық, ғылыми және басқарушылық әлеуетін іске
асыру үшін барлық жағдайлар жасалған, олар эдвайзерлер, ақыл-кеңесшілер, ғылыми студенттік қоғамдар
мен жұмыстардың басшылары ретінде әкімшілік басқару жүйесіне тартылатын болады.
- білім беру бағдарламасын басқарудың жүйелі тәсілі бірыңғай әкімшілендіру, факультет жұмысы
арқылы қамтамасыз етіледі.
- білім беру қызметтерінің сапасын үнемі жақсарту;
- қаржы ресурстарын тиімді пайдалану;
- материалдық-техникалық базаны барабар дамыту;
- өзара тиімді ынтымақтастыққа негізделген сала кәсіпорындарымен қатынастарды кеңейту;
- отандық және шетелдік жоғары оқу орындарымен жаңа байланыстар орнату және бар
байланыстарды қолдау;
- ғылыми зерттеулер жүргізу;
- докторанттың құзыреттілігіне қойылатын заманауи талаптар;
- жоғары оқу орнынан кейінгі дайындықты жоспарлы іске асыру жүйесін әзірлеу;
- оқу үдерісін өзектілігіне үйлестіретін нормативтік құжаттаманың тұрақты мониторингі;
- жұмыс бағдарламалары мен оқу-әдістемелік әдебиеттерді қайта өңдеу және үнемі жетілдіру
арқылы алдыңғы қатарлы ғылыми және әдістемелік әзірлемелерді оқылатын пәндер курстарына қосу;
- қызметкерлер мен профессорлық-оқытушылық құрамның қажетті біліктілік және кәсіби деңгейін
анықтау және қамтамасыз ету;
- қоғамның тұрақты дамуы, мемлекеттің бәсекеге қабілеттілігі және Ұлттық қауіпсіздігі.
Сапа жүйесі ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде
жеке тұлғаны қалыптастыруға, дамытуға және кәсіби қалыптастыруға бағытталған таңдаған мамандығы
бойынша сапалы білім алу үшін докторанттарға қажетті жағдайлар жасау ретінде ЖОО менеджмент
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жүйесінің бөлігі болып табылады. Сондықтан сапа жүйесі тұтынушылар мен басқа да мүдделі тараптардың
қажеттіліктерін, үміттерін және талаптарын қанағаттандыруға бағытталған.
Әртүрлі қызмет бағыттары бойынша жұмысты ұйымдастыру үшін жұмыс топтарының мүшелері
ретінде профессорлық-оқытушылар құрамы, тапсырыс берушілер Кеңесі мен сараптама комиссиясының
мүшелері, құрылымдық бөлімшелердің неғұрлым тәжірибелі қызметкерлері, студент жастар комитеті және
белсенді студенттер тартылады.
Сапаны қамтамасыз ету саласындағы саясатты іске асыру дәрежесін студенттердің, ПОҚ және
қызметшілердің қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған стратегиялық жоспардың бағыттарына,
ЖОО материалдық ресурстары мен зияткерлік активтеріне қанағаттанарлық, барабар деп бағалауға
болады.
Сапа саласындағы мақсаттарға қол жеткізу және оларды іске асыру үшін ішкі тексерулердің,
конкурстардың және әлеуметтік мониторингтің нәтижелерін талдау ғылыми кеңесте, ғылыми-әдістемелік
кеңестерде және факультет кеңестерінде, ректорат отырыстарында қаралады.
Білім алушылармен, жұмыс берушілермен жұмыс сапасын арттыру және өзара тиімді
ынтымақтастықты құруды факультет және тиісті құрылымдар жүзеге асырады.
Мониторинг жүйесі келесі іс-шараларды қамтиды:
- оқу үдерісінің сапасын бағалауды ұйымдастыру және өткізу (факультеттің білім беру сапасын
арттыру мәселелері бойынша жоспарларды, бұйрықтар мен шешімдерді орындауын бақылау, сабақтарды
өткізу сапасын бағалау);
- ішкі және сыртқы тұтынушыларға сауалнама жүргізу (эдукология зертханасы), ЖОО қызметінің
негізгі көрсеткіштерінің есебі;
- ҒК, төралқалар, ректораттар мен факультеттер отырыстарында жоспарлардың орындалуын
талдау және талқылау;
- құрылымдық бөлімшелер қызметінің ішкі аудиті және т. б.
PhD докторантурасының білім беру бағдарламасы докторантура бағдарламаларын іске асыратын
және докторантура білім алушыларын ғылыми кеңес беруге құзыретті шетелдік мамандарды тартуға
мүмкіндік беретін жетекші шетелдік аккредиттелген оқу-ғылыми мекемелермен ынтымақтастық
және/немесе ғылыми алмасу және ғылыми-білім беру байланыстары туралы шарттар негізінде іске
асырылады. Ғылыми-білім беру шартының негізінде жетекші отандық және шетелдік аккредиттелген оқуғылыми мекемелері докторанттардың академиялық ұтқырлығын арттыру үшін жағдай жасауы және
ғылымның басым бағыттары бойынша ғылыми кадрлар даярлаудың озық шетелдік тәжірибесін пайдалана
отырып, докторлық бағдарламаның эксперименттік жұмыстарын іске асыруға көмектесуі тиіс.
Академияда ғылыми мектептері ел көлемінде және халықаралық деңгейде танылған. Тану
индикаторы жоғары импакт-факторы бар ғылыми басылымдардағы жарияланымдар және шетелдік
әріптестермен бірлесіп орындалған халықаралық және отандық бірлескен зерттеулер болып табылады.
Докторанттар ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындау барысында Қазақстан Республикасының(ҚР)
доктарантурасының білім беру стандартының талаптарын қатаң сақтайды. Ғылыми-зерттеу жұмысының
тақырыптары мен олардың нәтижелері ҚР бағдарламалық құжаттарын іске асыруға бағытталған ғылым
мен техниканың басым бағыттарына сәйкес келеді. Докторант ғылым мен практиканың заманауи
теориялық, әдістемелік және технологиялық жетістіктеріне сүйене отырып, компьютерлік технологияларды
қолдана отырып, деректерді өңдеу мен интерпретациялаудың заманауи әдістеріне сүйене отырып,
зерттеудің қойылған міндеттерін шешеді.
Докторанттардың жұмыстары, әдетте, қолданбалы (практикаға бағытталған) сипатта болады.
Мұндай жұмыстар міндетті түрде келесі талаптарға сәйкестігіне тексеріледі:
- докторлық диссертация қорғалатын докторантураның білім беру бағдарламасының негізгі
проблематикасына сәйкестігі;
- өзектілігі, инновацияның мазмұны және практикалық маңыздылығы;
- ғылымның, техниканың және өндірістің заманауи жетістіктеріне негізделеді және нақты
практикалық ұсыныстардан, кешенді, функционалдық емес сипаттағы басқарушылық міндеттердің дербес
шешімдерінен тұрады;
- озық ақпараттық технологияларды қолдану арқылы орындалады;
- негізгі қорғалатын ережелер бойынша зерттеу (әдістемелік, практикалық) бөлімдерден тұрады
(бейін бойынша доктор даярлаудың білім беру бағдарламасы үшін).
Құрылыс докторантура бағдарламасын іске асыру кезінде университетаралық кооперация және
басқа әріптестермен халықаралық ынтымақтастық шеңберінде пәнаралық тәсілдер пайдаланылады
Академияда, атап айтқанда факультетте алдыңғы қатарлы материалдық-техникалық және
инновациялық оқу базасы құрылды, оқытудың озық технологиялары пайдаланылады, Қазақстанның,
жақын және алыс шетелдердің жетекші жоғары оқу орындарымен қарым-қатынас жолға қойылған.Жыл
сайын жаңа оқу жылы басталар алдында университетте «State of the Art» конференциясы өткізіледі, онда
профессорлар зерттелетін білім саласының соңғы 3 жылдағы соңғы ғылыми жетістіктеріне аналитикалық
шолуды ұсынады. Зерттеу нәтижелері оқу үдерісіне белсенді түрде енгізілуде.
Факультеттің ресурстары заманауи жабдықтармен жабдықталған оқу аудиториялары мен
зертханалардан тұрады. Инновациялар және қосымша білім беру институты құрылды, оның құрамында
ғылыми орталық жұмыс істейді. Зерттеулер жүргізу үшін құрылыстың талап етілетін бағыттары бойынша
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зерттеулер жүргізілетін ғылыми-зертханалық кешен пайдаланылады («Металл конструкцияларды
дәнекерлеу және диагностикалау», «Құрылыс материалдары мен бұйымдарын физикалық-механикалық
сынау»,«Ғимараттар мен үймереттердің сейсмикалық төзімділігі», «Тұтқыр материалдар мен
бетон»,«Құрылыстағы геотехника» және т.б.).
Университетте ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін іске асыруға практикалық жәрдемдесу
мақсатында ғылыми орталық жұмыс істейді, оған университеттің және басқа да ұйымдар мен
мекемелердің профессорлық-оқытушылық құрамынан жетекші ғалымдар мен мамандар тартылады. Бұл
орталық университеттің факультеттері мен басқа да құрылымдық бөлімшелерінің ғылыми қызметін
үйлестіреді; ұсыныстарды қалыптастырады, әзірлемелердің жалпы бағыттары мен бағдарламаларын
әзірлейді, ЖОО жоспарлары мен бағдарламаларының сараптамасын орындайды.
Аралық аттестаттау аясында докторанттар жұмысының нәтижелілігіне мониторинг жүргізіледі.
Докторанттар жұмысының нәтижелілігіне мониторинг олардың жұмысының нәтижелерін бағалаудың
баллдық жүйесі негізінде жүргізіледі. Докторанттарға жылына жеке оқу жоспарын орындау қорытындысы
бойынша нәтижелілік критерийлеріне сәйкес қорытынды баллдар беріледі.
Жоғарыда айтқандарды қорытындыласақ, «Құрылыс саласы бойынша докторларды дайындаудағы
зерттеу жұмысының сапасы» бойынша әлеуетті оң ішкі факторлар ретінде төмендегілерді атауға болады:
- конкурстар мен конференциялардың үлкен спектрін ұйымдастыру, оның ішінде докторантурада
білім алушылар үшін;
- жоғары деңгейдегі мамандарды дайындауға мүмкіндік беретін жоғары дәстүрлер мен жинақталған
тәжірибе;
- факультетте мамандықтың негізгі шығармашылық күштері, белсенді жұмыс істейтін ғылыми
зерттеушілер шоғырланған;
- конференцияларға қатысудан көрінетін, оқулықтар, оқу құралдарын, әдістемелік ұсынымдарды
жазудан байқалатын жоғары ғылыми белсенділік;
- жетекші профессорлардың халықаралық конференцияларды, симпозиумдарды ұйымдастырушы
ретінде қатысуы;
- профессор-оқытушылар құрамының да, докторанттардың да жоғары халықаралық ғылыми және
шығармашылық белсенділігі.
Ал әлсіз жақтары (ықтимал теріс ішкі факторлар) болып табылады:
- ғылыми-зерттеу қызметінің жеткіліксіз деңгейі, әсіресе ҚР құрылыс саласында;
- кәсіпорындардың тапсырысы бойынша нақты зерттеулердің жеткіліксіз мөлшері.
Ал, қолайлы мүмкіндіктер, яғни әлеуетті оң сыртқы факторлар:
- ЖОО-ң жеткілікті атағы және профессорлық құрамның белсенді аудиториядан тыс кәсіби қызмет
атқаруға мүмкіндік беретін кең көлемдегі халықаралық байланыстары;
- Ғылыми мектептің кәсіби ортадағы жоғарғы абыройы.
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СЕКЦІЯ: ФІЗИКА
Абылай Измуратов
(Тараз, Қазақстан)
ФИЗИКАЛЫҚ ОҚУ ЭКСПЕРИМЕНТІНДЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰРАЛДАРДЫ КЕШЕНДІ ПАЙДАЛАНУ
Физиканы оқыту процесінде демонстрациялық оқу экспериментін пайдаланудың маңызы зор.
Физикалық демонстрациялық эксперимент көрнекі оқытуәдісі болыптабылады. Көрнекілік принципі
еңкөне принциптердің біріболыпсаналады. Физиканы оқыту барысында көрнекіліктерді пайдалану тәсілі
күннен күнге дамуда.
Ғылыми техникалық прогресстің және қазіргі заманның оқыту құралдарының (интерактивті тақта
және т.б.) өркендеуіне байланысты оқу процесінде көрнекіліктерді қолданудың мүмкіндіктері артуда.
Қазіргі кезде университеттер мен барлық орта оқу орындары интерактивті тақтамен
жабдықталған.Интерактивті тақта – компьютерге қосылған сенсорлық экран болып табылады. Кескін
компьютерден тақтаға мультимедиялық проектор арқылы беріледі [1, б. 59].
Ақпараттық технологияларды қолдану жұмысты автоматтандырады, өңделіп жатқан ақпараттың
көлемін үлкейтуге мүмкіндік туғызады. Осы аймақтағы компьютерлік технологияларды қолданудың бір
бағыты – білім беру сапасын арттыру үшін қолдану болып табылады. Интерактивтік тақтаны сабаққа
қатысушылардың барлығының ойын бір ортаға жинақтап, қажетті ақпаратты өңдеу арқылы жалпыланған
ақпараттық біліктілікті қалыптастыратын тиімді құрал ретінде пайдаланады. Алдын-ала дайындалған оқу
материалдары – презентациялар, флипчарттар, мәтіндік, графикалық ақпараттық объектілер сабақтың
жақсы өтуін және барлық ақпарат түрлерін қолдануды қамтамасыз етеді. Сонымен, «Активті экран»
кешенін қолдану оқыту үрдісінде жаңа дидактикалық мүмкіншіліктерді ашуға ықпал етеді.
Интерактивті оқытудың мәні мынада, оқу процесі іс жүзінде барлық оқушы таным үрдісіне
тартылатындай болып ұйымдастырылуы қажет, олардың осыған байланысты не біледі, нені ойлайды
түсінуге және рефлекстеуге мүмкіндігі болуы тиіс. Таным процесінде оқушылардың біріккен іс-әрекеті,
әркім өзінің жеке-дара үлесін қосатын, оқу материалдарын меңгеруді білдіреді, білімдерін, идеяларын,
алмасу жүргізіледі. Және де бұл мейірімділік пен өзара бір-біріне қолдау көрсету аясында болады, ол тек
қана жаңа білім алуға мүмкіндік беріп қоймайды, таным әрекетінің өзін де дамытады, оны қызметтестік пен
корпорацияның әлде қайда жоғары нысандарына ауыстырады [2, б. 135].
Интерактивті әдістердің мәндік ерекшелігі, сипаттамасы – бұл субъектілердің өзара әрекеттестігінің
бір бағыттағы белсенділігінің жоғарылығы, қатысушылардың рухани бірігуі.Физика пәнінен оқу үдерісінде
интерактивті тақтаны пайдалану қазіргі кездегі оқыту технологиялары мен педагогикалық әдістерді одан
әрі дамыту мен жетілдіруге, соның ішінде физикалық демонстрациялық эксперименттің әдістері мен
тәсілдерін әзірлеуге көптеген жаңа мүмкіндіктер ашады. Физика бойынша демонстрациялық
экспериментте интерактивті тақтаны пайдаланудың үш тәсілі қарастырылады.
Физика бойынша оқу процесінде интерактивті тақтаны демонстрациялық виртуалды физикалық
экспериментті (физикалық процестер мен құбылыстардың анимациялары, бейне тәжірибелер, физикалық
компьютерлік модельдер) ұйымдастыру үшін пайдалануға болады. Тақтаның сенсорлық экран
мүмкіндіктерін қолдана отырып, студенттерге виртуалды демонстрациялық экспериментті интерактивті
режимде көрсетуге болады, ол мыналарды қамтамасыз етеді:
- арнайы маркердің көмегімен (интерактивті тақтадан шықпай) виртуалды демонстрациялық
эксперименттің көрсетілімін икемді басқару, яғни виртуалды демонстрацияны бірден тоқтату және қайта
бастау, оның барлық немесе кейбір бөліктерін бірнеше рет қайталау мүмкіндігі;
- көрсетілген физикалық экспериментте суреттердің фрагменттерін бөліп алу, арнайы маркермен
жазбалар мен жазбаларды қолдану;
- физикалық модельдерді баяу немесе жедел көрсету, дыбыстық эффектілерді немесе дикторлық
сүйемелдеуді қолдану;
- желілік ресурстардан online-режимде эксперимент көрсету үшін интернетті пайдалану;
- виртуалды тәжірибені үлкейтілген немесе кішірейтілген режимдерде, үш өлшемді кеңістікте
көрсету:
Демонстрациялық экспериментті ұйымдастырудың бұл тәсілі:
- демонстрациялық экспериментті көрсетуге жұмсалатын оқу уақытын үнемдеу;
- физикалық экспериментті неғұрлым мәнерлі және көрнекі түрде көрсету;
- мектеп жабдықтары негізінде іске асыру мүмкін емес күрделі демонстрациялық экспериментті
ұйымдастыруды жүзеге асыру;
- егер қандай да бір себептермен демонстрациялық экспериментке қажетті құрал-жабдықтар
болмаған жағдайда, бұл әдісті қосымша нұсқа ретінде қолдануға болады.
Демонстрациялық эксперимент жүйесінде интерактивті тақтаны осы экспериментті ұйымдастыруда
қолданылатын физикалық өлшеу құралдарының (вольтметр, амперметр, осциллограф, секундомер және
т.б.) бірі ретінде пайдалануға болады.Бұл интерактивті тақтаға күй датчиктерін (қозғалыс, қысым,
температура, жарық және т.б.) қосу арқылы жүзеге асырылады. Арнайы датчиктер мен програмаларды
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көптеп қосудың нәтижесінде интерактивті тақтаны әмбебап физикалық құрылғыға айналдыруға
болады [3, б. 189].
Интерактивті тақтаны физикалық өлшеу құралы ретінде пайдаланудың артықшылықтары:
- интерактивті тақтаның сенсорлық экранына эксперимент нәтижелерін көрнекі түрде шығару
жылдамдығы;
- алынған эксперимент нәтижелерін жеке компьютерде сақтау, содан кейін талдау;
- жазбалар мен жабдықтарды белгілеу, эксперимент нәтижелерін, сондай-ақ графиктердің
бөлімдерін белгілеу үшін арнайы маркерді қолдану.
Интерактивті тақтаны демонстрациялық эксперименке қажетті құрал жабдықтар болмаған жағдайда
қолдануға болады. Интерактивті тақтаны әмбебап физикалық құрал ретінде пайдалану өлшеу
құралдарының мүмкіндіктерін едәуір кеңейтуге мүмкіндік береді және өлшеу дәлдігін арттырады.
Физикалық құрылғылар мен жабдықтарды қолдана отырып, демонстрациялық экспериментті
интерактивті тақтаның көмегімен ұйымдастыруға болатын виртуалды физикалық экспериментпен
(физикалық құбылыстар мен процестердің анимациясы, бейне тәжірибе, физикалық компьютерлік модель)
толықтыруға болады. Интерактивті тақтаны демонстарциялық эксперимент жүйесінде виртуалды
компонент ретінде қолданудың артықшылықтары:
- бір физикалық құбылысты (процесті) көрсету үшін бірқатар тәжірибелер ұйымдастыру. Оқу
уақытын үнемдеу немесе оларды ұйымдастырумен байланысты түрлі қиындықтарды жеңу үшін кейбір
тәжірибелерді виртуалды режимде көрсетуге;
- демонстрациялық тәжірибенің виртуалды нұсқасын көрсетуді жүзеге асыру арқылы экспериментті
бірнеше рет қайталап қарауға, физикалық процесті немесе құбылысты жедел немесе баяу (азайтылған
немесе үлкейтілген)көруге болады;
- физикалық процестер мен құбылыстардың анимацияларын, компьютерлік физикалық модельдерді
көрсетуді ұйымдастыру, оқушылардың шығармашылық қабілетін арттыруға, демонстрациялық
эксперимент нәтижелерін талдау және жалпылау, сондай-ақ зерттелетін құбылыстың қолданбалы
мақсатын талқылауға мүмкіндік береді;
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СЕКЦІЯ: ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА ПРОФЕСІЙНИЙ СПОРТ
Б. О. Аркуша
(Дніпро, Україна)
ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА ТА ФІЗИЧНІ ВПРАВИ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ COVID-19
Пандемія Covid-19 – це масштабна глобальна криза й інфекція, яка швидко поширюється. У
порівнянні з попередніми пандеміями, свідками яких був світ, нинішня пандемія COVID-19 зараз займає
перше місце в списку за рівнем охоплення у всьому світі. Це перший випадок, коли весь світ зазнає
одночасного і сильного удару за дуже короткий проміжок часу. Стрімке зростання захворюваності
призвело до ізоляції мільярдів людей і карантину в усьому світі. Різниця між особистим і професійним
життям зменшилася завдяки інструкціям щодо роботи з дому, а життя людей обертається навколо цих
двох через карантин. Люди також замислилися про важливість догляду за здоров’ям та фізичної форми,
адже раптові зміни в способі життя мають свої наслідки. Це призвело до зниження фізичної активності та
збільшення проведеного часу у сидячій формі, а також до більшого споживання нездорової їжі. Обмеження
й примус залишатися вдома протягом тривалого періоду часу, обмеження фізичної активності, спілкування
призводять до появи психологічних і фізичних проблем зі здоров’ям. Однак ефективні стратегії подолання
хвороби, психологічні та регулярні фізичні вправи можуть бути корисними для вирішення таких проблем,
пов’язаних зі здоров’ям під час пандемії COVID-19.
Важливо відзначити, що фізична активність і вправи не тільки підтримують фізичне та психологічне
здоров’я, за умови дотримання інших заходів, але й, зберігають фізичні функції неушкодженими та
підтримують інші системи (дихальну, кровоносну, м’язову, нервову, травну, імунну та скелетну системи),
які важливі в боротьбі з будь-якою відомою чи невідомою загрозою для нашого організму та її наслідків.
Окрім того науковці припускають, що регулярні фізичні вправи можуть значно знизити ризик розвитку
гострого респіраторного синдрому, який є однією з основних причин смертності пацієнтів.
Закриття всіх закладів через пандемію створило стан невизначеності щодо власного як окремої
особи, щодо майбутнього сім’ї та спільноти, що, у свою чергу, відбивається у психологічному стані
фрустрації, тривоги, страху та стресу. Люди, які застрягли вдома без чітко визначеного розпорядку дня та
роботи, не можуть визначити пріоритети своїх робочих графіків, що призводить до незрозумілої ліні та
втоми. Монотонний і замкнутий життєвий цикл людини, обмеженої власним домом, також призвів до
екстремальних порушень циклу сну.
Життя без тренажерних залів та інших фітнес-центрів, включаючи спортивні стадіони, парки для
ранкових прогулянок тощо, а також загострення психологічних проблем зі здоров’ям призвели до
відсутності мотивації до фітнесу. Мотивації не лише внутрішньої, а й зовнішньої. Люди мотивовані, коли
спостерігають, як інші займаються фітнесом. Товариші з тренажерного залу та їх статура працюють як
мотиваційні чинники для людей до регулярної та рутинної діяльності в спортзалі. Звідси можна свідчити,
що відсутність мотивації до фітнесу пов’язана з домашнім ув’язненням та відсутністю інших осіб.
Присутність же інших, які займаються подібною діяльністю, не тільки створює відчуття спільної
ідентичності, але також є джерелом здорової конкуренції і, таким чином, мотивації.
З плином днів люди навчилися реагувати на пандемію більш конструктивно та позитивно. Їхнє
сприйняття ситуації залишилося колишнім (негативним), але ставлення до себе почало змінюватися. Вони
почали вірити, що навіть якщо вони не можуть змінити ситуацію, вони можуть зробити те ж саме для себе,
щоб впоратися з ситуацією. Очевидно, що посилення досвіду з початковою незнайомою ситуацією ініціює
механізми подолання в особистості, що відображається у зміні сприйняття власного «я» та переоцінці
ситуації в більш позитивний спосіб.
З позитивними змінами у сприйнятті люди почали думати про свій звичайний розпорядок дня і
намагалися знайти способи замінити свою звичайну діяльність. Вони почали намагатися перенести свої
вправи з тренажерного залу в інші доступні місця і використовувати альтернативи тренажерному залу.
Наприклад, все більше людей почали надавати пріоритет медитації, яку раніше не практикували через
брак часу.
Одним із головних зрушень у житті людей під час цієї пандемії стало зростання залежності від
соціальних мереж. У результаті соціального дистанціювання люди проводили більше часу в інтернеті, щоб
віртуально спілкуватися з іншими та транслювати розваги, адже соціальні медіа – це платформа для
змішаних почуттів, з одного боку, це тримає в курсі подій та підтримує зв'язок зі світом, але з іншого це
іноді дезінформує, що викликає занепокоєння. Однак важливішим було те, що водночас соціальні медіа
допомагали людям підтримувати їх повсякденний розпорядок фітнесу, надаючи їм альтернативні фітнесінструменти та методики, віртуальну компанію колег.
Висновки. Це дослідження показує, що, незважаючи на початковий досвід тривоги і страху, а також
відсутність мотивації займатися фізичними вправами вдома, фанати спорту змогли перейти на домашні
вправи і отримали велику підтримку через використання соціальних мереж. Можна стверджувати, що це
дослідження включало лише тих людей, яким важко надовго відокремитися від фізичних навантажень, і,
ймовірно, це стало причиною їх переходу на домашні вправи. Проте, безсумнівно, результати цього
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дослідження продемонстрували, що фізичні вправи, якщо їх виконувати регулярно, можуть пом’якшити
фізичні та психологічні наслідки пандемії COVID-19.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ
В физкультурно-спортивной деятельности, как обосновано специалистами, заключены огромные
возможности для решения широкого круга социально-педагогических и культурных задач. Используются
ли эти возможности в настоящее время, и в какой мере?
Как известно, для современного этапа развития человеческой цивилизации характерны такие
процессы, как стремительный прогресс производственных технологий, снижение доли физического труда
в быту, значительное интеллектуальное, эмоциональное и психологическое напряжение рабочей
деятельности в условиях резкого снижения физической активности. Этого, главного у предшествующих
поколений регулятора физического состояния и разнообразных функций организма человека, и т.д. В этих
условиях возрастает роль физкультурно-спортивной деятельности как фактора оздоровления и
физического совершенствования человека.
Важно, чтобы каждый человек, начиная с раннего возраста, заботился о своём здоровье и
физическом развитии, освоил соответствующие знания и средства (в первую очередь речь идет об
активных и регулярных занятиях физкультурой и спортом), позволяющие ему целенаправленно
воздействовать на имеющиеся у него дефекты в физическом развитии и здоровье, чтобы он делал это не
"по принуждению", а в результате внутренней потребности в физическом совершенствовании.
Многочисленные факты свидетельствуют о том, что в решении этой задачи имеются существенные
трудности и проблемы. Вот лишь некоторые цифры в подтверждение этого применительно к нашей
стране. У 30% детей, поступающих в школу, налицо явные недостатки физического развития и состояния
психики. До 10% детей дошкольного возраста физически не подготовлены к началу занятий в школе. 1719% учащейся молодежи имеют избыточный вес. От 6 до 12% школьников страдают гипертонией, до 50%
имеют нарушения различной степени в опорно-двигательном аппарате. Значительная часть детей,
посещающих дошкольные учреждения, часто (более 4 раз в году) болеют острыми респираторными
заболеваниями (среди неорганизованных детей часто болеющие составляют почти половину). В связи с
различными заболеваниями пропускают дошкольные учреждения и школу соответственно до 30 и до 20
дней. К окончанию 11-го класса у 45% детей ухудшается зрение. В последние годы наметилась тенденция
к снижению уровня физического развития и повышению заболеваемости студентов. В среднем у 40%
студентов имеются признаки различных хронических заболеваний, в основном нервно-психических,
сердечно-сосудистых, органов дыхания, у 25% наблюдается снижение остроты зрения. По данным
комплексной оценки состояния здоровья только 30% студентов признаны здоровыми. Среди заболеваний,
приводящих к временной утрате трудоспособности, на первом месте находятся ОРЗ и грипп. По данным
медицинских исследований, от I к IV курсу число студентов с заболеваниями нервной системы возрастает
в 4-6 раз.
Еще менее значимые результаты достигнуты в использовании занятий физкультурой и спортом для
воздействия на духовный мир занимающихся, их нравственность, эстетическую культуру, культуру
общения, творческие способности и т.д. Об этом свидетельствуют многочисленные факты. выявленные в
ходе социологических исследований. Так, например, из числа опрошенных студентов лишь 46%, судя по
их ответам, часто испытывают положительные эмоции в ходе занятий по физическому воспитанию. 12%
постоянно имеют негативные эмоции на этих занятиях, а более половины (52,3%) - испытывают их время
от времени. Более 60% отметило, что они редко получают эстетическое удовольствие в ходе занятий по
физическому воспитанию, либо совсем не испытывают это чувство. Редко удовлетворяется на занятиях и
их потребность в общении с другими людьми и с природой.
Опрос юных футболистов, проведенный в ходе указанного выше исследования, показал, в
частности, что только 12,5% из них не испытывает отрицательных эмоций во время занятий футболом;
20% часто имеют такие эмоции; 12,5% редко испытывает положительные эмоции, а 2,5% - никогда. Менее
половины (47,5%) во время занятия футболом испытывают удовлетворение от общения с природой,
только 55% - эстетическое удовлетворение, связанное с созерцанием красоты, прекрасного, только 75% удовлетворение от общения с другими людьми и т.д.. Отметим и тот факт, что почти 60%
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старшеклассников, судя по их ответам, никогда не получали эстетического удовлетворения на уроках
физкультуры в школе. Тема "Спорт и искусство" заняла одно из последних мест в иерархии тем,
вызывающих наибольший интерес у старшеклассников.
Реальная практика спорта, данные педагогических и социологических исследований
свидетельствуют также о многочисленных негативных, дисфункциональных явлениях, к которым
приводят активные занятия спортом. Социологические исследования, проведенные по программе и под
руководством В.И. Столярова в 2002-2007 гг., убедительно свидетельствуют, например, о том, что люди,
не участвующие регулярно в спортивных соревнованиях, проявляют гораздо больше желания выступать
за соблюдение нравственного кодекса "честной игры", чем постоянные участники состязаний, и
спортсмены высокой квалификации по сравнению со своими коллегами "более низкого класса" проявляют
меньшую склонность связывать себя этим кодексом. К такому же выводу приводят и другие исследования,
проведенные в разных странах
По данным ряда исследователей, такая позиция - готовность нарушать правила соревнований в
целях достижения успеха - значительно ярче выражена у спортсменов даже по сравнению с
физкультурниками.
Согласно данным, полученным В.А. Винник на основе опроса более 3 тыс. человек (в том числе
более двух тысяч в возрасте от 12 до 25 лет), 13,4% физкультурников и 21,1% спортсменов занимают
позицию, согласно которой в важной и ответственной спортивной игре допустимы все средства; готовы на
нечестный поступок во имя личной выгоды 8,1% спортсменов и 5,9% физкультурников.
Исследователи обращают внимание на то, что все большее число людей, даже детей и подростков,
спорт привлекает вовсе не как сфера проявления эстетики, нравственности, культуры, чисто
человеческого (неформального) общения, гуманного отношения людей друг к другу и к природе, не как
средство гармоничного развития личности. Они включаются в спорт и спортивные соревнования (как их
непосредственные участники, зрители и т.д.) прежде всего потому, что здесь можно заработать деньги,
приобрести иные материальные блага, славу, поднять свой престиж, наблюдать и проявить жестокость,
агрессивность, грубую физическую силу, превосходство одного человека над другим. Отмечаются также
проявления агрессивности и националистических чувств в спорте, одностороннее развитие спортсменов,
трудности в социальной реабилитации и интеграции инвалидов на основе включения их в занятия
спортом и другие негативные аспекты спортивной активности.
Таким образом, социальный эффект занятий физкультурой и спортом значительно ниже их
реальных возможностей. Имеются существенные трудности и проблемы в реализации (по крайней мере, в
полном объеме) огромного гуманистического, культурного потенциала физкультурно-спортивной
деятельности.
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ СТУДЕНТА
Наиболее важным методом лечения является образ жизни (Гиппократ).
Сохранение и популяризация студенческого здоровья во многом зависят от образа жизни.
Повышенное внимание к ней проявляется на уровне общественного сознания, в сфере культуры,
образования, воспитания. Важно четко понимать, что здорового образа жизни не существует, поскольку
это особая форма жизни, выходящая за рамки образа жизни. Можно выделить качественные критерии
здорового образа жизни, позволяющие определить разницу между содержанием понятия» здоровый
образ жизни «и понятием» образ жизни".
Эти критерии выражены в 3-х компонентах: высокая социальная, трудовая, физическая активность;
высокая мораль; исключение вредных аспектов жизни (курение, употребление алкоголя, употребление
алкоголя и др.). Одновременного выбора этих критериев без указания на телеологическую сущность их
деятельности недостаточно для понимания сущности процесса внутреннего формирования здоровье
сберегающих моделей поведения. Поэтому важнейшими факторами формирования здоровье
сберегающего поведения у учащихся являются внутренняя мотивация, потребность, мотивация к ведению
здорового образа жизни. Мотивация-стремление молодого человека к действию, способность
удовлетворять свои потребности в зависимости от собственных желаний. Без внутренней мотивации
студента к здоровье сберегающему поведению говорить о любых способах влияния на формирование
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такого поведения практически бесполезно. Поэтому, прежде всего, обучающиеся молодые люди должны
знать, для чего нужно здоровье и здоровый образ жизни.
Понятие "здоровье сберегающее поведение» очень тесно связано с понятием "здоровый образ
жизни". Существует несколько подходов к определению здоровье сберегающего поведения. Часто
приводятся различные составляющие здорового образа жизни.
Здоровый образ — жизни-это правильные способы организации производственных, бытовых и
культурных аспектов, которые позволяют человеку реализовать свой творческий потенциал, который
сохраняет и улучшает его здоровье.
Существует разделение факторов, причиняющих вред здоровью, на так называемые объективные и
субъективные факторы. К объективным факторам относятся: плохая экология, наследственный фактор,
психоэмоциональный стресс (стресс), уровень развития медицины, социально-экономическое положение
страны. К субъективным факторам относятся вредные привычки, малоподвижный образ жизни,
неправильное питание, нерациональный образ жизни (работа, отдых, сон) и психоэмоциональный стресс.
К основным компонентам здорового образа жизни можно отнести рефлексию, состояние окружающей
среды, благоприятный режим работы и отдыха.
Исходя из этого, основными правилами, лежащими в основе формирования здорового образа
жизни, являются: соблюдение режима рабочего дня, отдыха, сна в соответствии с суточным биоритмом;
физическая активность, включая регулярные занятия спортом, бег, художественная и статическая
гимнастика, качание на воздухе; разумное применение закаливающих методов; правильное питание.
Здоровый образ жизни-сложное понятие, включающее в себя множество компонентов. Сюда
относятся все сферы человеческой жизни-от питания до эмоционального настроя. Здоровый образ —
жизни-это образ жизни, направленный на полное изменение привычек, связанных с питанием, физической
культурой и отдыхом.
Здоровый образ жизни-обязательное и необходимое условие:
* полное развитие различных аспектов жизни человека;
* Достижение активного долголетия;
* активное участие человека любого возраста в социальной, трудовой, семейной деятельности.
На индивидуальное здоровье каждого студента указывают несколько основных факторов:
- развитие и сохранение биологических способностей;
- физиологический фактор (дыхание, питание, кровообращение);
- психологический фактор (память, мышление, восприятие).
Говоря о здоровом образе жизни молодежи, он включает в себя несколько основных элементов,
таких как:
- рациональный режим работы;
- профилактика вредных привычек;
- двигательная активность.
Существует ряд условий, при которых студенты медицинского колледжа имеют правильное
представление о здоровье и здоровом образе жизни.
Первое условие-информировать студентов о здоровом образе жизни с первого года обучения. Это
создает их ценность для здоровья и здорового образа жизни. Такая информация должна содержаться в
рамках учебных дисциплин, преподаваемых студентами во внеурочное время, в ходе проведения
различных культурных и спортивных мероприятий, на личном примере преподавателей колледжа.
Необходимо использовать различные методы, изначально это пассивный вид передачи информации, но
активный. Это лекции-беседы, круглые столы, классные часы, дискуссии между студентами и
преподавателем на следующие темы:
- здоровье;
- здоровый образ жизни;
- СПИД;
- алкоголизм;
- курение;
- профилактика зависимости от наркотических веществ;
Это далеко не полный перечень тем, которые необходимо обсудить со студентами медицинского
колледжа для правильного формирования представлений о здоровье и здоровом образе жизни. Помимо
лекций, дискуссий необходимо проводить дебаты, ролевые игры, организовывать встречи с ведущими
медицинскими специалистами, которые смогут рассказать студентам о здоровом образе жизни. Это
побуждает студентов следить за своим здоровьем и пропагандировать здоровый образ жизни. С первых
дней пребывания студента в колледже необходимо привлекать его к различным мероприятиям,
проводимым в колледже. Периодически для студентов необходимо проводить спортивные соревнования
по волейболу, баскетболу, легкой атлетике, настольному теннису и др.
Второе условие-педагогическая деятельность колледжа, которая должна быть направлена на
установление правильных ориентиров и правильного отношения студентов к здоровью и здоровому
образу жизни. Студенты должны осознавать важность своей деятельности. Это второй этап воспитания
здорового студента-врача. В настоящее время задачей педагога является формирование здорового
образа жизни, формирование знаний, умений и навыков по профилактике и охране репродуктивного
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здоровья. Для этого необходимо использовать практические занятия, индивидуальные занятия,
санитарно-просветительную работу.
Третье условие-стимулирование молодежи к применению ранее полученных знаний. Если студенты
примут только одну теорию, они быстро остынут и потеряют интерес к здоровому образу жизни. Молодежь
должна быть мотивированной. Для этого необходимо создать волонтерские группы, пропагандирующие
конкурсы профессионального мастерства, здоровый образ жизни. и т. д. подрастающему поколению не
нужно искать лекарство вместо того, чтобы сохранить свое здоровье, нужно каждый день развивать
хорошие и здоровые привычки, которые помогут сохранить здоровье. Здоровый сон, сбалансированное
питание, физические нагрузки и снятие стресса благотворно влияют на восстановительные процессы в
организме. Повышение трудоспособности и повышение качества жизни.
Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, Здоровье - это состояние
физического, психического и социального благополучия, а не только отсутствие заболеваний или
физических дефектов.
В современных условиях развитие среднего профессионального образования сопровождается
дальнейшим усилением студенческой работы, увеличением потока различной информации, широким
внедрением в учебный процесс технических и компьютерных технологий, сильным социальноэкономическим давлением на все сферы студенческой жизни и работы. Постоянный рост научной и
общественно-политической информации, ограниченное время ее обработки, несовершенный режим и
методы обучения, направленные на запоминание большого объема материала, перегружают мозг
учащихся, вызывают дисгармонию в развитии личности. Первокурсники после сдачи выпускных экзаменов
в школе попадают в новые особые социальные отношения и условия труда и оказываются в очень
сложной ситуации.
Ежедневное рабочее время сознательного студента достигает 12 часов в день, а на
экзаменационной сессии-15-16 часов. Неудивительно, что нагрузка на режим работы студентов делится
на 1-ю категорию (легко), а по напряженности - на 4-ю (очень интенсивная работа). Процесс обучения
требует напряжения памяти, стабильности и концентрации, часто сопровождается возникновением
стрессовых ситуаций (экзаменов, тестов), о чем свидетельствуют ученые. Снижение мышечной нагрузки в
сочетании с повышенной нервно-психической активностью способствует плохой работоспособности,
снижению устойчивости к холоду, преждевременному функциональному старению и повышению
заболеваемости. Снижение двигательной активности влияет, прежде всего, на возникновение расстройств
нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной и пищеварительной систем.
Исследования ученых показали, что преобразование студентов в новые социальные условия
вызывает активную мобилизацию, а затем истощение физических резервов организма в первый год
обучения. В дневное время у студента наблюдается продолжительная и интенсивная работа центральной
нервной системы, характеризующаяся снижением активности нервной системы, сочетающаяся с
воздействием факторов гипокинезии и физической активности, способствующих формированию
специфического морфофункционального статуса организма. Установлено, что люди с двигательной
активностью не менее 6 часов в неделю способны поддерживать отличный уровень здоровья. При
увеличении продолжительности занятий на 1 час в неделю заболеваемость сокращается на 0,44 дня в
год. Минимальный показатель 6,02 дня, нагрузка 7-8 часов в неделю. Именно в таком объеме должны
ориентироваться будущие специалисты.
Образование является важным фактором продолжительности и долговечности воздействия на
здоровье студентов. Поэтому каждое образовательное учреждение, помимо решения общепедагогических
задач, должно сравнивать учебную нагрузку и методы обучения, способствовать сохранению и развитию
здоровья.
Понимание здоровья как права человека накладывает на государства юридические обязательства
по обеспечению своевременного доступа к надлежащему качеству медицинской помощи, а также по
обеспечению факторами, определяющими здоровье, такими как безопасная питьевая вода, санитария,
продукты питания и жилье, связанное со здоровьем.
Данные ВОЗ о здоровье подростка могут вас удивить. По причинам, которые можно предотвратить
или устранить, таким как дорожно-транспортные происшествия, ВИЧ, самоубийства, пневмония и
насилие, ежегодно умирает около 1,3 миллиона подростков. Около 1 из 3 девушек в возрасте от 15 до 19
лет сталкиваются с насилием со стороны своего парня, дочери или супруга. Треть девушек, живущих в
странах с низким и средним доходом, женятся до 18 лет. Ежегодно рождается 16 миллионов девочек в
возрасте от 15 до 19 лет и один миллион девочек в возрасте до 15 лет.
Около 80% подростков во всем мире недостаточно активны-на самом деле около 3/4 прогнозов
смертности от неинфекционных заболеваний связаны с факторами риска, которые начинаются в
подростковом возрасте.
Советы для счастливого, здорового образа жизни:
Хорошее мышление и позитивный настрой. Позитивное отношение к ситуации помогает наладить
хорошие отношения с окружающими и поднимает иммунную систему организма, которая борется с
простудными заболеваниями и заболеваниями. Поэтому, чтобы быть хорошим, важно помнить, что
делают другие. Как только приходит плохая мысль, сразу вспоминается хорошо.
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Умение ставить цели. Постановка целей очень важна. Ведь даже если человек ставит цель, он
стремится к ней. Там, где есть цель, там, где есть мечта, там, где есть надежда, там, где есть надежда,
там, где есть желание, там, где есть желание, там, где есть труд. Это качества, тесно связанные друг с
другом.
Иметь вес. На здорового человека негативно влияют стресс и психическая нестабильность. Таким
образом, можно попытаться быть мудрым и троянский стресс, стресс.
Найдите хорошего друга. Некоторые друзья страдают от плохого и причиняют больше вреда, чем
пользы. Стоят такие друзья. Очень уместна пословица: пойдешь хорошо, пойдешь плохо".
Вакансии. Один из лучших способов – " у меня много работы сегодня! говорить об этом. Тогда не
пытайтесь тратить время. Составляем список работ и посвящаем календарь или дневник. Но вы не
должны составлять план работы, который не может быть выполнен.
Отдых. В середине дня вы должны дать себе хорошее настроение, например, поспать 1-2 часа,
съесть любимую еду или фрукты, сделать зарядку, сходить в бассейн, погулять.
Проходите мимо участников! Почему бы не обидеться. Человек, обиженный на других, также хочет
обидеть других. Короче, веселитесь всю жизнь беззаботно, и тогда вы будете чувствовать себя
счастливее. Кто знает, ваше теплое улыбающееся лицо поможет сделать других счастливыми.
Уделите время развлечениям (хобби) и подарите себе расслабляющее настроение! Будь то
искусство, ремесло, коллекция (коллекция) и т. д., Главное – чувствовать себя счастливым. Будьте
активны, отмечайте свои достижения. Дарите подарки своим друзьям, не торопясь. Старайтесь
заниматься определенной работой, наслаждайтесь этой работой.
Помогите членам семьи! Помогайте членам семьи мыть посуду, убирать дом и выполнять другие
работы. Ваши близкие не только любят вас, но и делают вас счастливыми как для хорошей работы, так и
для других.
Не обращайте внимания на хулиганов и спекулянтов! Это, конечно, самая тяжелая работа, но, если
вы это сделаете, вы почувствуете, что с ваших плеч падает тяжелый груз. Если некоторые свидетели
рассказывают истории снаружи, не обращайте на них внимания и не отвечайте. Ведь рано или поздно они
устают, когда не могут получить от вас ожидаемого ответа. Не пытайтесь дружить с такими людьми или
исправлять их ошибки, оставайтесь дольше их. Вскоре вы поймете, что это не тот человек, которого стоит
обидеть. Это поможет вам чувствовать себя счастливее и увереннее.
Будьте уверены в себе. Загляните внутрь себя, позаботьтесь о своей духовной красоте.
Постарайтесь показать себя с лучшей стороны. Поднимите голову, держите тело в вертикальном
положении, двигайтесь с позитивным настроением, уверенными шагами.
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(Тараз, Казахстан)
ҚАЗІРГІ УНИВЕРСИТЕТТІК БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ДЕНЕ ТӘРБИЕСІ

Қазіргі қоғамда азаматтардың рухани және физикалық денсаулығын нығайту және салауатты өмір
салтын қалыптастыру мәселелеріне ерекше назар аударылады. Осыған байланысты қазіргі уақытта
мемлекеттің әлеуметтік саясатының басым бағыты ретінде дене шынықтыру мен спортқа жіті назар
аударылуда.
Бұл проблемалардың өзектілігі Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Кемелұлының сөйлеген
сөздерінде бірнеше рет айтылды. Ол мемлекеттің міндеті – мүмкіндігінше көп азаматтарды дене
шынықтыру мен спортқа тарту, бұл сайып келгенде салауатты өмір салтының құндылықтарын
қалыптастырып, нығайтуға тиіс деп санайды.
Мемлекеттің барлық күш-жігеріне, қабылданған нормативтік құқықтық актілерге, жүзеге асырылып
жатқан бағдарламаларға қарамастан, жалпы республика бойынша халықтың бұқаралық дене шынықтыру
мен спортқа тартылу деңгейі төмен болып қала береді. Осыған байланысты бұл тақырып халықтың әр
түрлі топтары мен әр түрлі әлеуметтік топтарға қатысты өзекті болып қала береді.
Жақында әр түрлі зерттеушілер жүргізген көптеген зерттеулер ел тұрғындарының салауатты өмір
салтын толық белсенді өмір сүру қабілетімен байланыстырмайтынын көрсетті.Сонымен қатар,
респонденттердің үштен бір бөлігі ғана «салауатты өмір салты» ұғымының мәнін түсінеді, қалғандары бұл
туралы аз түсінеді немесе бұл сұраққа ешқашан тап болған емес. «Интернетте» және «теледидарда»
өткізілетін уақыттың «дене шынықтыру мен спортқа» қарағанда артық екендігі де ұят.
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Салауатты өмір салтын қалыптастырудың негізі-белгілі бір адамның әлеуметтік, физикалық,
интеллектуалды және ақыл-ой қабілеттері мен мүмкіндіктерін іске асыруға жеке-мотивациялық қатынасы.
Салауатты өмір салты – бұл денсаулықты сақтау мен нығайтуға бағытталған адамның іс -әрекеті.
Сонымен қатар салауатты өмір салты өмірдің әр түрлі аспектілерінің болуы мен дамуының шарты ретінде
қарастырылады.Сауықтыруға оң әсер ететін нәрсенің бәрін салауатты өмір салтына жатқызуға болады,
бұл жерде дене мәдениеті ерекше рөл атқарады. Немесе спорт. Салауатты өмір салты денсаулықты
сақтау мен нығайтуға жақсы әсер етеді және аурудың алдын алудың негізгі компоненті болып табылады.
Отандық және шетелдік сарапшылар жүргізген бірқатар зерттеулерге сәйкес, кез келген ел халқының
денсаулығы өмір салтына 50% -дан астам тәуелді.
Дене мәдениеті – бұл адамның әлеуметтік тәжірибені сіңіруге және жаңғыртуға ықпал ететін
әлеуметтік мәдениеттің бөлігі. Әлеуметтік білім мен тәрбие жүйесінің қалыптасуы мен дамуы процесінде
дене мәдениеті қазіргі кезеңде физикалық қасиеттердің қалыптасуы мен дамуында басым фактордың
рөлін алады. Дене шынықтыру мен спорт бұл жағдайда салауатты өмір салты дағдыларын дамыту арқылы
жан -жақты дамыған жеке тұлғаны қалыптастырудың негізіне айналуы тиіс.
Бұл жағдайда салауатты өмір салты бағдарламасы мақсатты, көзқарасты, жеке бағдарларды, мінез құлық нормаларын қалыптастыруға бағытталған кешенді бағдарлама болуы керек, олар өз кезегінде
халықтың физикалық және психикалық денсаулығының сақталуын және нығайтылуын қамтамасыз етеді.
Дене мәдениетінің негізгі элементтерінің ішінен бірқатар элементтерді ажырату әдетке айналған: дене
мәдениеті, денсаулық мәдениеті, қозғалыс мәдениеті. Бірқатар зерттеушілер адамның дене мәдениетін
сипаттайтын көрсеткіштерді анықтайды, олар:
- құндылық ретінде адамның өз денсаулығына қатынасы, сонымен қатар бұл қатынастың көріну
дәрежесі;
- денсаулықты сақтауға және жақсартуға жұмсалатын қаражат, сондай -ақ оларды пайдалану
мүмкіндігі;
- өзінің физикалық жағдайы, құралдары, денсаулықты сақтау мен нығайту жолдары туралы білім
деңгейі;
- басқалардың сауығуы мен физикалық жақсаруы үшін оларға мүмкін болатын көмек көрсетуге деген
ұмтылыс пен қабілеттілік.
Осылайша, салауатты өмір салты құндылықтарын қалыптастыруға жүйелі көзқарас ел тұрғындары
мен оның әр түрлі әлеуметтік қабаттарының денсаулығына әсер ететін факторларды ескере отырып
құрылуы тиіс. Бұл факторларға ерекше әлеуметтік, экономикалық және экологиялық жағдайлар жатады;
жұмыс орнындағы, білім алу үдерісіндегі тәуекел факторлары; тұтас көзқарастарды, әдеттер мен мінез құлық ережелерін қалыптастыру.
Осыған байланысты, салауатты өмір салты мәдениетін қалыптастыру үшін қоғам дамуының бірнеше
аспектілерін ұстанудың маңызы зор: адам денсаулығына әсер ететін жағымды факторлар туралы түсінік
қалыптастыру; жеке гигиена ережелерін орындауға үйрету; дұрыс тамақтану туралы түсініктерін
қалыптастыру; дұрыс күн тәртібі мен оны жүзеге асырудың құндылығы туралы түсінік қалыптастыру;
денсаулық мәдениеті мен салауатты өмір салтының негізгі компоненттері туралы түсінік қалыптастыру.
Бұл қызметтің жүзеге асуы білім мен медицина өкілдеріне ғана емес, әрқайсымызға байланысты.
Дене тәрбиесін, жаңа технология мен озат тәжірибені ұлттық және жалпыадамзаттық құндылық
қағидаларымен сабақтастыра зерттеу – бүгінгі күн талабынан туындап отырған педагогика ғылымының
міндеттерінің бірі. Дене тәрбиесінің мәнін бүгінгі жаңа заман талабына сәйкес қарастыру – бұл адамды өзі
өмір сүрген ортаның жемісі ғана емес, сол ортадағы дене мәдениеті, адамгершілік қарым-қатынасы
әрекетімен көрінетін субъект деп танылуымен айқындалады. Қоғамның елеулі өзгерістерге түсуі, адамның
мақсат-мұраттарына, тұрмыс-тіршілігі мен мінез-құлқына, сондай-ақ өзінің жеке басына да субъект ретінде
өзгеріс енгізуде. Оның үстіне қоғамдағы салауаттылық, дене мәдениеті мен рухани құндылықтардың
табиғаты, мәні, шығу тегі және атқаратын қызметтері туралы жан-жақты зерттеу, оқушылардың дене
тәрбиесін салауаттылық дене мәдениеті мәселесімен байланыста қарастыру қажеттігі біздің
тақырыбымыздың өзектілігін айқындай түседі.
Елімізде бәсекеге қабілетті білім – білім беру саласының ең басты міндеті болып отыр. Дамудың
алдыңғы қатарындағы елдердің білім дәрежесімен теңесу – еліміздің біліми саясатының негізгі көздегені.
Дамыған елу елдің қатарына енудің алғышарттарының бірі де осы сапалы да бәсекеге қабілетті білім.
Сондықтан да еліміздегі университеттерде білім берудің басты ұстанымдары мен міндеттері, әрекеттері,
жолдары осы мақсатқа орай ұйымдастырылады.
Дене тәрбиесі өсіп келе жатқан жас ұрпаққа білім мен тәрбие беру саласының бір тармағы болып
табылады және ол жеке тұлғаның жан-жақты дамуына, күшті де қуатты болып өсуіне, ұзақ уақыт
шығармашылық еңбекке жарамды адамды қалыптастыруға, оны Отан сүйгіштікке дайындауға қызмет
етеді.
Республикамыздағы білім беру саласында және әртүрлі қолдану салаларына байланысты жаңа
бағыттағы спорт, дене тәрбиесі жүйесі бойынша мамандарға деген сұраныстардың артуы, оларды
дайындаудағы білімділігі мен қабілеттілігі, біліктіліктің қазіргі талаптарға сай болуы өте үлкен маңызды
жұмыстарды атқаруды талап етеді және болашақ педагогтардың кәсіби даярлығын, білім стандартына,
мазмұнына сай жетілдіру мәселелері көкейкесті мәселе болып отыр. Көрсетілген міндеттерді толық жүзеге
асыру дене тәрбиесі жүйесіне тікелей байланысты. Дене тәрбиесін жүзеге асыру – денсаулықты нығайту,
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білім беру, дамыту, тәрбиелеу міндеттерін шешуге арналған педагогикалық жұмыстардың бірі бола
отырып, жеке тұлғаның денсаулық деңгейін арттыру, табиғи күш-қуатын нығайту, дене мүшелерін
гигиеналық негіздері мен дене- қозғалыс қабілеті мүмкіндіктеріне сай, өз бетінше қимыл-қозғалыс
жаттығуларын орындап, өзін- өзі үнемі дамытып, көңілді де сергек жүруге баулиды. Болашақ
ұрпағымыздың денсаулығының мықтылығы, салауатты өмір сүруі мектеп мұғалімінің жеке басымен оның
жоғары оқу орнындағы теориялық жеке тәжірибелік дайындығының дәрежесіне тікелей байланысты.
Осыған орай оқушылардың дене тәрбиесі жүйесін жүзеге асыру жұмыстарын ұйымдастыруға болашақ
мұғалімдерді даярлау ісін кәсіби дайындықтың ажырамас бөлігі ретінде қарастыру керек. Дене тәрбиесі
және спорт мамандары күрделі әлеуметтік міндеттерді шешуге араласумен бірге оқушылардың
психологиялық ерекшеліктеріне сай, оқу-тәрбие міндеттерін шешуде олардың рухани жетекшісі де болуы
тиіс.
Оқушыларға дене шынықтыру сабақтарында жаңа технологияны пайдалану оқыту мен тәрбиелеудің
жалпы заңдылықтарына бағынған. Сондықтан оны іске асыру барысында дене тәрбиесінің жас және
жыныстық ерекшеліктерін ескере отырып, осы заңдылықтарды көрсететін жалпы педагогикалық
ұстанымдарды басшылыққа алу қажет. Ол ұстанымдарға жататындар: жан- жақтылық, саналылық пен
белсенділік, бірте-бірте жасалатын әрекет, қайталамалық, көрнекілік, жеке даралық.
Қорыта келе:
Жоғары оқу орнындағы дене мәдениеті – қазіргі маман тұлғасының жалпы кәсіби мәдениетін
қалыптастыруда таптырмайтын параметр. Дене шынықтыру мен спорт – үйлесімді дамыған жеке тұлғаны
қалыптастырудың құралы. Олар алға қойылған мақсатқа жету үшін дененің барлық ішкі ресурстарын
шоғырландыруға көмектеседі, өнімділікті арттырады, күні бойы бос емес күннің шеңберіне енуге мүмкіндік
береді. Оқу пәні ретінде дене шынықтыру барлық мамандарды даярлау бағдарламалары үшін міндетті
болып табылады, өйткені ол жан-жақты дамыған жеке тұлғаны қалыптастыруға, студенттердің жоғары
білім алу процесінде физикалық және психофизиологиялық жағдайын оңтайландыруға көмектесетін
құралдардың бірі болып табылады.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТСМЕНОВСТРЕЛКОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ
Психологическое сопровождение профессиональной деятельности спортсменов высокой
квалификации является неотъемлемой частью комплекса мер, направленных на организацию и
внедрение в жизнь мероприятий, связанных с изучением психологических закономерностей
формирования у спортсменов спортивного мастерства и профессионально важных психологических
качеств (ПВК), разработку психологически обоснованных методов тренировки и подготовку к
соревнованиям,
прогнозирование
успешности их
выступлений.
Основными направлениями
психологического сопровождения являются: психологическое обследование, оказание психологической
помощи.
В условиях спортивной деятельности общие черты или качества человека оказываются не всегда
информативными для прогноза выраженности и интенсивности его эмоциональных реакций в конкретных
предсоревновательных и соревновательных ситуациях. Поэтому диагностика должна быть направлена на
изучение профессионально важных психологических качеств (ПВК), требуемых в профессиональной
деятельности. Специфика конкретных видов труда предъявляет определенные требования к ПВК
человека, наличие которых определяет профессиональную пригодность к той или иной деятельности. Для
прикладного психолого-педагогического исследования весьма существенно выявить наиболее
информативные для прогноза соревновательной надежности критерии оценки ПВК спортсменов-стрелков
высокой квалификации.
Однообразная деятельность, наблюдаемая в стрелковом спорте, имеет своим следствием
однообразие впечатлений, что и служит побудительной причиной, вызывающей состояние монотонии, но
как ни странно, проблема монотонии в спортивной деятельности часто игнорируется. Картина этого
состояния при разных по степени монотонности условиях в основных чертах будет однотипной.
Выделение в качестве одного из коррелятов, прогнозирующих надежность деятельности в условиях
монотонии, высокой степени готовности к экстренному действию в условиях монотонно действующих
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факторов, позволило впервые получить не только качественную, но и количественную характеристику
этого ПВК у спортсменов-стрелков высокой квалификации [1].
Эффективность деятельности спортсменов зависит от их соревновательной надёжности. Поэтому
проблема соревновательной надежности спортсменов в разнообразных условиях ответственных
соревнований относится к наиболее актуальным и имеющим большое научно-практическое значение. Ее
прогнозирование является комплексной психолого-педагогической и медико-биологической проблемой.
Следует отметить, что рост результатов и дальнейший прогресс у спортсменов-стрелков высокого класса
сдерживаются пробелами именно в психолого-педагогической подготовленности, так как способности к
овладению техникой выстрела лежат не в анатомическом строении мышц, а в характере управления их
деятельностью со стороны центральной нервной системы.
Соревновательная надежность спортсмена-стрелка – это системное, интегральное, качество
личности, позволяющее ему эффективно выступать на ответственных соревнованиях в течение
требуемого времени и обеспечивается профессионально важными качествами: готовностью к экстренным
действиям в условиях монотонно действующих факторов (как специфическое качество стрелка);
эмоциональной устойчивостью; скоростью переработки информации; устойчивостью когнитивных
функций;
самоконтролем
и
саморегуляцией.
С
помощью
современного
универсального
психодиагностического комплекса УПДК-МК можно критериально определить уровень развития таких
важных для спортсмена качеств, как эмоциональная устойчивость, помехоустойчивость, скорость
переработки информации, самоконтроль и саморегуляция и др.
Так же как и приобретение спортивного навыка, искусство контроля протекания психических
процессов и состояний требует индивидуальной практики в самых различных условиях [2, 3], а психика
человека, как и любые другие системы его организма, нуждается в специальной систематической
тренировке. Применение технология формирования соревновательной надежности в процессе психологопедагогической подготовки, включенных в нее компьютерных методов, разработанных на основе
современных достижений психологии, способствуют развитию когнитивных функций и формированию
навыков самоконтроля действий и саморегуляции по методу обратной связи, что позволяет спортсмену
полней реализовать глубоко скрытые резервные возможности и в тренировке, и в соревнованиях.
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Світлана Коляденко
(Київ, Україна)
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ У СТУДЕНТІВ
ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
Студентський вік характеризується інтенсивною роботою над формуваням своєї особистості,
розвитком стилю поведінки. Це період пошуку молодими людьми відповідей на різноманітні моральноетичні, естетичні, наукові, загальнокультурні, політичні та інші світоглядні питання. Також слід враховувати,
що розумова робота студента протікає в умовах низької рухової активності. Це, в свою чергу, сприяє
розвитку процесів гальмування в сфері великих півкуль, виникають умови підвищеної втоми, зниження
працездатності, погіршення загального самопочуття. Заняття з фізичного виховання є ефективним
засобом не тільки фізичного оздоровлення, але і розвитку таких психологічних якостей студентів, як увага,
оперативне мислення, а також вольова поведінка в умовах інтенсивної розумової роботи. Концентрація
уваги розвивається через виховання і самоосвіту [3]. Стабільність уваги забезпечується розвитком
вольових якостей і створенням шляхом навчання певної фізіологічної бази для прояву стійкої уваги,
зокрема витривалості зорового апарату. Ефективним універсальним засобом розвитку уваги є спортивні
ігри з м'ячем. Це пов'язано з тим, що дії в них вимагають високого рівня уваги. Тривалість гри,
різноманітність тактичних ситуацій вимагають стабільності уваги. Все це призводить до того, що самі по
собі заняття ігровими видами спорту сприяють розвитку якості уваги. До розвитку уваги відносяться також
такі вправи як, біг, їзда на велосипеді по шоссе, біг в середньому і швидкому темпі при виконанні завдань
для рук і ніг (наприклад, естафетний біг), виконання гімнастичних вправ для координації рухів рук і ніг,
ходьба на двох паралельних гімнастичних лавках та інші. Ефективними способами розвитку оперативного
мислення в процесі фізичного виховання є: використання елементів тактичної підготовки, яке широко
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застосувується в спортивних іграх та бойових мистецтвах. При цьому значний вплив на розвиток
оперативного мислення мають вправи, спрямовані на вирішення різних моторних алгоритмічних
(вирішуються за певною схемою) і евристичних (що вимагають творчих зусиль). Такі завдання, як вправи
для розвитку тактичного мислення під час спортивної гри, біг на середні дистанції, боротьба, вправи для
розвитку спостереження, пам'яті, сприйняття, уваги, волі та інших психічних процесів, пов'язаних зі
швидким мисленням. Вправи для розвитку оперативного мислення - це естафети, велоспорт, спортивні
ігри (бадмінтон, баскетбол, бейсбол, волейбол, теніс, настільний теніс, міні-футбол, хокей і т.д.), гра в
шахи. У процесі фізичної підготовки забезпечується також емоційна стійкість – це набуття досвіду вольової
поведінки в умовах емоційної напруги, поліпшення фізіологічних процесів адаптації до стресових факторів;
розвиток навичок, умінь, звичок, саморегуляція емоційного напруження. Для вирішення першого завдання
ефективними засобами є вправи, які імітують різні стресові ситуації і вимагають мобілізації сил, задіяних
для ефективного виконання завдань в певних умовах. Вправи, націлені на розвиток вольової поведінки в
умовах емоційного напруження: біг по складному маршруту, естафета з виконанням рухових завдань, що
вимагають мужності, рішучості, виконання різних рухових завдань на висоті (гімнастичний колода,
гімнастична стіна, спеціальна платформа), дайвінг, стрибки на батуті (з виконанням складних
координаційних рухів), командні види спорту та рухливі ігри. Методологічною основою вольової підготовки
є система впливів, спрямована на виховання специфічних вольових якостей особистості, накопичення
досвіду вольової поведінки, створення міцної функціональної, фізіологічної та морфологічної основи для
вольових якостей. Основними засобами вирішення цих проблем є фізичні вправи, заняття спортом, які
вимагають подолання труднощів. Формування ініціативи, як вольової якості на заняттях з фізичного
виховання здійснюється в основному за рахунок набуття досвіду ініціативної поведінки. Це виконання
фізичних вправ під час занять одним з багатьох способів з особистої ініціативи, самостійна поведінка на
тренуванні з групою, змагання з іншими учасниками для оптимального вирішення рухової проблеми,
самостійний вибір тактичного плану виступу на змаганнях, організація фізкультурно-спортивних заходів в
групі за особистою ініціативою, спортивні ігри, бойові мистецтва, естафети, особисті змагання тощо.
Формуванню мужності та рішучості найбільше сприяють вправи, що містять елементи ризику і вимагають
подолання почуття страху і вагань. Вправи на сміливість і рішучість: біг з подоланням перешкод, стрибки в
глибину і стрибки з гімнастичної техніки, ходьба і біг із закритими очима, стрибки через перешкоди та
гімнастичний інвентар, вправи на батуті, подолання спеціальних смуг з перешкодами, акробатичні стрибки,
дайвінг, боксерський поєдинок. Найбільш ефективним засобом формування витривалості, як якості, в
процесі фізичного виховання є вправи, які містять елементи подолання значних зовнішніх і внутрішніх
труднощів, які вимагають значних нервових затрат. Необхідно тренувати не тільки вольові зусилля, але і
фізіологічну основу організму, дотримуючись при цьому принципу поступового збільшення навантажень і їх
адекватності відповідно до можливостей організму [4]. Вправи на витривалість: біг в складних
метеорологічних умовах, темп бігу по пересіченій місцевості, біг по пересіченій місцевості, марш-кидок в
несприятливих метеорологічних умовах: при дощі, снігопадах, при сильному вітрі, високих і низьких
температурах, плавання на відстань, подолання смуг перешкод, боротьба з більш сильним суперником.
Формування інтелектуального потенціалу означає, гармонійний розвиток особистості розумовий і
фізичний; здатність творчо мислити; мати високий особистий інтелектуальний рівень. Неможливо
визначити, що таке інтелект без розуміння таких понять, як «мислення» і «ерудиція». Людина змушена
порівнювати, аналізувати і синтезувати інформацію, явища та об'єкти, моделювати, створювати гіпотези і
теорії. Розумова діяльність людини неможлива без постійного поновлення інформації. Поняття «ерудиція»
і «інтелект» відносяться один до одного як поняття «кількість» і «якість». Чим більше інформації людина
отримує, тим інтенсивніше вона обробляється і засвоюється [1]. Систематизований обсяг інформації,
засвоєний людиною, тобто обсяг знань, необхідних для її функціонування, називається ерудицією.
Інтелект розглядається як здатність до нетрадиційного, творчого мислення, пошуку нових шляхів у
вирішенні проблем. Людський інтелект динамічний, він має здатність вдосконалюватися, а також
знижуватися. Формування інтелекту відбувається під впливом двох основних факторів: спадковості та
соціального середовища. Студентський вік характеризується інтенсивною роботою над формуванням
особистості, розвитком стилю поведінки. Це час пошуку молодими людьми відповідей на різноманітні
морально-етичні, естетичні, наукові, загальнокультурні, політичні та інші світоглядні питання. У цей період
молоді люди починають усвідомлювати свою соціальну роль, важливість своєї майбутньої професії, а
також проявляти себе у творчій діяльності - науковій, соціальній, художній, спортивній та інших її видах [2].
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ОЗДОРОВЧИЙ БІГ ЯК ДЖЕРЕЛО ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ'Я
В СИСТЕМІ САМОСТІЙНИХ ЗАНЯТЬ ПІДЛІТКІВ
Актуальність. Раціональне харчування і достатня рухова активність – один з основних вирішальних
факторів гармонійного фізичного розвитку і здоров'я організму, що розвивається. Найсприятливіший вплив
на здоров'я має біг. Він справляє різнобічний фізіологічний вплив на всі системи організму. Біг є природним
руховим актом, що супроводжує людину протягом усього її розвитку. Для дітей і підлітків систематичне
заняття фізкультурою і спортом має виняткове значення. Відомо, що навіть у здорових школярів, якщо
вони не треновані, ведуть сидячий образ життя і не займаються фізкультурою, при самих невеликих
фізичних навантаженнях частішає дихання, з'являється прискорене серцебиття. Навпаки, тренований
школяр справляється зі значними фізичними навантаженнями. Сила і працездатність серцевого м'яза,
головного двигуна кровообігу, знаходиться в прямій залежності від сили і розвитку всієї мускулатури. Тому
фізичне тренування, розвиваючи мускулатуру тіла, в той же час зміцнює серцевий м'яз. У людей з
нерозвиненою мускулатурою м'яз серця слабкий, що виявляється при будь-якій фізичній роботі [1].
У дитячому підлітковому віці відмічається низький рівень розвитку витривалості, сили і швидкісносилових якостей. У той же час відомі дослідження, в яких говориться про те, що підлітковий вік є
сприятливим для ефективного вдосконалення цих якостей. Помірні дозовані навантаження не впливають
негативним чином на процес вдосконалення функціональних систем, і передусім серцево-судинної, і на
фізичний розвиток підлітків.
Актуальність роботи полягає в розробці спеціальних оздоровчих методик фізичної підготовки із
застосуванням різного дозування навантажень, що дозволяють направлено впливати на процес фізичного
вдосконалення і спортивної підготовки підлітків.
Мета роботи – розглянути і оцінити вплив фізичних навантажень на учнів під час занять оздоровчим
бігом.
Основний виклад матеріалу. На сьогодні вважається доведеним сприятливий вплив активного
рухового режиму, занять фізичною культурою і спортом, дотримання режиму праці та відпочинку на
показники здоров’я дітей. Дослідження засвідчили [4], що до групи здорових можна віднести лише 23 %
дітей, 29,2 % учнів мають різні функціональні відхилення в стані здоров’я, у 47 % виявлено хронічні
захворювання та органічні порушення. За останніми статистичними даними ВООЗ, захворюваність серед
дітей віком 7–14 років зросла майже на 35 %. На 22,9 % збільшився контингент дітей-інвалідів [2].
Однією з найкращих і найбільш доступних форм занять фізичною культурою є оздоровчий біг.
Завдяки природності та простоті рухів, можливостям проводити тренування практично в будь-яких умовах і
в процесі занять домагатися значного розширення функціональних можливостей, цей вид спорту
останніми роками став масовим захопленням у багатьох країнах світу. Проте слід пам’ятати, щоб
підвищити ефективність занять, необхідно освоїти раціональну техніку, навчитися правильно дозувати
тривалість і швидкість бігу.
Існує багато різних програм заняття оздоровчим бігом, кожна з яких має свої переваги і недоліки.
Тому, перш ніж приступити до самостійних занять, слід вивчити пропоновані нижче програми і вибрати
одну з них залежно від статі, віку, професії, стану здоров'я, індивідуальних особливостей та ін. [5].
Програма занять К. Купера (1970). Програми самостійного оздоровчого бігу американський лікар
Кенет Купер розробив для масового користування і назвав аеробікою, адже метою програми є збільшення
максимального споживання кисню на основі підвищення функціональних можливостей серцево-судинної і
дихальної систем. Перед початком Купер рекомендує п'ятихвилинну розминку. І тільки потім безпосередні
заняття оздоровчим бігом [3].
Програма занять С. Розенцвейга (1982). Для початківців американський доктор Розенцвейг
рекомендує спочатку освоїти ходьбу і лише після того, як початківець зможе без особливої напруги пройти
відстань 5 км за 45 хв., можна приступити до занять за програмою бігу і ходьби. У перший час займатися
бігом потрібно не більше 3 разів на тиждень і ніколи 2 дні підряд. Потім кількість занять збільшується до 45 разів на тиждень. Для підтримки здоров'я 30 хв. оздоровчого бігу в день, як вважає Розенцвейг, – цілком
достатнє навантаження.
Програма занять А. Астранда і К. Рідала (1970). За цією програмою заняття повинні проводитися
за наступною схемою:
1. Ходьба і біг підтюпцем 5 хв.
2. Повторне забігання на гору (дистанція 25 кроків) з макс. або доступною за станом здоров'я
швидкістю і спуском вниз – 5 разів.
3. Біг по рівній місцевості зі швидкістю 80% від максимальної протягом 3-4 хв. з подальшим
відпочинком протягом 3 хв. – 3-4 рази.
Рекомендації. З перших занять привчайте себе вести контроль за станом здоров'я за допомогою
підрахування частоти пульсу. Прийнято вважати, що в молодому віці (17-19 років) достатнє тренувальне
навантаження буде при пульсі 150-160 ударів за хвилину.
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Зміна частоти пульсу під впливом навантаження у юнаків різного рівня підготовки
(за Муратовим І.Ц.).
Таблиця 1
Показники

Рівень підготовки
Погано

Різниця ЧСС (частоти пульсу через 10
секунд після навантаження мінус
початкова величина)
Тривалість відновлення частоти
пульсу до початкової величини

22

4 хв. 30 с.

Добре

Відмінно

Прекрасно

21

20

18

до 3 хв.

до 2 хв. 10 с.

70 с.

Усім, хто починає зміцнювати свій організм за допомогою бігу потрібно запам'ятати, якщо під час
першої пробіжки тривалість безперервного бігу до появи утрудненого дихання виявилася менше ніж 1хв.,
слід починати заняття з ходьби. Тривалість швидкої ходьби в перший тиждень – 3-5хв.; у другий – 5-10хв.
Бігунам-початківцям для повного відновлення функцій організму після тренування потрібно від двох
до трьох діб. Тому їм слід проводити не більш трьох занять на тиждень. Нижче наводимо зразкові моделі
тренувального мікроциклу залежно від стажу занять та рівня підготовленості (табл.2). Характер чергування
навантажень і відпочинку має бути незмінним. Варто дотримуватися принципу індивідуалізації
тренувального навантаження [6].
Зразковий розподіл бігових навантажень у двотижневому мікроциклі залежно від стажу
занять і підготовленості, хвилин (за Е. Мільнером, 1985)
Таблиця 2
Стаж занять
До 6 місяців
6-12 місяців
1-2 роки

1
-

2
-

Дні 1-го тижня
3
4
5
6
20
20
30
20
30
20
-

7
30
40
60

1
-

2
-

Дні 2-го тижня
3
4
5
6
20
20
30
20
30
20
-

7
30
40
40

Починайте бігати по м'якому ґрунту. Поява болю в м'язах після перших днів занять не повинна вас
лякати. Це свідчить про розширення судин, про поліпшення живлення м'язів. Але треба все-таки зменшити
відстань і швидкість бігу. Суворо дотримуйтесь правила: тренуватися не перенапружуючись.
Біг бажано починати повільно й розслаблено. Дихати так, як вам зручно – носом або ротом.
Одяг має бути вільним, не тісним. У холодну погоду завжди одягайте штани. Верхню частину тулуба
особливо не закутуйте. На голову одягніть шапочку.
Перед пробіжкою порахуйте пульс і запишіть. Те саме зробіть після бігу, а потім через 5-10хв.
Під час тренувань дотримуйте принципу «більше – менше», тобто через тренування чергуйте більше
навантаження з меншим (на одну чверть). Це потрібно для того, щоб відновлювалися сили й не
втомлюватись.
Величина фізичного навантаження під час бігу визначається кількістю виконуваної людиною
механічної роботи з переміщення свого тіла на певну відстань. Швидкість руху під час ходьби й пробіжки
залежить від довжини бігових кроків і темпу рухів. Темп рухів – це їх кількість за одиницю часу, наприклад,
за 1хв.
Часто протягом бігу настає так звана «мертва» точка, стає важко пересувати ноги, частішає дихання.
Це природний стан організму, він звикає до певної фізичної роботи. Якщо ви переборете цей стан, то
надалі вам буде легше. Це означатиме, що організм адаптувався, звик до навантаження й усі органи
працюють нормально. Однак, якщо це не відбувається тривалий час, переходьте на крок.
Неодмінною умовою самостійних занять є відчуття бадьорості. Якщо з'являється втома, знижується
працездатність, обов'язково потрібно зменшити навантаження.
У табл. 3 наведено оптимальну схему фізичних навантажень при заняттях оздоровчим бігом для
підлітків на кожен тиждень.
Схема фізичних навантажень при заняттях оздоровчим бігом юнаків і дівчат віком 15-17 років
Таблиця 3
Тиждень
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

План пробіжки
1 хв бігу, 2 хв ходьби
2 хв бігу, 2 хв ходьби
3 хв бігу, 2 хв ходьби
5 хв бігу, 2 хв ходьби
6 хв бігу, 90 сек ходьби
8 хв бігу, 90 сек ходьби
10 хв бігу, 90 сек ходьби
12 хв бігу, 1 хв ходьби, 8 хв бігу
15 хв бігу, 1 хв ходьби, 5 хв бігу
20 хв бігу

Загальна тривалість
21 хв
20 хв
20 хв
21 хв
20 хв
18 хв
23 хв
21 хв
21 хв
20 хв
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Висновок: Оздоровчий біг позитивно впливає на весь організм, уповільнюючи процес його старіння,
сприяє підвищенню обміну речовин і спалюванню зайвих калорії, що допомагає позбутися зайвої ваги,
підвищує імунітет, попереджає розвиток багатьох хвороб, сприяє позитивному впливу на нервову систему,
покращує настрій та фізичний стан. Усе вищесказане сприяє збереженню і зміцненню здоров’я,
підвищенню розумової працездатності. Доведено, що систематичні заняття фізичною культурою, є
потужним засобом підтримання нормального рівня діяльності і працездатності організму. Перспективи
подальших досліджень полягають у визначені ефективності самостійних занять оздоровчим бігом для
студентів.
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ЛІКУВАЛЬНА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ СУГЛОБІВ
Постановка проблеми: Збереження і покращення здоров’я людини. Фізичні вправи потрібні для
нормального розвитку організму, недостатня кількість рухів може негативно позначитися на організмі
людини і викликати ряд захворювань, наприклад, хвороби суглобів. Постійне правильне заняття спортом
вдосконалює і підтримує діяльність усіх органів людини.
Близько 20% жителів планети мають проблеми з суглобами, що заважає повноцінно жити. З метою
полегшення болючих відчуттів, лікарі приписують пацієнтам лікувальну фізичну культуру (ЛФК), гімнастику
та вправи. Тяжка фізична робота, «сидячий» спосіб життя, нераціональне та різке навантаження в
тренажерному залі – все це призводить до надмірного впливу на суглоб, в результаті чого він зношується
та деформується [5].
Колінний суглоб дуже вразливий, оскільки є одним із найскладніших в організмі. Протягом життя він
отримує велике навантаження під час бігу, ходьби, стрибків, що інколи призводить до травм, запальних
процесів в суглобі, адже погіршується кровопостачання тканини, від чого хрящовий прошарок стає менш
міцним і стоншується, м'язи слабшають. Регулярно займаючись фізичними вправами, можна підвищити
свою фізичну працездатність і збільшити функціональний резерв організму, з якого розпочинається
відновлення здоров’я хворого під керівництвом лікаря або наглядом викладача кафедри фізичного
виховання [9].
Існує декілька видів захворювань суглобів, наприклад:
1. Остеоартрит, який є найбільш поширений тип артриту, коли хрящ зношується або зменшується з
віком;
2. Артроз, характеризується відмиранням суглобового хряща та інших структур суглобу;
3. Остеоартроз, захворювання, яке деформує коліно;
4. Ліпоартрит або хвороба Гоффа, основою якої є запалення жирової тканини, що оточує колінний
суглоб;
5. Бурсит, що являє собою запалення слизових сумок навколо суглобів;
6. Ревматизм, захворювання інфекційно-алергічного характеру, основним проявом якого є
пошкодження сполучної тканини суглобів.
Одним із найпоширеніших захворювань є артроз – це хронічне захворювання суглоба, при якому він
поступово втрачає свої рухові функції. Харчування, порушення обміну речовин відіграють велику роль
розвитку хвороби, тому помірна рухова активність дуже важлива за будь-яких захворювань суглобів [5].
Спеціальні вправи допомагають активізувати кровообіг, стимулювати процеси самовідновлення
суглобів та запобігти розвитку ускладнень. Якщо регулярно займатися, при артрозі колінного суглоба 2
ступеня може відновитися рухливість коліна. А на початку розвитку патології ЛФК здатна повністю
повернути суглобу його функції [1].
Симптоми болю у коліні можуть слугувати маркером до виявлення захворювань, тому варто
звернути увагу на:
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• Набряк і скутість в коліні;
• Почервоніння суглоба і підвищення температури шкіри над ним;
• Слабкість або нестабільність суглоба, ослаблення м'язів, що оточують суглоб;
• Хрускіт при русі;
• Нездатність повністю випрямити коліно [5].
Різни види ЛФК, так як гімнастика, можуть дуже допомогти, її варто починати з меншого, а потім
поступово ускладнювати та збільшувати час занять. М'язи та суглоби потребують підготовки та
поступового навантаження. Суглобова гімнастика ефективна для людей молодше 50 років, її можна
виконувати тим, хто хоче ефективно займатися спортом [1].
До занять, які можуть допомогти можна віднести також фітнес, він позитивно впливає на м'язи
людини, витривалість та кровообіг. Не менш важливим може бути водний спорт, адже вода повністю
розподіляє навантаження на всі суглоби. Плавання знімає больові синдроми та розслаблює [6].
Звичайна ходьба вважається одним із найпростіших та найефективніших способів підтримки не
лише суглобів, а й організму в цілому. Вважається, що 40 хвилин піших прогулянок на день у звичайному
ритмі необхідні для боротьби з нестачею рухів (гіподинамією), яка вважається одним із факторів ризику
великої кількості хронічних захворювань, у тому числі і артозу [4].
Принципи і завдання обирають враховуючи стадію захворювання, а також у деяких випадках
головним принципом є зменшення больового синдрому і зміцнення м'язів. Заняття проводять з метою:
• Зняти гострий больовий синдром. Правильно виконана гімнастика не перевантажує уражені
органи, а навпаки, розслаблює їх краще ніж деякі медикаменти;
• Поліпшити кровообіг у ураженому органі та прилеглих тканинах;
• Скоротити м'язову напругу;
• Зміцнити м'язи. Це дозволить зняти з суглобів частину навантаження, а також рівномірно
розподілити її, щоб не перевантажити здорові тканини та органи, спровокувавши тим самим і їхнє
руйнування;
• Поліпшити рухливість, збільшити кількість можливих рухів, допомогти пацієнту знову самостійно
пересуватися та обслуговувати себе;
• Поліпшити загальне самопочуття пацієнта та його сон
• Скоротити частоту та вираженість загострень;
Перед виконанням фізичних вправ потрібно обов'язково враховувати всі ризики, існують правила
виконання ЛФК:
1. Потрібно займатись вправами щодня, починаючи з найпростішого;
2. Навантаження має бути помірним і з часом збільшуватися;
3. Навантаження підбирається з урахуванням ступеня тяжкості хвороби;
4. При виникненні втоми, сильного болю та погіршенні загального самопочуття, заняття
фізкультурою припиняють на якийсь час;
5. Між вправами робиться невелика пауза (не більше 2 хв.) для відновлення дихання та
нормалізації пульсу [2].
5 простих і дієвих вправ від болю в суглобах:
Вправа №1. Лежачи на боці, по черзі піднімати кожну ногу під кутом 90 градусів. Нога повинна
знаходитись паралельно землі протягом 2-3 секунд [7].
Вправа №2. Сидячи на стільці імітуйте ходьбу, плавно піднімаючи на 5-10 сантиметрів над підлогою
одну, то іншу ногу. Носок ноги легко потягніть на себе. Руками робіть масажні рухи стегна та коліна.
Вправа №3. Лежачи на підлозі, руки розташуйте вздовж тіла. Підніміть праву ногу і перемістіть її у
повітрі, ніби їдете велосипедом. Продовжуйте рух уперед та назад 10 разів. Потім повторіть вправу з
іншою ногою.
Вправа №4. Сидячи на стільці, відкиньтеся на спинку, витягніть ногу і по черзі згинайте і розгинайте
коліно. Крім тренування колінного суглоба, так проробляються і м'язи передньої поверхні стегна, які
утримують суглоб на місці і захищають його.
Вправа №5. Сидячи на стільці, витягніть ноги, розводьте стопи убік і зводьте назад. При цій вправі
задіяні три групи суглобів: гомілковостоп, коліно і кульшовий. Потім зігніть ногу в коліні і виконуйте кругові
рухи назовні – по 20 разів кожною ногою. Згодом вправу можна ускладнити, виконуючи її стоячи [8].
ЛФК використовується, як метод активної функціональної терапії на кінцевому етапі медичної
реабілітації. Регулярне дозування тренувань стимулює та пристосовує окремі системи та весь організм
хворого до зростаючих фізичних навантажень, зрештою призводячи до розвитку функціональної адаптації
хворого [3].
Однією з характерних рис ЛФК є вирізнення загального та спеціального тренування. Загальне
тренування сприяє оздоровленню, зміцненню та розвитку організму хворого. Спеціальне тренування
ставить за мету розвитку функцій, порушених у зв'язку з захворюванням або травмою. Слід пам'ятати, що
в організмі взагалі і в опорно-руховому апараті все взаємопов'язане, якщо страждає один суглоб, це
обов'язково призведе до змін у хребті і суміжних суглобах [10].
Висновки: З теми про захворювання суглоба, можна зробити висновок, що перед початком занять
треба проконсультуватися з лікарем, який порадить вправи відповідно враховуючи можливості люди та
ступінь ураження суглоба. Важливо з раннього віку займатись фізичними вправами. Фізичні вправи, які є
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адекватними функціональному стану осіб з різними патологіями, вдосконалюють фізіологічні механізми,
що регулюють кровообіг, і підвищують загальну роботу організму людини. Слід зазначити, що вправи
потрібно виконувати під наглядом досвідченого фахівця та, наприклад, на спеціальних тренажерах.
Систематичні рухові вправи покращують загальне самопочуття. Потрібно займатись профілактикою
артрозу, необхідно уникати надто різких рухів, слідкувати за власною вагою, не перевантажувати суглоби,
а також правильно виконувати вправи та гімнастику, щоб отримати бажаний хороший результат.
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ПРОБЛЕМА ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ ДО ЗМАГАНЬ У ГОРАХ
Проблема підготовки і змагань спортсменів в гірських умовах привернула широку увагу фахівців в
області спорту після визначення столиці Ігор XIX Олімпіади – Мехіко, розташованого на висоті 2290 м над
рівнем моря. З того часу спорт став сферою діяльності, в якій дослідження впливу гіпоксії навантаження
проводяться найінтенсивніше. Спочатку інтереси дослідників обмежувалися проблемою акліматизації в
умовах середньогір’я, оскільки значне зменшення парціального тиску кисню у повітрі впливає на
працездатність спортсменів, перенесення ними навантажень, діяльність найважливіших функціональних
систем організму. Проте експериментальні матеріали, отримані в результаті досліджень в горах, а також в
умовах штучної гіпоксії; спортивні результати, показані в різних видах спорту на Іграх 1968 р., призвели до
значного збільшення уваги до природного і штучного гіпоксичного тренування. Воно стало розглядатися не
лише як чинник успішної підготовки до змагань, що проводяться в гірській місцевості, але і як засіб
ефективної мобілізації функціональних резервів і переходу на новий, вищий рівень адаптації організму
кваліфікованих спортсменів для їх участі в змаганнях в умовах рівнини [3, с. 3].
Додатковим поштовхом у розробці проблеми адаптації людини до гірських умов у зв'язку з
практичними завданнями спорту вищих досягнень стали успішні виступи бігунів на довгі дистанції ряду
африканських держав, які постійно проживають і тренуються в умовах середньогір’я і високогір’я [6, с. 5].
У літературі зустрічаються різні позначення гірських рівнів – «високогір’я», «середньогір’я»,
«низькогір’я», «великі, малі і помірні висоти», «гірський, середньогірний і високогірний клімат».
Низькогір’я – висота 800-1000 м над рівнем моря, на якій ще немає істотного впливу нестачі кисню
на фізіологічні функції.
Середньогір’я – висота від 800-1000 до 2500 м над рівнем моря. Для цієї зони характерне
виникнення функціональних змін вже при помірних навантаженнях, хоча в стані спокою людина не
відчуває негативного впливу нестачі кисню.
Високогір’я – висота понад 2500 м над рівнем моря. У цій зоні вже в стані спокою виявляються
функціональні зміни в організмі, що свідчать про кисневу недостатність [3, с. 5].
Серед чинників, що впливають на організм людини в гірських умовах, найважливішими є зниження
атмосферного тиску, щільність атмосферного повітря, зниження парціального тиску кисню. Решта чинників
(зменшення вологості повітря і сили гравітації, підвищена сонячна радіація, знижена температура і ін.),
також, поза сумнівом, впливають на функціональні реакції організму людини, але відіграють другорядну
роль.
Зниження парціального тиску кисню із збільшенням висоти і пов’язане з ним наростання гіпоксичних
явищ призводить до зниження кількості кисню в альвеолярному повітрі і, відповідно, до погіршення
постачання тканин киснем [2, с. 105].
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Залежно від ступеня гіпоксії, парціальний тиск кисню в насиченні крові та гемоглобіну кисню
зменшується. На висоті 2000-2500 метрів над рівнем моря, об’єм кисню (далі V02) зменшується на 12-15%,
що зумовлено в першу чергу зменшенням парціального тиску кисню в повітрі. З точки зору середнього і,
зокрема, значно зменшеного розміру максимальної частоти серцевих скорочень, систолічного і
максимального об’єму, серцевого викиду, швидкості проходження кисню в артеріальній крові і, як наслідок,
максимального споживання кисню [1, с. 25].
Одразу після руху в організмі людини мобілізуються компенсаторні механізми для захисту від
дефіциту кисню. Значні зміни в діяльності різних систем організму вже спостерігаються з 1000-1200 м над
рівнем моря. Зокрема, на висоті 1000 м, максимум V02 становить 96-98% від рівня, зареєстрованого на
рівнині. Зі зростанням висоти об’єм кисню поступово зменшується на 0,7-1,0% кожні 100 м. Таким чином,
на висоті 2500 м механізм аеробних здібностей зменшується на 10-12%, 3 500 м – на 18-20% від рівня,
зареєстрованого на рівнині.
Люди, які не пристосовані до гірських умов, частота серцебиття, особливо в стандартних показниках,
може бути збільшена на висоті 800-1000 м над рівнем моря. Особливо ясні компенсуючі реакції
виявляються під час стандартних навантажень. Якщо ефективність стандартного навантаження на висоті
1500 м призводить до збільшення лактату, лише на 30% в порівнянні з даними, отриманими звичайним, на
висоті 3000-3500 м досягає 170-240% [5, с. 44].
Тому тренери і медичні працівники, що забезпечують тренування і змагання в умовах гіпербарії,
повинні добре знати про можливість виникнення і характер функціональних зрушень й патологічних
порушень в організмі спортсмена. У разі появи захворювань постраждалі повинні доставлятися в
бароцентр (а не в лікарні), де є необхідне обладнання для проведення лікувальних заходів [1, с. 26].
Мінімальний період часу, необхідний для акліматизації чи підготовки до змагань у горах, залежить
насамперед від висоти: на висоті 2000-2500 м приблизно 7-10 днів, на висоті 3600 м –15-21, на висоті
4500 м –21-25. Акліматизацію спортсменів до умов середньогір’я можна поділити на три стадії.
У першій стадії (гостра адаптація) гіпоксичні умови призводять до виникнення гіпоксемії (зниження
парціального тиску (вмісту) кисню у крові) і тим самим різко порушують гомеостаз організму, викликаючи
ряд взаємопов’язаних процесів. А саме, активізуються функції систем, відповідальних за транспорт кисню
з навколишнього середовища в організм і його розподіл всередині організму: гіпервентиляція легень,
збільшення серцевого викиду, розширення судин мозку і серця, звуження судин органів черевної
порожнини і м’язів.
Друга стадія (перехідна адаптація) пов’язана з формуванням досить виражених і стійких структурних
та функціональних змін в організмі людини. Зокрема, розвивається адаптаційна поліцитемія і відбувається
збільшення кисневої ємності крові; виявляється виражене збільшення дихальної поверхні легень,
збільшується потужність адренергічної регуляції серця, збільшується концентрація міоглобіну,
підвищується пропускна здатність коронарного русла.
Третя стадія (стійка адаптація) пов’язана з формуванням стійкої адаптації, конкретним проявом якої
є збільшення потужності і одночасно економічності функціонування апарату зовнішнього дихання і
кровообігу, зростання дихальної поверхні легень і потужності дихальної мускулатури, коефіцієнта
утилізації кисню з повітря, що вдихається. Відбувається також збільшення маси серця і ємності
коронарного русла, підвищення концентрації міоглобіну та кількості мітохондрій в міокарді, збільшення
потужності системи енергозабезпечення [6, с. 13].
При повторному перебуванні у горах акліматизація відбувається значно швидше і легше, «гостра»
стадія або взагалі відсутня, або закінчується через 2-3дні. Тривалість повторної акліматизації –10-13 днів.
У горах щільність повітря нижча, тому знижується аеродинамічний опір. Це поліпшує результати у
ковзанярському і велосипедному спорті, легкоатлетичному спринті, стрибках у довжину тощо. На висоті
3000 м над рівнем моря спортсмен витрачає на 3-4 % енергії менше, а під час велогонки – на 28 % менше,
порівняно із роботою на рівнині. Підвищуються показники й у змаганнях з метання диска і спису, стрибках у
довжину або із жердиною. На висоті 2240 м над рівнем моря дальність польоту ядра збільшується на 5 см,
молота – на 53 см, списа – на 69 см, диска – на 162 см. Стрімко зростають результати й у гірськолижному
спорті. Зниження парціального тиску кисню зумовлює різке зменшення доступу його в організм у процесі
дихання, знижуються результати у видах спорту, що вимагають витривалості під час аеробної роботи. Під
час бігу на довгі дистанції спортивні результати на 5-7 % нижчі, порівняно із продемонстрованими на
рівнині. Суттєво знижується також працездатність спортсменів, які спеціалізуються у спортивних
єдиноборствах (бокс, різні види боротьби) і спортивних іграх. Виконання стандартних програм
тренувальних занять аеробного й анаеробного спрямування у гірських умовах призводить до різкого
зниження інтенсивності роботи неадаптованих спортсменів [4, с. 175].
Тому для збільшення спортивних результатів в багатьох країнах світу збудовано велику кількість
навчально-тренувальних і змагальних центрів, розташованих на висоті від 800-1000 м до 3500-4000 м над
рівнем моря. Найбільш високі і добре обладнані центри розташовані в середньогір’ї на висоті 1500-2200 м
над рівнем моря: Санкт-Моріц (Швейцарія) – 1820 м над рівнем моря; Сьєстьєрра (Італія) – 2035 м;
Бельмекен (Болгарія) – 2000 м; Медео (Казахстан) – 1691 м; Цахкадзор (Вірменія) – 1970 м; Кунмінг (КНР)
– 1895 м; Колорадо-Спрінгс (США) – 2194 м; Мехіко (Мексика) – 2240 м й інші. Є центри, розташовані на
кордоні між середньогір’ям і високогір’ям: Аддіс-Абеба (Ефіопія) – 2400 м, і безпосередньо у високогір’ї:
Толука (Мексика) – 2700 м, Кейптаун (США) – 2835 м. Багато середньогірних центрів мають тренувальні
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бази, розташовані на льодовиках у високогірних умовах (3000-4000 м над рівнем моря). Умови багатьох
сучасних центрів дозволяють використовувати тренування і проживання в досить широкому діапазоні
висоти: наприклад, спортсмени можуть проживати на висоті 1800-2000 м, а тренуватися на висоті 27003000 м або, навпаки, проживати на висоті 2200-3000 м, а тренуватися – на висоті 1000-1200 м.
Дослідження, проведені з кваліфікованими лижниками, показали, що проживаючи в штучних високогір'ях
(на висоті 3000 м), у конкретних будинках, поряд з регулярними тренуваннями, забезпечується ефективне
та різноманітне удосконалення спорту шляхом стимуляції гемопоетичної функції та підвищення кисневої
місткості всієї системи шляхом врахування гіпоксичного чинника [3, с. 12].
Отже, проблема підготовки спортсменів до змагань в горах є складним та маловивченим питанням в
загальній системі підготовки спортсменів до змагань. Важливу роль в підготовці до змагань в горах займає
адаптація до природної гіпоксії і потребує застосування методу гіпокситерапії у поєднанні з індивідуальним
інтегральним підходом до кожного спортсмена. Адже саме індивідуальний підхід може підвищити
спортивні досягнення на рівнині та в умовах середньогір’я, збільшити стійкість до гіпоксії і зменшити
патологічні процеси організму в ході адаптації до умов кисневої недостатності.
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ЗАНЯТТЯ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ ТА СПОРТОМ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇЇ ОСВІТИ ІЗ ВИСОКОЮ
СТАДІЄЮ МІОПІЇ
Серед хвороб ока у студентів найчастіше зустрічається міопія, або ж короткозорість. Тому ми обрали
її предметом нашого дослідження. Невтішна статистика показує, що короткозорістю страждають у наш час
найбільше діти та підлітки. Але міопія та спорт не виключають одне одного. Незважаючи на ступінь
короткозорості, помірне фізичне навантаження рекомендоване людям з цією вадою зору. Як і з іншими
хворобами, при міопії слід ретельно звернути увагу на підхід до вибору спорту та розподіляти
навантаження правильно.
Під короткозорістю (міопією) розуміється аномалія заломлюючої сили, або рефракції. Дане
захворювання характеризується зміною фокусування – воно відбувається не на сітчастій оболонці ока, а
перед нею. При даній хворобі людині стає важче розрізняти предмети, що знаходяться далеко. Проблему
фізичного виховання для людей з міопією розглянули у своїх працях такі науковці, як: Р. Шологон,
П. Іващенко («Особливості методики фізичного виховання при міопії зі студентами спеціальних медичних
груп»), Л. Рубан («Методи корекції міопії фізичними вправами»), Л. Поліщук («Оптимізація працездатності
фахівців на етапі професійної підготовки при міопії засобами фізичної реабілітації») та інші.
Спорт є важливою та необхідною профілактикою вад зору, особливо різних ступенів міопії. Ми
знаємо, що регулярні заняття спортом впливають на зміцнення м’язів, навіть ціліарного м’яза ока, а також
покращують кровопостачання органів, що і допомагає запобігти розвитку хвороб ока. Ми розглянули
основні вади зору та викреслили найкращі вправи для здобувачів вищої освіти з цими вадами.
При короткозорості слід звертати увагу на ступінь міопії. При слабому ступені дозволяються майже
всі фізичні навантаження, окрім стрибків та тяжкої атлетики. А ось якщо міопія прогресує, людина має
припинити тяжкі фізичні навантаження та залишити такі види спорту, як бокс, боротьба, кудо, акробатика
тощо. З міопією вище трьох діоптрій студент повинен обмежити фізичне навантаження та уникати спорту з
великою фізичною напругою [3].
Спираючись на види короткозорості, здобувач вищої освіти має знаходитися у відповідних групах на
заняттях з фізичної підготовки, а саме:
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1. Слабий ступінь міопії (-1 – -3 діоптрій) – студент може знаходитись в основній групі з фізичної
підготовки, але уникати важкої нагрузки.
2. Середній ступінь міопії (-3 – -6 діоптрій) – офтальмолог має видати студенту довідку про стан
здоров’я очей та рекомендації щодо фізичного навантаження. Спеціальна група з фізичної підготовки.
3. Високий ступінь міопії (-6 діоптрій і вище) – сильні обмеження фізичного навантаження,
рекомендована спеціально група фізичної підготовки, або, за виключенням офтальмолога студент може
бути зарахований до групи реабілітації [4].
Студенти з міопією вище 6 діоптрій, хронічними або дегенеративними захворюваннями очей або
змінами очного дна мають займатися за індивідуальною програмою з обмеженою кількістю навантажень.
Фізична підготовка, перебування на свіжому повітрі та помірні заняття спортом входять до комплексу
заходів з профілактики короткозорості та запобігання прогресування міопії. Офтальмологи рекомендують
перебувати на свіжому повітрі щонайменше 20 хвилин на добу, та постійно провітрювати приміщення для
кращого насичення організму киснем.
Фізичні вправи суттєво впливають на зміцнення організму, активізацію його функцій, на підвищення
працездатності очних м’язів та зміцнення склери ока. У тандемі з спеціальними вправами для м’язів очей,
фізичні вправи позитивним чином впливають на функції короткозорого ока.
Комплекс вправ лікувальної фізичної культури при міопії треба виконувати виходячи із можливостей
організму та дозволу офтальмолога та сімейного лікаря. До дозволених вправ для студентів із високим
ступенем міопії належать такі:
1. Початкове положення - сидячи па підлозі, упор руками позаду. 1 - підняти тулуб (таз), голову
назад, прогнутися, 2 - повернутися в початкове положення. Повторити 8-10 разів.
Але варто звертати увагу, що у людей із високим ступенем міопії часто зустрічається
внутрішньоочний тиск, тому за наявності такої проблеми, не слід довго тримати голову закинутою. Вправи
ЛФК із м’ячем є доволі ефективними для профілактики міопії та підтримки організму.
2. Початкове положення - стоячи, тримати м'яч позаду. 1 - відвести плечі назад - вдих, 2 нахилитися уперед прогнувшись (спина пряма), руки відвести назад - вдих. Повторити 10-12 разів.
3. Початкове положення - стоячи, м'яч в правій руці. 1 - мах правою ногою уперед - вгору, м'яч з
правої передати в ліву руку під ногою; 2 - опустити ногу; 3-4 - те ж, передаючи м'яч з лівої руки в праву під
лівою ногою. Повторити 8-10 разів кожною ногою.
4. Початкове положення - стоячи, м'яч притиснути до лоба. 8-10 разів надавити лобом на м'яч (не
сильно!), потім м'яч притиснути до потилиці і знову 8-10 разів надавлювати на м'яч. Повторити 2-3 рази [5].
Остання вправа є доволі продуктивною для людей з міопією, оскільки дає можливість напруженим
м’язам на потилиці трохи розслабитися. Ще є варіація цієї вправи з масажним валиком, де студент має
лягти на підлогу та покласти валик під м’язи шиї, поступово за допомогою ніг відштовхуватися та кататися
на масажному валику від області плечей до потилиці, аби зменшити напругу м’язів.
5. Початкове положення - стоячи навколішки, тримати м'яч попереду. 1 - підняти м'яч вгору, відвести
як можна більше назад тулуб, голову і руки, прогнутися, 2 - сісти на п'ятки, руки опустити. Повторити 8-10
разів.
6. Початкове положення - стоячи, тулуб нахилений уперед, м'яч в опущених руках. 1 - повернути
тулуб вправо, руки вправо. 2 - те ж вліво, дивитися на м'яч. Повторити 5-6 разів в кожну сторону.
7. В положенні лежачи на спині, руки в сторони, в правій руці тенісний м'яч. Руки з'єднати попереду
(по відношенню до тулуба), передати м'яч в ліву руку. Повернутися в і подивитися на м'яч. Повторити 10 12 разів [1].
Важливу роль у фізичному вихованні здобувачів вищої освіти із високим ступенем міопії відіграють
дихальні вправи. Вони посилюють легеневу вентиляцію, покращують кровообіг та окиснювальновідновлювальні процеси в організмі. Глибоке дихання протягом 3-5 хвилин на свіжому повітрі знімає втому,
напругу з м’язів, прибирає скутість організму. До найпродуктивніших та найкращих дихальних вправ для
студентів з міопією можна віднести такі:
1. Ритмічне дихання виконується під час ходьби. Прогулюватись потрібно спокійно, рівномірно
крокуючи, розслабивши м'язи обличчя, опустивши плечі. Дихати повільно. Робити вдих і видих на рівну
кількість кроків. Наприклад, два кроки — вдих, два кроки — видих.
2. Гармонійно-повне дихання. У повному диханні легені беруть участь повністю. Під час вдиху
повітря послідовно заповнює нижні, середні і верхні відділи легень. При цьому випинається живіт,
розширюється і піднімається вгору грудна клітина. Під час видиху повітря послідовно виходить з нижніх,
середніх і верхніх відділів, при цьому втягується живіт, грудна клітка звужується й опускається.
3. Очищувальне ха-дихання. Встати прямо, ноги на ширині плечей, Зробити глибокий повільний
вдих, піднімаючи руки перед собою вгору. Затримати дихання скільки приємно. Відкрити рот, розслабити
гортань і зробити енергійний видих через рот, опускаючи руки і нахиляючись вперед. При цьому повітря,
яке вільно виходить, звучить — ХА. Повільно піднятись і відпочити протягом п'яти дихальних циклів.
Видихати повітря з полегшенням, ніби звільняючись від турбот [2, с. 61].
Вправи слід виконувати на свіжому повітрі, це корисно не тільки для всього організму, але й для
очей та мозку. Важливо також комбінувати фізичні вправи та вправи для розвитку очних м’язів. Людське
око – орган чуття, для якого характерні ті самі особливості, як і для інших м’язів організму. Існує безліч
різноманітних технік та методик для покращення зору, але варто знати, що відновлення його – справа
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доволі довга. Фізичні вправи та комплекс для очей звісно можуть покращувати зір, проте перші поліпшення
можна помітити лише за кілька місяців, або, навіть півроку.
Ефективною фізичною вправою для покращення стану всього організму та, особливо, зору є
«Лотос»: сідаємо в позу лотоса, при цьому спину тримаємо максимально рівно. Починаємо хитатися з
однієї сторони в іншу, потім робимо кругові рухи тулубом. Після цього нахиляємось вперед, максимально
округлюючи спину, а нахиляючись назад – зводимо лопатки одна до одної. Наступний крок – масажними
рухами розтираємо плечі, шию та потилицю. Ця вправа допомагає покращити кровопостачання до мозку,
насичувати зорові центри киснем та запобігти викривленню хребта, що може привести до погіршення зору.
Отже, фізичні вправи для здобувачів вищої освіти із високим ступенем міопії є важливою та
обов’язковою практикою (крім окремих випадків, де фізичне навантаження заборонене лікарями). Ми
проаналізували найпродуктивніші вправи, що сприяють покращенню зорового м’яза. Варто із
застереженням підбирати для кожного здобувача вищої освіти із цією вадою ті вправи, що надають
найменше навантаження. Та, у сукупності з комплексом вправ для очей можливо покращувати зір та
запобігти його погіршення. Як показали наші дослідження, заняття з фізичного виховання засновані на
викладеному методичному підході справляють виражений позитивний ефект. Диференційоване фізичне
навантаження студентів різних медичних груп призводить до підвищення їх загальної працездатності,
зміцнення скелетної мускулатура зменшення ступеню міопії або припинення її прогресування
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5. Шологон Р., Особливості методики фізичного виховання при міопії зі студентами спеціальних медичних
груп, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2008. С. 3.
Науковий керівник:
доцент, кандидат педагогічних наук Черевко С. В.

Аршедин Тохтыев, Игорь Пушкарь
(Тараз, Казахстан)
ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ОЖИРЕНИЯ У ДЕТЕЙ
Ожирение – Бич 21-го века!
Лишним весом страдает каждый четвёртый человек на нашей планете. Избыточная масса тела и
ожирение признаны пандемией мирового масштаба. Количество полных людей увеличивается: каждые 10
лет на 10%. Избыточная масса тела и ожирение стоят на 5-м месте среди основных причин смертности в
мире. 2,8 миллиона человек каждый год умирают из-за избыточной массы тела и ожирения. Сахарный
диабет, ишемические болезни сердца и различные типы рака, все эти заболевания провоцирует
избыточная масса тела.[1]
В общем мировом рейтинге по уровню ожирения Казахстан занимает 94 место. Самое страшное,
что увеличивается тенденция развития детского ожирения. Каждый пятый ребёнок в Республике
Казахстан имеет в своей медицинской карте диагноз «Избыточная масса тела или ожирение».
Ожирение – это заболевание, при котором вес пациента увеличивается из-за избыточного
накопления жира. Может возникнуть в любом возрасте и вызывает серьёзную угрозу для здоровья.
Эпидемиологический мониторинг показал, что в Казахстане ситуация с детским ожирением обстоит
весьма остро. 19,1% детей со 2 по 4 класс имеют избыточную массу тела включая ожирение.
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Из них:
Мальчики – 6,5%
Девочки – 5,5%
Чрезмерное ожирение – 1,1%.
Детское ожирение повышает вероятность ожирения, преждевременной смерти и инвалидизации во
взрослом возрасте. [2]
Проводя исследование студент первого курса
Скалкин А. обратился к врачу эндокринологу
Жамбылской
Областной
Детской
больницы
Молдабаевой Ардак Бегмагамбетовне, с целью
ознакомления с ситуацией детского ожирения в
Жамбылской Области и городе Тараз. Первое на
что Ардак Бегмагамбетовна обратила своё
внимание, это тенденция роста детского ожирения в
связи с дистанционным форматом обучения детей,
во время пандемии COVID-19.
Фактор негативного влияния резкого роста
ожирения заключается в том, что в следствии
ожирения у детей при МРТ- исследованиях стали
часто выявлять аденому гипофиза (доброкачественную опухоль), ее рост вызывает повышенный
Пролактин который в больших количествах находится в жировых тканях. У большей части пациентов
выявляется сахарный диабет первого и второго типа. Наиболее часто у детей в Жамбылской области
встречается ожирение 1 и 2 степени.
ИМТ – это индекс массы тела, применяется для оценки степени соответствия роста и массы тела
человека. Рассчитать можно по следующей формуле: ИМТ= Вес(кг)/рост^2(м)Содержание
Показатель ИМТ при различных степенях
ожирения у детей:
ИМТ=19 (избыточная масса), количество детей с
избыточной массой веса резко возросло в период
карантина.
ИМТ= 20 – 22 (1 степень ожирения);
ИМТ=23 – 24 (2 степень ожирения);
ИМТ= 24 – и выше (3 степень) критическая для
здоровья детей.
Бороться с ожирением у детей немного сложнее чем
у взрослых. Учитывая, что растущий организм постоянно
хочет кушать и нуждается в большом объеме энергии,
нужно учитывать несколько факторов;
1) Следует разработать такой рацион питания, в
котором количество жиров, белков и углеводов будет
соответствовать суточной норме потребления. Из рациона
питания следует исключить быстрые углеводы, а именно
сладкое (конфеты, торты, напитки). Еда должна быть
слабосоленой, без приправ т.к. приправы возбуждают
аппетит. Следует восстановить водный баланс организма и
потреблять в сутки не меньше 1,5 – 2-х литров воды.
2)
Нужно разработать дозированную систему
физических нагрузок. Категорически запрещено ребёнку с
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высокой массой тела начинать тренировочный процесс с беговых упражнений. Из-за высокой массы тела,
резкие рывки во время бега могут перевести к необратимым последствиям, таким как:
А) Разрушение коленных и тазобедренных суставов;
Б) Большая нагрузка на сердечную мышцу;
В) Увеличение артериального давления.
Наиболее эффективным упражнением во время борьбы с лишним весом является обычная ходьба.
Каждый день начиная от 10 минут и заканчивая временным промежутком около двух часов. Результат
покажет себя не сразу, но спустя время вес начнёт уходить. Ходьба стабилизирует кровеносное давление,
прочность сосудов и уровень холестерина в крови. Во время ходьбы оказывается стимулирующий эффект
на функцию желудочно – кишечного тракта и печени.
Положительное влияние при снижении массы тела оказывает плавание. Поплавав 30 минут
сжигается 400 ккал. В 1,5 раза ускоряется обмен веществ, мышцы не перегружаются, не возникает
растяжения в суставах. Благодаря массирующему эффекту воды и частым тренировкам, формируется
красивая и стройная фигура.
Ещё один метод сбросит вес детям это ЛФК. Прыжки со скакалкой можно выполнять только после
разрешения врача, чтобы не нанести вреда суставам.
Если соблюдать нормы правильного питания, регулярно тренироваться, соблюдать режим дня, то
значительных результатов можно добиться в течении 6 – ти месяцев тренировок.
«Две вещи обнаруживают свою ценность после потери их – молодость и здоровье».
Следите за здоровьем своих детей, ведь здоровая молодёжь – здоровое будущее!
Литература:
1. https://m.forbes.kz/process/medicine/kajdyiy_pyatyiy_rebenok_v_rk_stradaet_ojireniem_prichina_net_deneg_
na_pravilnoe_pitanie/
2. https://lenta.inform.kz/kz/detskoe-ozhirenie-pochti-20-kazahstanskih-shkol-nikov-stradayut-izbytochnymvesom_a3508094
Е. Є. Тронь
(Дніпро, Україна)
РОЗВИТОК ФІЗКУЛЬТУРИ І СПОРТУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
У останні два десятиріччя спостерігається переорієнтація наукових досліджень в галузі фізичного
виховання в бік єдності фізичного і духовного розвитку як основи гармонійного і всестороннього
вдосконалення студентської молоді, формування її фізичної культури. Великий інтерес мають
дослідження, в яких було покладено початок оригінальним підходам до вивчення змісту, об'єму, структури
поняття «культура фізична», інноваційним рішенням при розробці культурологічної концепції фізичної
культури, її технології реалізації в життєдіяльністі молоді.
Широко обговорюються питання регламентованого змісту навчальної програми, науково
обґрунтованих методів побудови навчальних занять з елементами фізичного тренування, принципу
спадкоємності шкільних і вузівських програм, перспективи освітньої спрямованості в розробці програм
«фізична культура» для навчальних закладів.
У новому тисячолітті пріоритетними в дослідженнях стали ідеї П. Ф. Лесгафта про освітню
спрямованість фізичного виховання, про єдність духовного і фізичного розвитку людини. Вони визначили
головну цільову спрямованість вузівської педагогічної системи формування фізичної культури студентської
молоді в умовах гуманізації вищої освіти. Стимулом для усвідомлення фізичної культури як важливого
чинника культурного перетворення природи людини, як елементу компенсації недоліку його фізичної
активності послужили актуальні запити соціального замовлення у фізичній підготовленості молодих
спеціалістів для виробництва, науки, культури.
Суперечність між розумінням необхідності формування культури фізичної і недостатньо
розробленою педагогічною системою реалізації цього процесу багато в чому зумовила критичну ситуацію,
характерну для сучасної системи фізичного виховання студентської молоді.
Не випадково в цей період на сторінках центральної преси активно обговорюються питання
соціального і біологічного у фізичній культурі, культурологічні аспекти фізичної культури, проблеми
фізкультурного виховання молоді, їх альтернативні форми організації, фізична культура в умовах
гуманітаризації освіти, конверсії засобів, методів і форм спортивного тренування в практиці фізичного
виховання, соціально-культурні аспекти фізичної культури і здорового образу і спортивного стилю життя.
Підводячи підсумки аналізу стану проблеми формування фізичної культури студентів, структури і
зміст фізичного виховання, його організаційних форм проведення в цілях підвищення культурологічної
значимості в підготовці молодих фахівців, цілком правомірно заключити, що в умовах гуманізації вищої
освіти необхідні якісно нові підходи до осмислення сутності фізичної культури, її впливу на духовну сферу
молодої людини.
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Дана проблема полягає, перш за все, в розробці педагогічної системи формування у студентів
потреби в заняттях вільно вибраними формами фізичної культури, обґрунтовуванні теоретичних,
методологічних і організаційних інновацій, виділенні їх змістовної сутності в аспекті освітньої і
культурологічної спрямованості. Кардинальне реформування навчальних програм з акцентом на
спортизацію фізкультурного виховання студентської молоді може поставити на престижне місце заняття
різними видами фізичної культури, розкрити їх ціннісний потенціал, специфічні особливості кожного у
формуванні загальної культури сучасного молодого спеціаліста. Змістовні аспекти цінностей кожного з
видів фізичної культури в цих умовах постійно обновляються, доповнюються, удосконалюються, у міру
того як розвивається усвідомлене відношення до фізкультурної діяльності і підвищується рівень культури
фізичної кожної молодої людини. Послідовна реалізація положень і принципів педагогічної системи
формування у студентів потреби у фізичній культурі надає можливість досягнення гармонійного духовного
і тілесного (фізичного) розвитку особи молодого фахівця.
Фізична культура студентів є нерозривною складовою частиною вищої освіти. Вона виступає якісною
і результуючою мірою комплексної дії різних форм, засобів і методів на особу майбутнього фахівця в
процесі формування його професійної компетенції. Матеріалізованим результатом цього процесу є рівень
індивідуальної фізичної культури кожного студента, його духовність, рівень розвитку професійно значущих
здібностей.
Зміст фізичної культури студентів, стратегія пріоритетних напрямів в її розвитку схильні до активного
впливу соціально-економічних чинників. Державна політика в області вищої освіти визначає соціальне
замовлення на майбутнього фахівця і ступінь його фізичної готовності. Істотним недоліком змісту фізичної
культури студентської молоді 80-х років є її безперечний консерватизм, унітарність і виражена
деперсоналізація (нездатність людини до особистого самовираження у відносинах з іншими людьми). Тому
на сучасному етапі переходу ВНЗ нашої держави на багаторівневу систему освіти гостро встала проблема
пошуку нових нетрадиційних підходів, що дозволяють підвищити її ефективність.
Закон України «Про освіту» надає широкі можливості для переосмислення цінностей фізичної
культури студентів, в новому спектрі освітлює її освітні, виховні і оздоровчі функції. Цей закон визначає
зміст фізичної культури студентів як самостійну сферу діяльності у соціокультурному просторі, виділяючи
при цьому її освітні пріоритети.
Висновок. У сфері активного дозвілля реалізуються, головним чином, біологічні потреби в руховій
активності, здоровому способі життя, отриманні задоволення від занять різними формами фізичної
культури. Висока варіативність вибору студентами форми активного дозвілля схильна до сильного впливу
на розвиток культурних і соціальних чинників, взаємодіючих з біологічними запитами особи.
Трьохкомпонентна структура фізичної культури студентів визначає специфіку виділення
диференційованих цілей і педагогічних задач кожного її структурного блоку. Проте, це не є істотною
перешкодою до визначення генеральної мети фізичної культури студентів: цілеспрямованого формування
гармонійно розвиненої, високодуховної і високоморальної особи, кваліфікованого фахівця, що оволодів
стійкими знаннями і навиками у сфері фізичної культури.
Література:
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Науковий керівник:
Викладач Ю.В. Бочков.
Марія Чіпура
(Дніпро, Україна)
ВПЛИВ ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ НА ОРГАНІЗМ СТУДЕНТА
Нині серед студентської молоді спостерігається тенденція погіршення рівня загального фізичного
стану їх організму, зокрема, фізичної підготовленості, а також функціонального стану провідних
фізіологічних систем та рівня фізичного здоров'я загалом. На думку експертів однією з головних причин
цієї ситуації є не тільки негативні особливості соціально-економічного та екологічного характеру, а й
об'єктивно виражена серед сучасних студентів гіподинамія, ігнорування основних принципів здорового
способу життя, зниження інтересу до занять фізичної культури та спорту [1, с. 7].
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Поряд із зростанням захворюваності, у студентів відзначається погіршення показників фізичного
здоров'я. Серед факторів, що впливають на зростання захворюваності студентів та низький рівень
фізичного розвитку, слід зазначити дефіцит рухової активності. Сукупність зазначених факторів зумовлює
рівень фізичної підготовленості та працездатності, які, у свою чергу, є важливими показниками
професійної підготовки студентів.
Доведено, що рівень здоров'я тісно пов'язаний із рівнем рухової активності та фізичної
підготовленості людини. Тому заняття фізичної культури, які для основної маси студентів є єдиним
засобом збільшення рухової активності, набувають великої значущості для зміцнення та збереження
здоров'я молодого покоління. За результатами дослідження науковців, студенти з вищим рівнем рухової
активності, фізичної підготовленості та працездатності відрізняються кращою здатністю до мобілізації
пам'яті, емоційною стійкістю, більшою впевненістю у діях. Відомо, щонайбільш ефективним для розвитку
рухового потенціалу та зміцнення здоров'я учнівської молоді є застосування у процесі фізичного
виховання засобів спортивного тренування. Легка атлетика має найбільш об'ємний арсенал засобів для
фізичної підготовки [1, с. 9].
Легка атлетика – найбільш масовий вид спорту, що сприяє всебічному фізичному розвитку студента.
Систематичні заняття легкоатлетичними вправами розвивають силу, швидкість, витривалість та інші
якості, необхідні студенту в повсякденному житті [3, с. 30].
Легка атлетика об'єднує природні, найпоширеніші й життєво важливі вправи: ходьбу, біг, стрибки та
метання. Під час ходьби й бігу в роботу залучаються практично всі м'язи тіла, посилюється діяльність
серцево-судинної, дихальної та інших систем і органів, підвищується обмін речовин. Легкоатлетичні
вправи надають різносторонню дію на організм студентів. Вони розвивають силу, швидкість, витривалість,
покращують рухливість в суглобах, дозволяють придбати широкий діапазон рухових умінь і навичок,
сприяють вихованню вольових якостей [6, с. 62]. Велика роль легкоатлетичних вправ у зміцненні здоров'я,
у підтримці високого рівня життєдіяльності органів і систем організму. Легка атлетика має важливе
оздоровче, профілактичне й лікувальне значення [2, с.101].
Виявлено, що заняття оздоровчим бігом роблять істотний позитивний вплив на систему кровообігу
та імунітет молодої людини, активізують зміни і в біохімічному складі крові, збільшують кількість
еритроцитів, що підвищує опірність організму інфекційним та іншим захворюванням. Спеціальний ефект
бігового тренування полягає в підвищенні аеробної продуктивності організму. За допомогою новітніх
досліджень серця було встановлено, що регулярні заняття оздоровчим бігом призводять до збільшення
маси лівого шлуночка за рахунок потовщення його задньої стінки і міжшлуночкової перегородки, що
супроводжується зростанням продуктивності серця і здатністю міокарда краще засвоювати кисень.
Збільшення маси лівого шлуночка відбувається одночасно з розширенням просвіту коронарних артерій,
капіляризація міокарда, збільшенням кровотоку і здатності серцевого м'яза краще засвоювати
кисень [4, с. 52].
Під впливом оздоровчого бігу спостерігається також нормалізація ліпідного обміну зі зниженням
вмісту в крові холестерину і тригліцеридів, що перешкоджає розвитку та поширеною серед молодих людей
вегето-судинної дистонії, а в подальшому й атеросклерозу. Знижується в'язкість крові, що полегшує
роботу серця і зменшує небезпеку утворення тромбів [4, с. 56].
Крім основних оздоровчих ефектів бігу, пов'язаних з впливом на системи кровообігу і дихання,
необхідно відзначити також його позитивний вплив на вуглеводний обмін, функції печінки і шлунковокишкового тракту, кісткову систему. Поліпшення функції печінки пов'язане зі збільшенням споживання
кисню печінковою тканиною під час бігу в два-три рази. Крім того, при глибокому диханні під час бігу
відбувається масаж печінки діафрагмою, що покращує відтік жовчі й функцію жовчних протоків,
нормалізуючи їх тонус.
Позитивний вплив бігу посилюється дією гормонів гіпофіза, які виділяються в кров при фізичному
навантаженні. При більш інтенсивної бігової активності, близької до спортивної, їх вміст у крові зростає в
кілька разів і утримується в підвищеній концентрації протягом декількох годин. Ендорфіни викликають стан
своєрідної ейфорії, відчуття радості, фізичного і психологічного благополуччя, пригнічують почуття голоду
і болю. В результаті покращується настрій [4, с. 66].
Доктор Джеймс Уіз з Альбертської лікарні, а також група дослідників з Державного університету
Арізони незалежно один від одного прийшли до висновку, що в періоди заняття легкою атлетикою
спостерігається підвищена емісія мозком α-хвиль. Результатом впливу цих електронних хвиль людина
відчуває себе спокійно та умиротворено. Їх дія починає проявлятися зазвичай після двадцятої хвилини
тренування і може бути зафіксовано за допомогою приладів і через деякий час після припинення активних
занять. Дослідники припускають, що вплив підвищеної кількості α-хвиль відноситься до числа позитивних
факторів впливу легкої атлетики на загальний психологічний стан людини, в тому числі виражається в
зниженні психічної збудливості і зменшенні депресії [4, с. 105].
Зменшення рівня психічної збудливості, депресії та поліпшення загального стану, які наступають в
результаті виконання вправ легкої атлетики, безумовно, позитивно позначається на виконанні своїх
професійних обов'язків. Для багатьох студентів це перш за все означає, що час, витрачений на заняття
легкою атлетикою, ніколи не буде втрачено даремно. Навпаки, навіть тридцяти хвилинне тренування
сприятиме посиленню розумових здібностей і більш ефективному використанню часу [4, с. 109].
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Таким чином, легка атлетика по праву вважається одним з масових видів фізкультурно-спортивних
занять учнівської молоді та займає провідне місце у вітчизняній системі фізичного виховання. Легка
атлетика є незамінним прикладним засобом фізичної підготовки молодого покоління, так як її основний
зміст представлено комплексами підготовчих вправ з арсеналів ходьби, бігу, стрибків і метань різних
снарядів. Більшість цих вправ є загальнодоступними, вельми різноманітні і зустрічаються в
повсякденному житті людини з самого раннього віку [1, с. 11].
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СТАН ФІЗКУЛЬТУРИ І СПОРТУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ УКРАЇНИ
Фізична культура і спорт стали помітним соціально-політичним чинником у сучасному світі. активна
участь різних верств населення у заняттях фізичною культурою, а також спортивні успіхи на міжнародній
арені є вагомим свідченням життєздатності і духовної сили нації, свідченням економічної та оборонної
могутності держави. У сучасному світі проходить переусвідомлення вагомої ролі фізичної культури і
спорту, які стають національною ідеєю, соціальним феноменом, що має сприяти укріпленню державності
та формуванню здорового суспільства. Разом з тим в Україні має місце недооцінка соціально-економічної,
оздоровчої і виховної ролі фізичної культури і спорту. Значне зниження рівня життя, порушення екологічної
рівноваги та гіподинамія, що спостерігаються за останні роки, призвели до значного погіршення фізичного
розвитку людей і рівня їх здоров'я. «В останні три роки спостерігається тенденція до зниження середньої
тривалості життя у чоловіків з 66 до 63 років, у жінок з 75 до 73 років, а середня тривалість життя в Україні
значно нижча світових показників. За цей же час збільшилася захворюваність населення на гіпертонію в 3
рази, стенокардію – в 2,4 раза, а інфарктміокарду - на 30 відсотків» [2]. Дуже мало уваги приділяється
фізичному вихованню в сім'ях, як наслідок природна біологічна потреба в руховій активності не має
цінності для дітей, учнівської і студентської молоді. Особливе занепокоєння викликає нинішній стан
утримання і використання матеріально-технічної бази фізичної культури і спорту. Через відсутність
стабільних джерел фінансування вона занепадає і не задовольняє потреб розширення надання
фізкультурно-оздоровчих послуг населенню. Лише за умови ефективного державного регулювання
можлива актуалізація та впровадження здорового способу життя, покращення фізичної підготовки людей
різних вікових категорій, формування фізично і психологічно здорової особистості [1, 2].
Зміни, що відбуваються у сфері фізичної культури і спорту, зумовлені такими чинниками:
невідповідність нормативно-правової бази сучасним вимогам; недосконалість інфраструктури у
виробничій, навчально-виховній і соціально-побутовій сферах; недосконалість системи централізованої
підготовки національних збірних команд, низький рівень фінансового та матеріально-технічного
забезпечення дитячо-юнацького й резервного спорту; незадовільний стан матеріально-технічної бази
(понад 80% спортивних майданчиків не відповідають сучасним вимогам); недостатнє бюджетне
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фінансування (з державного бюджету виділяється в середньому 0,5 %, з місцевих бюджетів – 2 % їх
видатків), неефективне залучення коштів з інших джерел, незначний обсяг інвестицій; не проводиться
діяльність з випуску та проведення державних спортивних лотерей, які є одним з основних джерел
фінансування спорту в багатьох країнах Європи; низький рівень заробітної плати, недостатня кількість
інструкторів з фізкультурно-оздоровчої діяльності, розбалансованість системи підготовки та підвищення
кваліфікації фахівців; низький рівень наукового забезпечення розвитку фізичної культури та спорту,
недостатнє фінансування наукових досліджень (менше 0,5 % видатків державного бюджету спрямовується
на сферу фізичної культури та спорту); недостатнє пропагування серед широких верств населення
здорового способу життя [1, 2].
Основними завданнями напрямів забезпечення розвитку фізичної культури і спорту в сучасних
умовах є:подальше зміцнення здоров'я населення на принципах здорового способу життя; удосконалення
системи підготовки національних збірних команд спортивних резервів, забезпечення пріоритетного
розвитку тих видів спорту, в яких спортсмени України спроможні досягти високих результатів на
чемпіонатах; збереження і подальше удосконалення матеріально-спортивної бази, підготовка фахівців
фізичного виховання і спорту, науково-методичного та інформаційного забезпечення фізкультурноспортивної діяльності. Виконання цих завдань створить умови для поліпшення фізичного потенціалу і
здоров'я нації, оптимізує фізкультурно-спортивний рух в країні, прискорить процес адаптації його до
ринкових відносин, дасть змогу Україні вийти на рівень світових показників фізичного розвитку людей та
спортивних досягнень.
До основних напрямів забезпечення розвитку фізичної культури і спорту та заходів їх реалізації в
сучасних умовах належать:
 Матеріально-технічне і фінансове забезпечення на сучасному рівні, яке передбачає заходи щодо
збереження і створення умов для задоволення потреб населення в заняттях фізичною культурою і
спортом та фізкультурно-оздоровчих послугах; створення оздоровчо-спортивних комплексів
спеціалізованих фізкультурно-спортивних центрів, зон, містечок; розвиток мережі велодоріжок; оснащення
нових спортивних об'єктів сучасним обладнанням; розробити серію сучасних проектів типових спортивних
споруд, фізкультурно-оздоровчих комплексів, спортивно-туристичного обладнання.
 Щодо інформаційного забезпечення та просвітницької діяльності слід розгорнути виробництво
відео- і кінопродукції науково-популярного, методичного, освітнього та методичного характеру на
фізкультурно-оздоровчу і спортивну тематику для дітей дошкільного віку, учнів, студентів, батьків,
організаторів фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи.
 Визначити пріоритетні види спорту, в яких спортсмени України спроможні демонструвати високі
спортивні досягнення на міжнародних змаганнях та удосконалити систему підготовки відповідних
національних збірних команд.
 Враховуючи світовий досвід, необхідно розробити і впровадити систему організації занять
фізичною культурою, оздоровчого та спортивного тренування інвалідів з фізичними і психічними вадами,
сприяти розширенню діапазону рухових умінь і навичок для успішного самообслуговування в побуті та
професійній діяльності; оволодіння основами знань з методики самостійних занять фізичними вправами.
Слід організувати фізкультурно-оздоровчі та лікувальні групи на базі виховних, освітніх та медичних
закладів, а також діагностичні консультативні кабінети для розроблення індивідуальних програм
фізкультурно-оздоровчих занять учнів та студентів.
 Фізичне виховання і фізкультурно-оздоровча діяльність у навчально-виховній сфері — закладення
основ фізичного та духовного здоров'я учнівської та студентської молоді; забезпечення органічного
поєднання процесу фізичного виховання з інтелектуальним, духовним та естетичним вихованням [3, 4].
Отже, аналіз становища, що склалося, свідчить про наявність і розвиток таких негативних тенденцій
у фізкультурно-спортивному русі:
 недооцінка ролі масової фізичної культури і спорту в соціальному розвитку суспільства,
гармонійному удосконаленні особи, утвердженні здорового способу життя, одним із негативних наслідків
чого є погіршення стану здоров’я;
 зменшення питомої ваги позаурочних занять з фізичного виховання в середніх загальноосвітніх і
професійних навчально-виховних закладах та обов'язкових занять у вищих навчальних закладах;
 зменшення державних інвестицій на утримання, реконструкцію і будівництво фізкультурноспортивних об'єктів [3, 4].
Фізична культура і спорт стали помітним соціально-політичним чинником у сучасному світі. Як
свідчить світовий досвід, засоби фізичної культури і спорту володіють універсальною здатністю в
комплексі розв’язувати проблеми підвищення рівня здоров’я населення та формування здорового
морально-психологічного клімату в колективах і в суспільстві в цілому. Це можна здійснити шляхом
розвитку сфери фізкультурно-оздоровчих та спортивних послуг, яка має сприяти мотивації населення
країни до занять фізичною культурою і спортом, при цьому мотивувати працівників даної сфери до якісного
надання спортивних послуг. Розуміння того, що майбутнє будь-якої країни пов’язано зі здоров’ям членів
суспільства, повинно зумовити посилення ролі фізичної культури і спорту в діяльності зі зміцнення
держави й суспільства, активного використання засобів фізичної культури і спорту в підтриманні та
зміцненні здоров’я населення.
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РОЗВИТОК ФІЗКУЛЬТУРИ І СПОРТУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Безцінне надбання не лише кожної людини, але і усього суспільства. При зустрічах, розлученнях з
близькими і дорогими людьми ми бажаємо їм доброго і міцного здоров'я, оскільки це - основна умова і
запорука повноцінного і щасливого життя. Здоров'я допомагає нам виконувати наші плани, успішно
вирішувати основні життєві завдання, долати труднощі, а якщо припаде, то і значні перевантаження.
Добре здоров'я, що розумно зберігається і зміцнюване самою людиною, забезпечує йому довге і активне
життя. Наукові дані свідчать про те, що у більшості людей при дотриманні ними гігієнічних правил і веденні
здорового способу життя є можливість жити до 100 років і більше. Єдина можливість нейтралізувати
негативне явище, що виникає у людей при тривалій і напруженій розумовій праці, - це активний відпочинок
і організована фізична діяльність. При систематичному зайнятті фізичною культурою і спортом
відбувається безперервне вдосконалення органів і систем організмі людини. У цьому головним чином і
полягає позитивний вплив фізичної культури на зміцнення здоров'я. Зайняття фізичними вправами також
викликає позитивні емоції, бадьорість, створює гарний настрій. Тому стає зрозумілим, чому людина, що
пізнала "смак" фізичних вправ і спорту, прагне до регулярних занять ними.
Фізична культура і спорт. Роль фізичної культури в життєдіяльності сучасної людини.
Фізична культура - культура тіла, зміцнення здоров'я людини, систематичне і різнобічне
вдосконалення людського організму в інтересах і захисту Батьківщини. Спорт як важливий соціальний
феномен пронизує усі рівні сучасного соціуму, чинячи широку дію на основні сфери життєдіяльності
суспільства. Він впливає на національні стосунки, ділове життя, громадське положення, формує моду,
етичні цінності, спосіб життя людей. В умовах соціально-економічних і політичних перетворень сучасної
України особливого значення набувають питання зміцнення фізичного і духовного здоров'я людини,
формування здорового способу життя, тому розвиток фізичної культури і спорту - пріоритетний напрям
соціальної політики держави. Фізична культура і спорт є одним з найбільш важливих чинників зміцнення і
збереження здоров'я. Це особливо важливо сьогодні, в умовах різкого зниження рухової
активності(гіподинамії). Цілі і зміст, засоби і форми, поширення і ефективність фізичної культури і спорту
слід розглядати у взаємозв'язку із зовнішнім середовищем, побутом, живленням, віком і статтю. Люди, що
пройшли школу спорту, переконані, що спорт допоміг їм виховати віру у свої сили і можливості, а також
уміння ними скористатися. Спорт учить йти на жертви заради досягнення мети. Уроки, засвоєні юними
спортсменами на спортивному полі, потім, як правило, допомагають і в житті. Багато хто із спортсменів
стверджує, що саме спорт зробив з них людину, здатну бути особою. За допомогою спорту реалізується
принцип сучасного життя - "розраховувати на самого себе". Це означає, що досягнення успіху залежить,
передусім, від особистих, індивідуальних якостей - честолюбства, ініціативи, працьовитості, терпіння,
вольових навичок. Ефективність соціалізації за допомогою спортивної діяльності залежить від того,
наскільки цінності спорту співпадають з цінностями суспільства і особи. Проте, говорячи про позитивні
моменти соціалізації засобами спорту, не можна не сказати про негативні факти розвитку сучасного
спорту, які серйозно вплинули на його цінності. Гонитва за медалями і рекордами привела до виникнення
таких негативних явищ в спорті, як прагнення до перемоги за всяку ціну, допінг, рання спеціалізація,
жорстокість, насильство і так далі. Тому все частіше виникає питання, а чи гуманний сучасний спорт, що
необхідно зробити, щоб зберегти цей феномен для благородних цілей розвитку особистості і суспільства?
За своєю природою спорт, незважаючи на властиву йому змагальність, гуманний, оскільки він сприяє
розвитку особистості, допомагає розкривати непізнані можливості людського організму і духу. Реалізація
гуманістичного потенціалу спорту не відбувається сама собою і багато в чому залежить від того, в яких
цілях суспільство використовує спорт.
Роль фізичної активності у збереженні здоров'я. Мало рухливе становище відбивається на
функціонуванні багатьох систем організму, особливо серцево-судинної та дихальної. При тривалому
сидінні дихання стає менш глибоким, обмін речовин знижується, відбувається застій крові в нижніх
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кінцівках, що веде до зниження працездатності всього організму і особливо мозку: знижується увага,
послаблюється пам'ять, порушується координація рухів, збільшується час розумових операцій. Внаслідок
недостатньої активності виникає дефіцит кисню. Негативні наслідок гіподинамії та гіпокінезії проявляється
так само опірності організму “простудним та інфекційним захворюванням”, створюються передумови для
формування слабкого, нетренованого серця та пов'язаного з цим подальшого розвитку недостатності
серцево-судинної системи. Гіпокінезія на тлі надмірного харчування з великим надлишком вуглеводів та
жирів у денному раціоні може призвести до ожиріння. Єдина можливість нейтралізувати негативне явище,
що виникає у людей при тривалій та напруженій розумовій праці, – це активний відпочинок та організована
фізична діяльність.
При систематичних заняттях фізичною культурою та спортом відбувається безперервне
вдосконалення органів та систем організму людини. У цьому і полягає позитивний вплив фізичної культури
на зміцнення здоров'я. Фізична культура та спорт є одним із найважливіших факторів зміцнення та
збереження здоров'я. Це особливо важливо сьогодні, за умов різкого зниження рухової активності
(гіподинамії). Цілі та зміст, засоби та форми, поширення та ефективність фізичної культури та спорту слід
розглядати у взаємозв'язку із зовнішнім середовищем, побутом, харчуванням, віком та статтю.
Фізкультура і спорт є суб'єктивними аспектами життя людей і тому є складовою формування
здорового способу життя кожної людини окремо і всього суспільства в цілому
Підвищення соціальної ролі фізичної культури у суспільстві. На практиці згідно з офіційними
даними в даний час фізичною культурою і спортом в країні займається всього 8-10% населення, тоді як в
економічно розвинених країнах світу цей показник досягає 40 - 60% Фінансові засоби та організаційні
зусилля органів багато в чому зосереджені сьогодні на розвитку спорту найвищих досягнень, який став і
великим бізнесом та великою політикою.
Таким чином, незважаючи на офіційне визнання високої соціальної значущості масового спорту, він
ще не став характерною рисою способу життя нашого населення та має суттєві проблеми в галузі
управління та розвитку. Все це дозволяє стверджувати, що вивчення сформованого в суспільстві
механізму соціального регулювання розвитку масового спорту є актуальною науковою проблемою.
1. Спорт – є складним соціокультурним явищем. З одного боку, історично він розвивався як
складова частина фізичної культури суспільства, а з іншого - став у певному сенсі особливим феноменом,
який породив власну субкультуру. Масовий спорт здійснює своєрідний діалог спортивної субкультури та
фізичної культури сучасного українського суспільства. На основі критерію провідної мети спортивної
активності ми вважаємо, що масовим спортом слід називати всі види змагальної діяльності людини,
спрямовані не на досягнення вищих спортивних результатів або матеріальних вигод, а на особистісний
розвиток та вирішення соціальних завдань (соціалізація, оздоровлення, інтеграція, змістовне дозвілля та
т.п.).
2. Поняття «соціальна значущість» у сенсовому плані ідентичне поняття «соціальне значення», а
стосовно масового спорту багато в чому перетинається з термінами «соціальна цінність», «соціально-цінні
функції» та «соціальна роль».
3. Соціальне значення (значимість) і роль масового спорту ми визначаємо як соціально-цінні види
та результати спортивної діяльності, спрямовані на зміцнення та розвиток людського потенціалу та
суспільства в цілому. І
4. Найбільш функціональні та соціально значущі нині у містах України такі спортивні ігри, як футбол,
волейбол, і навіть змагальна активність у сфері лижного спорту та ковзанів. Саме вони дозволяють
подолати стратифікаційні відмінності та виступити інтегруючим фактором, що поєднує інтереси різних
соціально-професійних, вікових та етнічних груп.
5. В Україні її найбільшою привабливістю більшість населення має можливість займатися спортом
за місцем проживання. Найбільш ефективною організаційною формою розвитку масового спорту та
підвищення його соціальної значущості є спортивний клуб за місцем проживання, який здатний виступити
організатором спортивної активності населення.
6. Функціонування та розвиток масового спорту неможливе поза єдністю цілеспрямованих
управляючих дій держави та процесів самоорганізації самих учасників фізкультурно-спортивного руху.
Тому з метою підвищення соціальної ролі масового спорту потрібна координація дій усіх заінтересованих
сторін у формі механізму соціального регулювання.
7. Соціальний механізм регулювання розвитку масового спорту складається з нормативно-правової
бази та адміністративно-організаційних елементів, які включають: органи державної влади, органи
місцевого самоврядування, громадсько-державні та громадські організації.
8. Найбільш перспективною формою взаємодії органів державного управління, муніципалітетів,
відомств та громадських організацій є координаційна рада за голови виконавчої влади. До складу цих рад,
крім відповідальних працівників державного управління, представників спортивних федерацій повинні
входити і найбільш авторитетні представники спортивних клубів за місцем проживання.
Оздоровче завдання полягає у гармонійному розвитку форм та функцій організму, спрямованому на
зміцнення здоров'я, підвищення стійкої опірності до захворювань організму та його загартовування.
* Виховне завдання полягає у розвитку рухових якостей людини (сила, швидкість, витривалість та
ін), а також вольових якостей, в умінні протистояти втомі.
* Оздоровче завдання полягає у формуванні життєво важливих рухових умінь, навичок та знань.
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До другого кола завдань належать завдання зв'язку фізичного виховання з іншими сторонами
виховання, а саме моральним, розумовим, трудовим та естетичним.
Третє коло завдань - це завдання суспільно-політичного характеру, які перебувають у залученні
молоді до суспільно-політичної діяльності, патріотичному вихованні, у зміцненні дружніх зв'язків між
спортсменами.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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СЕКЦІЯ: ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
Маиса Аскар
(Тараз, Казахстан)
ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ Б. АКУНИНА
Детективный жанр стал одним из самых массовых в нашей современности. Несмотря на это, жанр
продемонстрировал такую эволюцию в своей качественности, что в творчестве некоторых писателей
начал проявлять признаки высокого искусства и выпадать из массовой литературы. Жанр
интеллектуального детектива стал ответом на вызовы читательского спроса, характерного для 20-х годов
ХХI века. Очевидно, что детектив отвечает на потребности современного читателя не только развлечься
чтением и отвлечься от повседневной суеты, но и включиться в увлекательный интеллектуальный
процесс решения задачи, которая стоит перед героем такого детектива.
Естественным образом напрашиваются параллели между современной русской и современной
зарубежной литературой в аспекте жанра интеллектуального детектива.
Интеллектуальный детектив Дэна Брауна и Умберто Эко увлекательно погружает читателя в
сакральный мир древних текстов, символов, связанных с архитектурой, литературой, музыкой, религией.
Современный интеллектуальный детектив связан с целыми пластами человеческого знания,
которое авторы детективов своеобразно трактуют и преподносят читателю. Интеллектуальный детектив
сегодня может стать стимулом для изучения читателем разнообразных объектов человеческой культуры.
Дэн Браун, в частности, так воспроизводит архитектуру Испании, Италии и Франции, что,
ознакомившись с ее образцами, уже никогда не ошибешься в ее национальной принадлежности. Прочитав
роман Умберто Эко «Имя Розы», уже не станешь сомневаться, что в «Поэтике» Аристотеля могли быть не
только книги, посвященные категории драматического в искусстве, но и книги, посвященные сатире и
юмору, которые католическая церковь сочла еретическими и спрятала в глубинах монастырских
библиотек.
Словом, интеллектуальный детектив будит мысль, расширяет кругозор, заставляет интенсивно
работать человеческий мозг в поисках ответа на детективную задачу.
Обратимся к определению того, что есть детектив и что есть интеллектуальный детектив.
Очевидно, что структурным элементом, формирующим жанр детектива, является наличие в нем
загадки. Загадка и ее разгадка – это и есть тот процесс, который составляет сюжет детективного
произведения, будь то рассказ, новелла или роман.
Вольский Н. Н. отмечал в связи с этим: «Для любителей детективов совершенно естественно, что
основное достоинство детективного романа заключается в присутствии в нём новой (то есть ещё
неиспользованной другими авторами), достаточно сложной и увлекательной загадки, раскрытие которой и
является главной движущей силой развития детективного сюжета» [1, с. 1].
Н. Н. Вольский подчеркивает, что любой детектив интересным является потому (при всех
универсальных для детектива требованиях), что в нем легко различимы две линии: «линия загадки» и
«особые “внезагадочные” элементы сюжета» [1, с. 2], в которых авторская индивидуальность может
отчетливо проявиться.
Что является жанровым признаком интеллектуального детектива? Что относится к «внезагадочным»
элементам сюжета в интеллектуальном детективе? Анализируя детективные романы Дэна Брауна и
Умберто Эко, а также романы Бориса Акунина, мы можем предположить, что в интеллектуальном
детективе в числе внефабульных элементов представлена информация, относящаяся к сфере
гуманитарного знания: сведения по истории архитектуры, живописи, религии, собственно исторические
знания. Вся эта информация не только вплетена в детективный сюжет, но и выполняет функцию
расширения культурного кругозора читателя. То есть интеллектуальный детектив интересен и понятен
образованному читателю. Такой читатель получает эстетическое наслаждение не только от детективной
истории, но и от того интеллектуального материала, который обогащает и углубляет его представления о
мире. Можно утверждать, что интеллектуальная составляющая такого детектива систематизирует,
упорядочивает представления о мире, о его совокупном смысле. Не случайно интеллектуальным бывает
только детективный роман, потому что культурологическая и научная начинка требует дополнительного
пространства в произведении.
Обратимся к роману Б. Акунина «Пелагия и белый бульдог». Это один из романов трилогии
писателя, в который входят также «Пелагия и черный монах» и «Пелагия и красный петух».
В заглавии романов формируется цветообраз, который в тексте романов становится лейтмотивным,
сквозным. Каждый цвет имеет собственное смысловое поле.
В первом романе трилогии актуализируется белый цвет. Его смысловое наполнение многозначно.
Это символ чистоты, безупречности, беззащитности.
Последнее значение для романа Б. Акунина представляется наиболее существенным. Пелагия
расследует убийство трех белых бульдогов. С беззащитными животными, привыкшими доверять
человеку, с особой жестокостью и цинизмом (отравление, убийство топором, булыжником) расправляется
хрупкая девушка, княжна Наина Телианова, чтобы скрыть преступление героя, в которого княжна
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влюблена. История влюбленной княжны, которая развивается на фоне тройного кровавого убийства, и
завершается трагически: Наина также погибает от рук убийцы. Подобно последнему убитому ей бульдогу от булыжника по голове.
Роман в целом претендует на модификацию «философский». Он объединяет две линии –
детективную и философскую. Сюжеты развиваются параллельно, не смешиваясь и не заслоняя друг
друга.
Повествование ведется от лица житийного рассказчика, того, кто повествуето членах одной семьи и
людях, близких к этому семейству. В романе это помещица Дроздова. Рассказчик информирует читателя
о ее муже, внучатых племянниках, Наине и Петре, домочадцах. Интонации рассказчика самые
доверительные: «… А надо вам сказать, что к яблочному Спасу … город наш имеет обыкновение
подвергаться истинному нашествию цикад …» [2, с. 7], «… ожидалось увеличение числа обывателей еще
на две души, потому что жена правителя губернской канцелярии Штопса и мещанка Сафулина ходили на
сносях, а последняя, по общему мнению, уже и перехаживала» [2, с. 8], «А что до ропота архиереевых
недоброжелателей, то рассуждать, кто истинный правитель Заволжского края … не беремся, потому что
не нашего ума это дело»[2, с. 9].
Философский хронотоп романа представлен двумя полюсами: столица и провинция, их
топонимические знаки - Петербург и Заволжский край. При этом Заволжск расположен между Рекой и
Уральскими горами, упоминается Нижний Новгород. Река, безусловно, Волга, однако как топонимический
знак она не обозначена. Река словно единственная в мире, библейская, великая. Это некий рубеж,
который отделяет Заволжскую губернию от столицы и других губерний, расположенных к ней ближе, чем
Заволжск.
Усилиями архиерея в Заволжске установилась особая форма правления и организация
общественной жизни. От губернатора Антона Антоновича Гагенау до простого полицейского никто не
мздоимствует, взяток не берет. Суд выносит приговор в соответствии с существующим законом, нищета
искоренена, бедность выглядит достойно: все сыты и прилично одеты.
Подобная форма государственного правления в отдельно взятой губернии, по мнению архиерея
Митрофания, вполне возможна. «Не ловить воров надо, а надо сделать так, чтобы воры не заводились», уверен архиерей [2, с. 165].
Митрофаний излагает свои воззрения во «Вставной главке» и касается проблем коррупции,
законопослушания, человеческого греха и т.д. Это тема его бесед с губернатором, в котором архиерей
увидел понимающего человека и своего сторонника. В течение ряда лет предложенная
Митрофаниемполитика начала давать свои плоды, и губерния зажила спокойной, размеренной жизнью.
Проблемы нравственности и веры также не остались без внимания: не важно, какого человек
вероисповедания, главное, чтобы жил по совести и законы соблюдал; грех – это «поступок, посредством
коего человек роняет свое достоинство»; жизнь человеческая – это не радость, а послушание, которое Бог
дает человеку, и человек должен его исполнить.
Безусловно, в романе создано государство в государстве. Справедливо устроенное общество
известно философской мысли еще со времен Возрождения, Томас Моор и его «Остров Утопия»
привлекают к себе внимание во все последующие столетия. Известный «Четвертый сон» Веры Павловны
свидетельствует об интересе к нему в русской общественной жизни 60-х годов ХIХ века. Как видим, ХХI
век также не остается равнодушным к идее создания политической утопии. Только писатели ХХ века
предпочитали сочинять антиутопии.
Философский роман ставит вечные вопросы (в романе Б. Акунина это проблемы мироустройства,
веры/неверия, человеческой ответственности/безответственности), предлагает варианты их решения.
А конфликт между добром и злом является по сути жанрообразующим фактором.
Воплощением зла в романе «Пелагия и белый бульдог» является чиновник по особым поручениям
Владимир Львович Бубенцов, прибывший в губернию, чтобы увеличить количество новообращенных в
православие староверов и язычников. По своей сущности это дьявол, который ставит своей целью
разрушить гармонию в крае, где государственное устройство и законы выведены из вечных библейских
истин: ни убий, ни укради, ни пожелай вреда ближнему.
Возможно, Бубенцов – это всего лишь мелкий бес, а главный, именуемый Константином
Петровичем, это чиновник высшего ранга из Петербурга, который и оказывается олицетворением
столичного зла. Он направляет деятельность Бубенцова. Когда-то Константин Петрович вызволил
Бубенцова из тюрьмы, чтобы использовать для сомнительных и незаконных поручений.
Особая миссия Бубенцова в романе (сеять зло и уничтожать добро, убивать белых бульдогов)
подчеркнута тем, что на суде выяснится (с помощью дедукции монахини Пелагии): Бубенцов во всех этих
преступлениях не виновен. Это его секретарь монашеского звания Спасенный убил купца и его
малолетнего сына, отрезал им головы, убил фотографа Поджио, Наину и ее горничную, покушался на
Пелагию. Белых бульдогов убила Наина, опасавшаяся, что они раскопают головы убитых отца с сыном,
которые закопал, как ей казалось, Бубенцов. Владимир Львович, сам никого не убив, словно создал
атмосферу, в которой преступления с легкостью совершались. Он охотно пользовался этими событиями,
чтобы обвинить староверов в жертвоприношениях языческому богу Шишиге.
Наина Георгиевна, совершая свои злодеяния ради Бубенцова, скажет: «Князь Тьмы … князь и
княжна, как сошлось-то … » [2, с. 200].
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Как видим, роман Б. Акунина «Пелагия и белый бульдог», объединяет элементы следующих
жанров: философский роман, детективный роман, роман-утопия. Из этого следует, что роман писателя в
полной мере может претендовать на такое жанровое определение, как интеллектуальный детектив.
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МОВОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО МІФОЛОГІЧНОГО СВІТОГЛЯДУ
(ТЕОРЕТИЧНІ ЗАУВАГИ)
Світогляд – сукупність переконань, оцінок, поглядів та принципів, які визначають найзагальніше
бачення та розуміння світу і місце особистості у ньому, а також її життєві позиції, програми поведінки та
діяльності. Світогляд людини зумовлений особливостями суспільного буття та соціальними умовами.
Світогляд властивий кожній людині, незалежно від того, чи є раціонально усвідомленим. Це складна й
суперечлива єдність знань, ідеалів, мрій, цілей, сподівань, інтересів, бажань, надій, вірувань, переконань,
емоцій, почуттів, поглядів на сенс і мету життя, котрі визначають аспекти мислення та норми діяльності
особи. Через світогляд завжди відшукується смислова основа буття та відбувається прилучення до
духовного світу як предків, так і сучасників. Це багатовимірне і складне утворення, що характеризує
активне самовизначення людини, динаміку її певного способу життя й думки. Світогляд є необхідною
складовою людської свідомості взагалі, яка поєднує різні щаблі як загальнолюдського, так і особистісного
досвіду. Головними поняттями світогляду є світ та людина. Світогляд відображає не стільки об'єктивне
бачення, скільки суб'єктивне. У процесі свого розвитку світогляд знайшов віддзеркалення у формах
міфології, релігії та філософії. Основою для світогляду можуть бути, наприклад, міфи.
Іван Нечуй-Левицький пише: «Основа давньої української міфології така сама, як у всіх арійських
народів: то були небесні з’явища, котрі більш од усього вразили фантазію і мисль народу. Небо, засіяне
зірками, сонце, місяць, зоря, хмари, дощ, вітер, роса, грім, блискавка – все те звертало на себе увагу,
зачіпало фантазію і розбуджувало мисль дужче і раньше, ніж земля і все, що на землі» [4,с.114]. Передусім
світогляд – це процес чуттєво-практичного відношення людини до світу.
Міфологічний світогляд має таку рису, як уявлення про кровно-родинні зв'язки природних сил та
явищ. З тим, щоб подолати відчуження природи в первісному суспільстві, якось пояснити незрозумілі
природні явища, коли людина не здатна була пояснити їх, повністю залежала від них і була безсилою
подолати негативні наслідки природних явищ, вона переносила людські риси на навколишній світ; –
персоніфікація, уособлення природних сил та способів людської діяльності. Все сприймалося на віру, не
було ніяких сумнівів.
Міф передавався від покоління до покоління, від народу до народу, не було навіть думки щодо
перевірки, підтвердження практикою. У той час людина розумілася як іграшка в руках природних чи
надприродних сил, її життєвий шлях визначався долею, фатумом. Вважалося, що всі людські дії, вчинки,
весь життєвий шлях було наперед визначено. Звідси – пасивно-пристосувальницька поведінка людини.
Міфологічні одиниці у мові залежать від національного бачення світу (виступають вербальним кодом
міфологічних уявлень і світосприйняття) та репрезентуються в контексті відповідних етнокультурних та
художньо-мовних систем. Сучасна наукова думка в галузі міфологічного пізнання досліджує номінації, які
семантично пов’язані з концептами міфобуття. До складу міфолексики зараховуємо особові імена
давньоязичницьких богів, загальні назви божків і божеств, демонологічні, архетипні, астральні, топонімні
номінації, а також найменування тварин і рослин, які в контексті художньої творчості набувають
міфологічної маркованості. Міфологічна лексика, відображаючи фрагменти міфологічної свідомості,
становить одну з лексичних мікросистем мови. Її специфіка виявляється передусім через аналіз семантики
міфонімів, установлення способів їх називання, дослідження міфолексем у функціональному
аспекті [2, с. 4].
Міфонім – це мовна реалізація семантики архетипу, певної міфологеми. До складу міфонімів
відносять імена людей, тварин, рослин, народів, географічних і космографічних об’єктів, які реально ніколи
не існували, але відомі із казок, міфів і под., створених фантазією людини [1, с. 7]. У художньому тексті
міфонім поводиться як згорнутий міф, і в той же час як власне ім’я, до якого він постійно прагне.
Відповідно, виділяються три основні форми його функціонування: 1) міфоніми (власні імена міфологічних
персонажів) та споріднені з ними теоніми (власні імена богів); 2) міфологеми (ім’я-образ,ім’я-сюжет) та
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3) міфоіменування (принцип творення міфологічного імені). Кожен з них має своє смислове значення й
рольову специфіку. Під терміном міфонім об’єднані всі назви міфологічних персонажів, але в його межах
варто виділяти семантичні підкласи. Так, Н. Подольська відносить сюди міфоантропоніми, міфоперсоніми,
міфозооніми, міфофітоніми, міфотопоніми і т.д. [5, с. 39].
Говорячи безпосередньо про міфотворчість, то дослідженням цього поняття займалися багато
дослідників у різні часи. Поняття міфотворчості було репрезентоване декількома основними теоріями:
соціологічною (Е. Дюркгейм); лінгвістичною (М. Мюллер); символічною (Е. Кассірер); структуралістською
(К. Леві-Строс); компаративною (брати Грімм); функціональною (М. Еліаде); ритуалістичною (Дж. Фрезер);
та еволюціоністською (Г. Спенсер). В Україні дослідженням цієї проблеми займалися Є. Мелетинський,
О. Лосєв, М. Моклиця, А. Гурдуз, О. Забужко, І. Зварич, А. Нямцу, Д. Наливайко, Я. Поліщук тощо.
«Термін «mythopoeia» (або «mythopoesis») – з давньогрецької μυθοποιία, μυθοποίησις –
міфотворення – використовується для позначення оповідного жанру сучасної літератури чи кіномистецтва,
в яких письменником чи сценаристом створюється нова міфологія» [3, с. 131].
Міфологічний етнокод культури – сукупність образів первісних світоглядних уявлень етносу, що
корелюють з образною основою первинного словосполучення фразеологічної одиниці і виявляються в її
семантиці та компонентах. У структурі міфологічного етнокоду культури виокремлено ядро, утворене
уявленнями про язичницьких богів (Сварог, Перун, Велес, Троян, Чорнобог), демонічних (духи природи,
духи дому, демони призначення, узагальнений образ нечистої сили, демони хвороб, фольклорні
демонологічні образи) і напів демонічних (відьма, упир, вовкулака) істот, та периферію, де міфологічні
уявлення репрезентовано через міжкодові переходи.
У ХХ ст. значно зростає зацікавленість в міфах та міфотворчості завдяки працям митців того часу.
Міф являє собою бінарну систему, бо він є істинним в реальному світі й сакральним завдяки
надприродному в них. Рис надприродного можуть набувати найрізноманітніші істоти й предмети,
набуваючи властивостей міфу. Усі речі в міфі є сакральними й виконують функції священних, будучи
ритуальними артефактами. Оскільки міф постає як система різноманітних кодів, символів, то «образи
міфів перетворилися в архетипи, що укорінені в глибоких підсвідомих пластах психіки й утворюють основу
всієї наступної поетичної творчості, тому вони перманентно репродукуються в літературі у вигляді
константних образів й мотивів» [3, с. 136]. На нашу думку, світ наче «розмовляє» з людиною, і щоб
зрозуміти цю мову, досить знати міфи й уміти знаходити символічне значення серед предметів, які
оточують.
Отже, кожен письменник використовує міф, пристосовуючи його до своїх власних цілей, але функції
міфу є сталими: 1) культурологічна, що полягає у виникненні в тексті символу, який надає твору загальнофілософського звучання; 2) гносеологічна, що пояснюється одвічним намаганням людства вловити
розуміння світу; 3) соціально-регулювальна, яка розкривається у формуванні певного ставлення до
навколишнього світу; 4) імагінативна, що пояснює орієнтацію людства на диво, оскільки література за
допомогою натхнення наближає людину до прихованого сенсу буття, до пізнання істинності.
Література:
1. Бондарец Е.А. Лексико-семантическая структура мифологизмов в восточнословянском фольклоре:
автореф. дис …канд.филол. наук: спец.10.02.2004 – русский язык. Киев, 2004. 19 с.
2. Василенко А.М. Українська міфологічна лексика в художній літературі XIX ст.: автореф. дис.
канд..філол.наук: спец. 10.02.01 – українська мова. Київ, 2004. 18 c
3. Кобзар О.І. Міфопоетика як предмет і метод літературознавчого дослідження // Наукові записки. Серія
«Філологічна». Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 22-23 квітня 2010 року
«Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість». Острог: Видавництво Національного
університету «Острозька академія». Вип. 15. 2010. 376 с.
4. Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу / Ескіз української міфології. Київ: AT "Обереги”,
1992. 88 с.
5. Подольская Н. В. Словарь русской ономастической терминологии / Отв. редактор - доктор фил. наук
А. В. Суперанская. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Наука, 1988.
Уляна Благовірна
(Луцьк, Україна)
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ВИКЛАДАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
З динамічним розвитком усіх сфер діяльності людини у сучасному світі застосування новітніх
методик у викладанні іноземної мови є надважливим завданням, адже явище освітнього дискурсу
заслуговує особливої уваги. Викладання англійської мови зазнало величезних змін за останні роки,
особливо за останню декаду.
Метою дослідження є спроби визначити та охарактеризувати основні тенденції у підходах до
вивчення англійської мови в Україні, що базуються на європейському досвіді та мають на меті інтеграцію
освітнього середовища нашої країни та новітніх технологій.
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Актуальність розвідки зумовлена з рядом активних змін, що відбуваються в сфері освіти та
формуванням вектора розвитку держави, в основі якого лежить ряд нових вимог до володіння іноземними
мовами, зокрема англійською. Прийнята у 2015 Стратегія сталого розвитку "Україна – 2020" наводить
індикатори реформування галузі освіти, ключовим з яких є володіння іноземними мовами, оскільки саме
він є пріоритетом внутрішньої політики України щодо інтеграції в ЄС. Реалізація поставленого завдання
передбачає покращення рівня викладання іноземних мов [1]:
Тоталітарний режим радянської влади глибоко проникав в усі сфери, зокрема освіту. Закономірності
вивчення іноземних мов визначався та формувався радянською політикою. О. Вишневський підмітив, що
«таке розуміння предмета відповідало освітній політиці радянської влади, за якої всі діти мали вивчати
основні європейські мови, але не повинні були ними володіти. Перша установка була пропагандистською,
а друга оберігала суспільство від «впливу буржуазної ідеології» [2].
Здобуття Україною незалежності дещо покращило ситуацію, проте пережитки минулого
продовжували існувати в пострадянському суспільстві та проявлялись у вигляді певних методичних
прийомів, тактик та упереджень. Основними проблемами стали відірваний від контексту граматичний
матеріал, що не мав практичного застосування, складна форма викладу матеріалу, складна форма подачі
матеріалу, надмірна кількість вправ на читання та повне ігнорування при цьому розвитку мовлення та
навичок аудіювання. Застосовувався авторитарний стиль викладання, що характеризувався жорстокістю,
вимогливістю викладача без урахування особливостей студентів. Без сумніву, такий підхід пригнічує
ініціативність та самостійність. Вирішення вищезгаданих проблем стало ключовим завданням для
сучасного етапу розвитку України.
Застосування методик викладання європейського зразка є важливим фактором в усуненні недоліків
системи освіти в Україні. Передусім слід орієнтуватись на сучасні підручники, посібники, написані
викладачами, які не є носіями мови та не мають досвіду проживання в англомовних країнах, повинні
відійти в минуле. 2016 рік за наказом президента було проголошено Роком англійської мови, а отже країна
обрала напрямком розвитку курс оновлення системи підготовки викладачів, формування чітких критеріїв
оцінювання здобувачів освіти [3]. Саме тому сьогодні в Україні застосовуються нові тактики та підходи, що
базуються на європейському досвіді.
Компетентісний підхід є найбільш дієвим в процесі викладання англійської мови, як засвідчує
європейський досвід. Використовуючи такий підхід, викладач заохочує розвиток практичних умінь,
формування мовленнєвої компетентності у студентів та вміння доцільно використовувати набутий досвід у
певних мовленнєвих ситуаціях. Сьогодні все частіше комунікація розглядається як головна ціль вивчення
мови. Навчально-методичні комплекси для вивчення іноземної мови складаються з підручника, робочого
зошита та книги для вчителя. Такі комплекси включають відео- та аудіо-матеріали для студентів,
інтерактивні завдання, рекомендації щодо проведення занять та оцінювання студентів для викладача.
Сучасна система освіти України також перейняла у європейських закладів діяльнісно-орієнтований
підхід, що передбачає максимальну наближеність навчальних ситуацій до реального життя.
Отже, основними тенденціями в викладанні іноземної мови в Україні є перехід від пострадянської
методики до практик європейського зразка, розвиток компетентності у читанні, аудіюванні, письмі та
говорінні, зменшення використання рідної мови під час занять та сприяння навчанню й саморозвитку
протягом усього життя.
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DIALOGUE IN THE FORMATION OF LINGUISTIC AND CULTURAL STUDENTS’ COMPETENCE
The socio-cultural environment of today's world forces one to build a mutually beneficial constructive
dialogue with all the subjects of the living space, to be able to establish humanitarian and intercultural links
between the cultures of different peoples. The leading role in this process is given to language, as knowledge
of foreign languages makes interaction and mutual understanding possible, as well as the solution of
problems of intercultural communication among young people. Undoubtedly, in the current context the aim of
teaching foreign languages can no longer consist only of the transmission of linguistic knowledge, skills and
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abilities, and not even an encyclopedic mastery of country information, limited primarily to the sum of
geographical and historical concepts and phenomena
The presence of a culture of communication is now seen as a means of achieving the result of a
communicative goal: to attract the interest of the interlocutor in the discussion, to demonstrate personal
deference, to cause favour with sympathy, as well as to create favourable conditions for communication [2,
193]. It is impossible to speak about a high level of foreign language proficiency if this proficiency does not
include knowledge of the rules of speech communication, as well as the ability to apply these rules in
practice.
The rules and norms of the culture of communication perform the function of forming a positive
emotional atmosphere, helping to exert a favourable influence on the interlocutor. With the help of the culture
of speech communication it is also possible to determine the status of the moment of communication business, informal, friendly [5, 168]. Thus, the rules of the culture of communication are a tool for conflict
prevention. Simple etiquette formulas relieve some of the tension. The conditions of foreign language
communication in the modern world, when English is a means of communication, learning, acquiring and
accumulating information, have shown the necessity of mastering all kinds of speech activities:
communication culture and listening comprehension in a given foreign language, as well as the rules of
speech etiquette, reading and writing in English [4, 44].
The process of knowing, understanding and recognizing a new culture is very difficult. Since the learner
often views the cultural phenomena of another nation from an internal perspective, through the prism of their
own culture, it becomes clear why gross mistakes are made, sometimes disrupting the communication
process and sometimes making it simply impossible. When teaching foreign languages in the context of a
dialogue of cultures, there are unlimited educational possibilities if the foreign language is used as a means of
introducing students to the spiritual culture of other peoples and learning about reality through foreign
language communication, as a way of self-knowledge and personal self-expression in the process of
communication.
One of the goals of foreign language teaching is the development of foreign language communicative
competence, hence the main purpose of foreign language teaching is to develop communicative competence,
i.e. the ability and readiness to carry out foreign language interpersonal and intercultural communication with
native speakers.
The formation of intercultural competence involves the interaction of two cultures in several ways:
familiarity with the culture of the country of the target language through the foreign language itself and the
acquisition of a model of behaviour of speakers of the foreign culture; the influence of the foreign language
and the foreign culture on the development of the native language and the model of behaviour within the
native culture; personal development under the influence of two cultures.
In the process of mastering a foreign language, students learn material that demonstrates the
functioning of language in the natural environment, speech and non-verbal behaviour of native speakers in
different communication situations and reveals the features of behaviour related to folk customs, traditions,
social structure of society, ethnicity. First of all, this is done with the help of authentic materials (original texts,
audio recordings, videos), which are normative in terms of linguistic design and contain linguo-country
information. [5, 152].
A foreign language is a means of exposure to another culture and a source of knowledge. In the
process of perception of a foreign language culture, facts of another culture are identified and analyzed. As a
result of this perception, certain perceptions of the other culture are formed, ranging from euphoric and
illusory, untrustworthy and trustworthy to adequately acceptable. Very often the generalized perception leads
to the formation of stereotypes as a generalized image of a country, nation, culture and language.
Literature:
1. Alefirenko, N. F. Lingvokulturologiya. The value-semantic space of the language / N.F. Alefirenko. - M.: Flint,
Science, 2010. - 288 c.
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Тетяна Вознюк
(Київ, Україна)
ДІАЛОГ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ
В сучасних реаліях основною метою у навчанні іноземним мовам стає формування, оволодіння і
розвиток знань, навичок і умінь міжмовної та міжкультурної комунікації. Тобто здатності і готовності
здійснювати іншомовне міжособистісне і міжкультурне спілкування з носіями мови.
Соціально-економічна ситуація сьогодення в суспільстві вимагає фахівців, які вільно володіють
іноземними мовами і спілкуються на професійні теми. Вивчення іноземних мов сприяє реалізації таких
напрямів професійної діяльності, як ознайомлення з новітніми технологіями і науковими підходами і
тенденціями, інноваціями в галузі освіти, науки і техніки; встановлення контактів з іноземними партнерами,
підприємствами та освітніми установами; підвищення рівня професійної компетенції фахівців. Все частіше
можна переконатися, що оволодіння іноземною мовою стало потребою сучасного суспільства. Завданням
навчання іноземної мови у вузі є формування у студентів потреби використовувати іноземну мову як
інструмент розвитку комунікативних компетенцій оскільки кожен студент готується стати фахівцем зі
знанням іноземної мови.
Найбільш ефективний спосіб для досягнення цієї мети-використання певних ситуацій в діалогічному
мовленні на задану тему. Навички та вміння непідготовленої мови, її спонтанність, швидкість
розвиваються на діалозі. В результаті у студента розвивається вміння вести бесіду на мові, що
вивчається.
"Діалогічне мовлення являє собою об'єднане ситуативно-тематичною спільністю і комунікативними
мотивами поєднання посилених висловлювань, послідовно породжених двома і більше співрозмовниками
в процесі навчання» [2, с. 31]. Діалогічна мова має свої специфічні особливості, якщо їх не враховувати, то
бесіда буде здаватися неприродною. Дані особливості насамперед проявляються в характері реплік, з
яких складається діалогічна мова. При цьому на тип діалогу впливають психологічні установки мовців.
Усне мовлення має імпровізований характер, в діалозі увага комунікантів переважно спрямована на
предмет обміну думками. Навчити діалогу виявляється важче, ніж монологу, тому що діалог вимагає
високого ступеня автоматизації оперування мовним матеріалом і вироблення вміння аудіювання. Потрібно
стежити за ходом думки, швидко і як треба реагувати на задану ситуацію. Готуючись до діалогу, можливо
продумати перші репліки, а подальший хід діалогу управляється ситуацією спілкування.
Навчання діалогічному мовленню має бути побудовано таким чином, щоб викликати у студентів
бажання обмінюватися думками іноземною мовою. Ситуації повинні відображати реальні життєві події,
репліки повинні звучати природно. Так, наприклад, розгорнутість, повнота і побудова, характер мовного
матеріалу і діалогічних єдностей залежать від ряду ситуативних факторів, таких як наявність або
відсутність внутрішнього контакту між співрозмовниками. Для того щоб відбувся процес спілкування, між
учасниками повинен бути встановлений контакт. Функція контакту за своєю суттю дуже близька до функції
ввічливості. Проявом ввічливості в спілкуванні служать слова привітання, прощання, вибачення, подяки,
привітання.
Ситуативними факторами можуть бути наміри комунікантів в процесі спілкування, а також перевага
одного з комунікантів за ступенем інформованості, віком, положенням. Тому діалог може бути діалогомпитанням, діалогом-бесідою, діалогом-навіюванням. «У ході навчання спілкуванню важливо розглядати
безліч різних варіантів вирішення однієї і тієї ж задачі. Це забезпечить комунікативну гнучкість, підготує до
реального спілкування" [5].
Діалог, з одного боку, є добре вивченим способом навчання іноземної мови, з іншого спостереження за роботою студентів виявило два типи реакцій на завдання діалогічного характеру. При
першому типі реакції студент намагається привласнити собі ініціативу в розмові, він довго говорить, не
слухає свого співрозмовника, не звертає уваги на його аргументи, не задає питання, Що, по суті,
перетворює діалог в монолог. При другому типі реакції студент замикається, намагається обійтися поруч
завчених фраз, боїться довгих висловлювань і можливості зробити помилку. Така комунікація також
неефективна.
"Залежно від типу ситуацій змінюється і ускладнюється набір розмовних формул і штампів, що
використовуються, відповідно, змінюється формула ввічливості і пояснення причин вчинку. Залежно від
ситуації буде змінюватися і предметний зміст мови" [2].
Використання рольових ситуацій в діалогічному мовленні дозволяє залучати до процесу навчання
всіх студентів, незалежно від рівня знань. Наприклад, ті студенти, хто мають слабшу мовну підготовку,
можуть виявитися першими: їх кмітливість може стати в рольовій ситуації більш важливою, ніж знання
самої дисципліни. Почуття рівності, атмосфера захопленості і позитиву, відчуття спроможності виконання
завдань – все це дає можливість подолати мовний бар'єр і страх, які так часто заважають розуміти і
спілкуватися іноземною мовою. Дуже важливо, щоб те, що робить студент в аудиторії, було для нього
важливим зараз, в даний момент, подобалося б йому і радувало. Радість не виключає працю, не
робитьлегким процес пізнання, але робить важке бажаним, якщо навчальна праця організована розумно і
правильно.
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Для того щоб студент міг діяти в пропонованих обставинах, використовуючи іншомовні засоби, він
повинен мати досвід дії в подібних обставинах рідною мовою. Поняття "досвід" розглядається як
підструктура особистості, що включає знання, навички, звички, індивідуальну культуру і
підготовленість [1]. Можливість опори на рольову ситуацію в діалозі дозволяє студентам забезпечити
природну мотивацію мови іноземною мовою, зробити осмисленими навіть найелементарніші
висловлювання.
У процесі діалогічного мовлення мовний матеріал засвоюється непомітно, з'являються перші
результати, разом з цим виникає відчуття можливості говорити іноземною мовою. Запорукою успішної
мовленнєвої діяльності студентів є нетрадиційні форми занять, за допомогою яких можна не тільки
формувати комунікативну компетенцію, а й долучати студентів до культури країн мови, що вивчається,
розширювати знання про культурну спадщину країни, що дозволяє студентам брати активну участь в
діалозі культур.
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Мария Минайдарова, Наталья Свидова
(Тараз, Казахстан)
УДИВЛЕНИЕ КАК СПОСОБ АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЗАНЯТИЯХ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ В ВУЗЕ
Анализ, синтез, сравнение являются необходимыми этапами в работе студента, занимающегося
исследованием художественного текста. Логическая составляющая мыслительного процесса в работе с
литературным произведением не подменяет формирование этического и эстетического кругозора
студента, являющегося, в первую очередь, читателем, который воспринимает произведение в
художественных образах [1].
Интерес к художественному произведению у студентов-филологов может вызвать неожиданный
аспект его интерпретации.
Допустим, мы отказываемся от привычного анализа повести Н. В. Гоголя «Вий» как произведения
романтического. Что же в нем тогда рассматривать, если не двоемирие? Как привлечь к повести внимание
студентов, если все разговоры об эстетике романтизма привычны и порядком надоели?
Полагаем, что следует предложить студентам написать эссе после прочтения повести. Тема должна
быть не банальной, а, возможно, даже и провокационной, неожиданной.
Например, «Хома Брут и петух».
Про петуха в повести вспомнят далеко не все. Но даже те, кто вспомнят, не смогут привязать этого
петуха к главному герою. Студенты далеко не сразу поймут, что петух в течение двух ночей спасает Хому,
а в третью ночь хоть и прокукарекает вовремя, герою уже помочь не сможет. Его увидел Вий и указал к
нему дорогу всей нечести, которая собралась в церкви.
Обратите внимание, какое невозможное сочетание: «нечисть в церкви». Этот смысловой оксюморон
должен быть или прописан в эссе, или проговорен в устном ответе. На нем следует акцентировать
внимание студентов, чтобы вывести их на главную мысль произведения. В чем же эта мысль
заключается?
А вот тут все просто. Нечисть в церковь попасть не может, если в церкви идут службы, читаются
молитвы, а перед иконами светятся лампадки, пахнет ладаном и миррой.
Это пространство сакральное, открытое только для верующих, для тех, кто посвящен в таинство
веры.
Пространство «правильной» церкви открытое и закрытое одновременно. Для неверующего,
недоброго, нечистого оно не покажет своего света, не спошлет благодати.
А что с такими дарами в той церкви, где Хома должен читать молитвы над усопшей панночкой?
А нет их. Церковь у Гоголя «неправильная».
Она заброшена, лик Спасителя на единственной иконе темен и неприветлив. Да и батюшки в
деревне нет. Произошло какое-то ужасное нарушение должного течения жизни.
Отошли сельчане от веры, отказались от нее.
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Они словно застряли в язычестве, и Хома спасается от ведьмы не чтением молитвы и обращением
к Богу (в нем нет веры в единого Бога), а магическим кругом, криком петуха. Герой опасается того, что для
верующего человека есть суеверие, чего не существует и, следовательно, не может навредить.
Герой гибнет от неверия, он грешен.
Следует отметить, что Хома Брут, несмотря на пребывание в семинарии, где учат богословию,
абсолютно выключен из сферы религиозного сознания. Героя не искушает дьявол, его бессмертная душа
никому не нужна. Нечисть, которую он боится, не является дьявольской сущностью. Это мифологические
персонажи, которые формируют в повести Гоголя мистическую атмосферу. А мистическое и
фантастическое - это неотъемлемый признак романтической эстетики.
Вот и пришло время поговорить о признаках романтизма в повести Гоголя.
Идея романтического двоемирия реализована в хронотопе повести, пространство в которой
распадается на «свое» и «чужое», реально-бытовое и фантастическое.
Студенты с легкостью обнаружат признаки реального мира в описании семинарии, бурсаков, их
бесчинств во время каникул и выяснят, что фантастический хронотоп имеет хорошо обозначенные
границы: заколдованное поле, ведьмина изба, странное село, зловещая церковь.
Петух, как видим, вывел нас на понимание идеи повести, посодействовал в обнаружении главного
признака романтической эстетики. Петух оказался тем ключиком, который открыл тайны художественного
произведения.
Удивить студента необъяснимым противоречием, найти ключ к тайне художественных смыслов,
направить к разгадке – вот идея предлагаемого методического приема в исследовании литературного
произведения.
Элементы педагогики удивления можно использовать и на занятиях русского языка. Например, при
изучении лексической темы: «Стиль жизни (одежда, дизайн и функциональность жилища)».
Грамматические темы: «Склонение прилагательных в единственном и множественном числе. Наречия
места и времени».
Занятие начинается с выяснения лексического значения слова «стиль», далее вопросно-ответная
беседа о стиле жизни, требованиях к стилю одежды и устройству жилища. Студенты работают над
текстами: «Стиль жизни», «Дизайн одежды», «Дресс-код для педагогов», «Функциональность жилища».
Это пред текстовая и после текстовая работа: словарная работа, ответы на вопросы, составление
кластера с ключевым словом «стиль», выполнение грамматических заданий по заданной теме.
На занятии можно удачно использовать один из базовых элементов педагогики удивленияудивление фактом. Не все студенты знают о 4 самых ярких стилях жизни: 1. американский стиль жизни, 2.
стиль жизни, 3. итальянский стиль жизни, 4. японский стиль жизни [2].
1. Американский стиль жизни:
1) деловая практичность (всё делается с определённой целью, всё имеет свою цену, время –
самый ценный ресурс);
2) показная вежливость;
3) оплата любого труда (в американской семье дети получают денежное вознаграждение за
посильную работу по дому);
4) свободное передвижение (не в материальном, а в моральном плане);
5) стремление к общественной жизни.
2. Французский стиль жизни:
1) приоритет образования и карьеры, вторичность личной жизни;
2) смелость в одежде, брендомания (на этикетке должно быть название знаменитого лейбла);
3) снобизм (французы чётко знают, в какую школу отдать ребёнка, какая порода собак ценится и
т.п.);
4) стремление к лучшему и красоте.
3. Итальянский стиль жизни:
1) стремление к отдыху в любое время дня и ночи;
2) любимая одежда женщин – юбки, а не брюки (но слишком короткая юбка считается
неприличной);
3) ценность родственных связей (семья для итальянцев – и родственники, и друзья, и коллеги);
4) чрезмерная эмоциональность (итальянцы кричат и когда рады, и когда злы).
4. Японский стиль жизни:
1) уважение к старшим людям, приоритет семейных ценностей;
2) власть машин (японец не сделает работу, которую может сделать машина);
3) одна работа на всю жизнь (увольнение считается большим позором);
4) управление человеческими эмоциями (неприлично проявлять ни бурную радость, ни излишний
гнев);
5) своевременное питание правильными продуктами;
6) трудолюбие (работу нельзя отложить или передать другим людям);
7) порядок во всём, избавление от лишних вещей;
8) приверженность национальным традициям и принятым правилам.
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Студенты сравнивают стили жизни, находят общее и различное.В завершении предлагается
написать эссе «Существует ли казахский стиль жизни?».
При изучении лексической темы «Культурный отдых: театры, музеи, фестивали, выставки,
концерты, литература, музыка. Роль искусства в жизни человека» проводится работа на материале
текстов «Культурный отдых», «Роль искусства в жизни человека», «Литература – искусство слова».
Следует подчеркнуть, что удивление — признак небезразличного отношения к информации. Мы
отмечаем особую заинтересованность студентов информацией текста «Фестивали в Казахстане».
Предлагаем отрывок из этого текста: «Фестиваль – массовое празднество, смотр достижений
музыкального, театрального, эстрадного, циркового искусства, киноискусства и др. Здесь раскрывается
творческий потенциал молодых людей».
Популярны фестивали и в Казахстане. В живописных местах близ Алматы ежегодно проводятся
международные фестивали Four Э. Организаторы мероприятия объясняют, что Four Э включает «четыре
Э»: этническое, экологическое, эволюционное и эмоциональное разнообразие. Фестиваль проходит под
открытым небом и собирает тысячи людей всех возрастов. Гости говорят: «Нас радуют и удивляют
сюрпризы: угощение холодными арбузами, плетение косичек и дред, роспись хной и фейсарт, праздник
красок и парад костюмов».
В предгорье Ушконыра проводится фестиваль военного искусства кочевников. Здесь можно
познакомиться с жизнью степняков, их жильём и одеждой, правилами боя, попробовать национальные
казахские блюда. Руководитель этноцентра с гордостью рассказывает: «У нас одна из лучших юрт в
стране! Вся утварь и предметы в ней выполнены вручную».
Посещение этого фестиваля бесплатное. Гости удивляются всему, что их окружает, и спрашивают,
когда стартует новый фестиваль [3].
Как выяснилось в процессе работы над текстом, не все студенты знали об этом фестивале,
информация их заинтересовала.
Неординарная презентация даже элементарной информации может вызвать удивление. Студенты
готовили презентацию «Посещение Джамбулского областного русского драматического театра».
Тема следующего занятия: «История города: основание, исторические события. Исторический центр
города
и
современные
районы.
Предложно-падежная
система
русского
языка.
Совершенный/несовершенный вид глагола. Временные, объектные, атрибутивные, причинноследственные отношения». При прохождении данной темы студентов заинтересовал текст «Новые
названия улиц». Текст дан в сокращенном варианте.
«Первоначальное историческое название возвращено ул. Коммунистической, бывшей до
Октябрьской революции Кауфманской, теперь она стала Толе бикошеси (1663-1757 гг.)
Улица Советская (бывшая Союз Косши) стала Казыбекби \ кошеси (1655-1765 гг.) При хане Тауке,
при едином Казахском государстве он вместе с Толебием и с Айтекебием был соавтором
Конституционного акта – «Свода семи законов».
Улица 30 лет Победы (бывшая Ушбулакская) стала Айтекебикошеси. Айтекеби - один из соавторов
главного Закона единого Казахского государства во времена хана Тауке. Айтекеби наравне с биями Толе
и Казыбек был основным идейным организатором освобождения казахских земель от джунгарских
завоевателей. Его имя также является символом единства казахского народа.
Информация для студентов была интересной, для некоторых- новой.
Удивить студентов можно правильно сформулированной исследовательской проблемой,
неожиданным вопросом, фактом. Это мотивирует их деятельность, самостоятельный поиск интересных
фактов по изучаемой теме.
Литература:
1. Русова Н. Ю. Внедрение общенаучной методологической парадигмы в практику литературного
образования // Филологические традиции в современном литературном и лингвистическом
образовании - М., 2005. - 204 c.
2. Вайнштейн О. Б. Книга Денди. Мода. Литература. Стиль жизни. - М.: Новое литературное обозрение,
2012. - 640 с.
3. Культура и традиции народов Казахстана [Электронный ресурс]. – Режим доступа: siatravel.uz/kazakhstan/kazakhstan-customs-traditions/
Марія Петько, Анастасія Бєлан
(Дніпро, Україна)
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕРМІНОЗНАВСТВА
Термін - це слово або словосполучення, яке позначає поняття певної галузі знань чи діяльності
людини. Кожна галузь науки, техніки, виробництва, мистецтва має свою термінологію. Відокремлюють такі
основні групи термінологічної лексики: математичну (ділене, дільник, косинус, логарифм, частка), фізичну
(молекула, коливання, статика, індукція), мовознавчу (фонема, афікс, парадигма, синтаксис, метатеза),
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літературознавчу (лейтмотив, верлібр, хорей, сюжет, фабула, анапест), філософську (діалектика,
гносеологія, абсолют, апріорі, інтенція), фінансову (банк, кредит, лізинг, скоп, баланс), хімічну (кисень,
іонізація, оксиди, хімічна реакція), біологічну (рецептор, гомеостаз, мезодерма), музичну (октава, квінтет,
акорд, гармоніка), спортивну (ферзевий гамбіт, гросмейстер, аут, тайм, сет, раунд) тощо. [1]
Серед системи термінів кожної галузі вирізняють дві складові - термінологію і терміносистему.
Термінологія являє собою розділ мовознавства, що вивчає терміни (у цьому значенні все частіше
використовують слово термінознавство), а також сукупність термінів певної мови або певної галузі. [1]
Галузеві термінології, тобто сукупність термінів конкретних галузей, називають терміносистемами,
або термінологічними системами. Системність термінології зумовлена двома типами зв'язків, які надають
сукупності термінів системного характеру: логічними і мовними. [1]
Термінознавство- це наука, яка вивчає термінологію. Біля витоків творення української термінології
стояли науковці І. Верхратський, В. Левицький, О. Курило, О. Огоновський, І. Пулюй та інші, які доклали
багато зусиль до вироблення фахової термінології з різних наукових і технічних ділянок, прагнули до того,
щоб термінологія була «всеукраїнська і поєднувала елементи власне національного і міжнародного. [1]
Основні ознаки терміна - це системність (кожний термін входить до певної терміносистеми,у якій має
термінологічне значення, а за межами своєї терміносистеми він може мати зовсім інше значення);
точність(термін повинен якнайповніше й найточніше передавати зміст поняття, яке він позначає, неточний
термін може бути джерелом непорозумінь між фахівцями); прагнення до однозначності у межах своєї
терміносистеми (якщо більшість слів загальновживаної мови багатозначні, то більшість термінів однозначні, це зумовлено їх призначенням, але повністю усунути багатозначність не вдається; наявність
дефініції(кожний науковий термін має дефініцію (означення), яка чітко окреслює, обмежує його
значення). [1]
Національна мовна система будь-якої галузі знань неоднорідна за походженням, оскільки в її основі
закладена універсальна греко-латинська система терміноелементів. Найважливішою проблемою
сучасного українського термінознавства залишається питання збереження національного духу української
термінології за умов широких глобалізаційних процесів сучасності.
Чимала кількість українських вчених, особливо в різних галузях науково-технічних знань, черпала і
черпає досі базові фахові знання з російської наукової літератури. Разом із здобуттям нових знань вчені
запозичують і мовні форми, забуваючи про те, що пропонований термін має органічно вписуватись за
формою і звучанням в українській мові, підлягати внутрішнім її законам. Автори російсько-українських
словників досягли успіху у створенні та перекладі термінів. Крім зросійщення, в українському науково
мовному середовищі виникає нова загроза, тобто український варіант англійської мови. [1]
Берегти українське мовне довкілля сьогодні означає не тільки шукати способів і засобів уникати
російськомовних термінів. Великомасштабні глобалізаційні процеси висунули на перше місце в світовій
комунікації мову англійської, вона не тільки збагачує словник науковця, але й витісняє з нього національні
слова і вирази. Так формується почуття меншовартості української мови неспроможність її обслуговувати
наукову сферу. Страх українського вченого перед українською мовою породжений невмінням чи
небажанням засвоювати її засоби, щоб перекодувати новітні наукові інформаційні потоки. Відсутність
опірності чужомовним словам і брак зусиль у пошуках відповідних українських мовних засобів та
вираження наукової думки знижує науковий потенціал українського вченого. [1]
Наукова українська мова має давні традиції термінотворення. Її терміносистеми формувалися на
власній мовній основі, засвоюючи те, що вже було напрацьовано. Співвідношення національного та
міжнародного було й залишається каркасом у концептуальному підході до термінотворення.
Для термінологічної системи характерні такі способи творення: морфологічний спосіб (за
відповідними словотвірними моделями); семантичний, що реалізується за допомоги розвитку спеціальних
значень у словах природної мови; різні типи запозичень (словотвірне та семантичне калькування). [1]
Наукові терміни української мови утворюються такими основними способами: вторинна номінація використання наявного в мові слова для називання наукового поняття (споживчий кошик, водяний знак,
власний заголовок, ритмічна структура книги, сатиновий друк, чиста конкуренція, відчуження, ринок праці).
Це найдавніший спосіб термінотворення; словотвірний - утворення термінів за допомоги префіксів,
суфіксів, складанням слів і основ, скороченням слів. Цей спосіб термінотворення найпродуктивніший;
синтаксичний - використання словосполук для називання наукових понять(вихідні відомості, основний
текст, академічне видання, спільний множник, зустрічний позов, державне замовлення, капіталодефіцитні
країни); запозичення - називання наукового поняття іншомовним словом (контролінг, ліверидж, бюргшафт,
дисиміляція). [1]
Причини запозичення термінів різноманітні:
1) запозичення терміна разом з новим поняттям: бонус "додаткова винагорода, "комісійна
винагорода"; [1]
2) паралельне використання власного і запозиченого терміна в різних сферах (наприклад, науковій і
навчальній). [1]
3) пошук досконалішого терміна, внаслідок чого паралельно функціонують запозичені і власні
терміни: пролонгація - продовження терміну чинності угоди; інтерстелярний – міжзоряний. [1]
4) відсутність досконалого власного терміна, який би відповідав сучасним вимогам: ліквідат юридична особа-боржник, до якої висунуто фінансові вимоги у зв 'язку з її ліквідацією. [1]
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По-різному ставляться науковці до термінологічних запозичень. Деякі термінознавці - так звані
пуристи - заперечують потребу запозичати терміни з інших мов, натомість пропонують творити терміни з
ресурсів власної мови, проте насправді це не завжди вдається. Інші науковці розглядають запозичення як
об'єктивну реальність мовного життя, але вважають, що іншомовних слів у термінології не повинно
перевищувати 15%, оскільки наявність більшої кількості запозичень призводить до втрати національного
обличчя. Варто обмежити вживання запозичених слів за наявності власних термінів та паралельне
вживання запозичень із тим самим значенням з кількох мов. [1]
Терміни різноманітні за структурою, походженням і способами творення. За структурними моделями
терміни переділяють на:
1) однокомпонентні, терміни, наприклад: паритет, резолюція.
2) двокомпонентні терміни - прикметник + іменник, наприклад: унітарна держава, цивільна
відповідальність;
3) трикомпонентні конструкції, до складу яких можуть входити прийменники:
а) прикметник + прикметник + іменник, наприклад: щілинні приголосні звуки, вільна економічна
зона;
б) прикметник + іменник + іменник, наприклад: структурний тип речення, адитивний синтез
кольору;
в) іменник + прикметник + іменник, наприклад: форма релігійного світогляду, речення з
однорідними членами;
г) іменник + іменник + іменник, наприклад: категорія числа іменника, позолота обрізів видання;
4) багатокомпонентні аналітичні терміни, що мають чотири і більше компонентів, наприклад:
автоматичний стапельний приймальний пристрій, визначення авторських і суміжних прав. [1]
У словнику зафіксовано значну кількість українських архітектурних термінів на позначення назв
деталей, елементів споруд та будівель: обапіл, заглибина, антресоля, закрутень, апареля, лук, трям,
баляса, бльок, викруження, надколоння тощо; найменувань споруд, будівель, окремих приміщень: комора,
ангар, галерія, слухальня, купальня, ґанок. хлібниця тощо; назв будівельних матеріалів: алябастр, лимпач,
скалля, тектура, цегелля тощо. Деякі терміни відрізняються від сучасних фонетико-морфологічним
оформленням: алябастр, антресоля, апареля, балькон, бльок, галерія тощо. Першим фіксують слово з
народної живої мови: ажурный – прозірчастий (прозористий, ажурний, дірчатий, мережчатий); амбар –
комора (амбар, шпихлір, житовня, гамазей); амбразура – заглибина (амбразура) тощо [2].
Архітектурні терміни-слова, що ввійшли до словника, часто стають основою для творення
терміносполук, причому кількісний склад спеціальної номінації та її поняттєвий обсяг перебувають в
обернено-пропорційній залежності. Наприклад, на основі терміна лук (арка) утворено значну кількість
двокомпонентних термінологічних словосполучень, які є вищим ступенем системної родо-видової ієрархії і
зумовлені конкретизацією понять. Найчастіше такі терміносполуки мають модель «прикметник
(дієприкметник) + іменник»: лук арабський (безрозпірний, брусовий, подвійний, підвищений, гнучкий,
тощо.) [2]
Література:
1. Актуальні проблеми сучасного термінознавства [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:
https://infopedia.su/16x1eb9.html
2. Думанська Л. Особливості архітектурних термінів (на матеріалі «Словника будівельної термінології»
С. Булди) [Електронний ресурс] / Лариса Думанська // Одеська державна академія будівництва та
архітектури. – 2008. – Режим доступу до ресурсу: http://vlp.com.ua/files/26_27.pdf.
Науковий керівник:
доцент кафедри УДІД, Богуславська Л.Г.
Зоряна Сея, Ольга Ястремська
(Дрогобич, Україна)
ПРИКМЕТНИК
Прикметником називається повнозначна частина мови, яка називає ознаку або властивість
предмета. Наприклад, Тихе озеро незриме Віє духом трав’яним. Прикметники можуть називати різні
ознаки: колір (блакитний, білий, салатовий, сірий), розмір (широкий, вузький, великий, малий), якість
(м’який, жорсткий), смак (солодкий, гіркий, винний), матеріал (залізний, фаянсовий, цегляний),
відношення до місця (міський, сільський, прибережний), відношення до часу (денний, ранковий,
учорашній), відношення до простору (близький, далекий), особи (сестрин), зовнішні і внутрішні
властивості (здоровий, веселий, кмітливий, щирий).
Прикметники змінюються за родами, відмінками і числами: тихий голос, тиха розмова, тихе слово –
тихого голосу, тихої розмови, тихим словом, тихі голоси, тихих слів.
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У реченні прикметники виступають найчастіше узгодженими означеннями. Наприклад, Ой високо і
яснім небі сонце стало, Гаряче проміння та й порозсипало. Рідше прикметники виступають частиною
іменного складеного присудка. Наприклад, Знов я юний-юний і веселий знов.
Прикметники можуть виражати різні ознаки: колір (салатовий, сірий), розмір (широкий, вузький,
великий), якість (м’який, жорсткий), смак (солодкий, гіркий, винний), матеріал (залізний, цегляний),
відношення до часу (денний, ранковий, учорашній), відношення до особи (сестрин, невістчин), зовнішні і
внутрішні властивості (здоровий, веселий, кмітливий, щирий).
Ознака може бути виражена безпосередньо (ясний день, темна ніч, далека дорога, високе дерево)
або через відношення предмета до інших предметів (паперовий змій – змій з паперу, олов’яний солдатик –
солдатик з олова).
За значенням прикметники поділяються на якісні, відносні й присвійні.
Якісними називаються прикметники, що виражають ознаку безпосередньо, яка може проявлятися в
більшій чи меншій мірі: кислий – кисліший – найкисліший, білий – біліший – найбіліший, ясний – ясніший –
найясніший.
Якісним прикметникам притаманні такі властивості:
а) вони мають ступені порівняння і можуть поєднуватися з прислівниками міри: теплий, тепліший,
найтепліший, дуже теплий, надто теплий, трохи теплий, ледь теплий;
б) вони можуть вступати в антонімічні відношення: далекий – близький, гарячий – холодний, ранній –
пізній, живий – мертвий; ці відношення можуть бути й контекстуальні: зелене (листя) – жовте (листя);
в) вони, як правило, утворюють синонімічні ряди: розумний, мудрий, тямущий, кмітливий; хоробрий,
мужній, відважний, сміливий, безстрашний;
г) основи в них переважно непохідні, вони є вихідною базою для творення багатьох слів – іменників:
далекий – даль, далина, далеч, далечінь; добрий – добро, доброта; дієслів: далекий – даленіти,
віддалятися; добрий – добріти, добрішати; прислівників на –о, -е: далекий – далеко, щедрий – щедро,
добрий – добре, рішучий – рішуче.
За відношенням до дійсності якісні прикметники поділяються на дві групи: описові прикметники –
називають ознаки, що об’єктивно властиві предметам і сприймаються органами відчуттів: синій, холодний,
солодкий, високий, порожній, лисий, новий;
оцінні прикметники – називають ознаки, приписувані предметам за наслідком сприймання їх: гарний,
добрий, дорогий, важливий, корисний, розумний, щедрий, привітний.
Відносними називаються прикметники, що виражають ознаку через відношення до інших предметів,
яка не виявляється в більшій чи меншій мірі: денне світло (світло дня), вечірня прохолода (прохолода
вечора). Прикметники якісні й відносні відповідають на питання який? яка? яке?
Відносні прикметники:
а) вступають у синонімічні відношення з іншими частинами мови – з іменниками: соснова шишка –
шишка сосни, хлібний квас – квас із хліба, книжкова шафа – шафа для книжок; з дієсловами: перелітні
птахи – птахи, що перелітають; колючий дріт – дріт, який колеться; з прислівниками: нічна вулиця –
вулиця вночі, домашня робота – робота вдома;
б) мають похідні основи: вода – водний, водяний, водянистий; розділяти – роздільний, розділовий,
розділювальний, вранці – вранішній.
Присвійні прикметники, відповідають на питання чий? чия? чиє? і означають належність предмета
особі чи іншій істоті: дядькова робота, лисячий хвіст, чаплине гніздо, мамина наука, козяче молоко.
За значенням присвійні прикметники поділяються на такі, що:
а) означають належність особі: Михайлів, братів, Оленин, сестрин;
б) вказують не стільки на належність тварині чи тваринам, скільки на відношення до них: заячий слід,
теляча шкіра, свиняча шерсть;
в) входять до стійких словосполучень як частина нерозкладної назви (і таким чином втратили
значення присвійності): базедова хвороба, адамове яблуко.
Присвійні прикметники, вживаючись у переносному значенні, можуть ставати якісними. Порівняйте:
овеча вовна і овеча натура (покірна, слухняна натура), заячий хвіст і заячий характер (лякливий характер),
вовча лапа і вовчий погляд (важкий погляд).
Якісні прикметники виражають ознаку, яка може виявлятися більшою або меншою мірою, тому їм
властиві ступені порівняння – вищий і найвищий.
Прикметники, які показують, що в одному предметі більше тієї самої якості, ніж в іншому, є формами
вищого ступеня порівняння: Молоко легше за мед. Дніпро довший за Прип’ять.
Прикметники, які показують, що в предметі найбільше тієї самої якості порівняно з іншими
предметами, є формами найвищого ступеня порівняння: То була найкраща відповідь. Третя в ряду ялина
найвища.
Вищий ступінь порівняння має дві форми: просту і складену.
Проста форма утворюється від звичайного прикметника за допомогою суфікса –ш (-іш): малий –
менший, довгий - довший.
Складена форма вищого ступеня утворюється поєднанням слів більш або менш і прикметника:
більш відомий, менш відомий, більш вдалий, менш вдалий.
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Вищий ступінь може утворюватись через зміну кореня (суплетивні прикметники): гарний – кращий,
великий – більший, поганий – гірший.
Примітка: 1. Прикметники молодший і старший у словосполученнях старший лаборант, молодший
медичний персонал втратили значення вищого ступеня і вживаються в мові як компоненти нерозкладних
словосполучень.
2. Словосполучення більш-менш відомий, більш-менш чистий не є вищим ступенем порівняння, бо
виражають лише помірну ознаку.
3. Слово трохи послаблює вищий ступінь: трохи більший, трохи чистіший.
Найвищий ступінь порівняння прикметників також має дві форми: просту і складену.
Проста форма найвищого ступеня утворюється від простої форми прикметника вищого ступеня за
допомогою префікса най-: найстарший, найкращий, найспритніший. Посилюватися значення вищого
ступеня може за допомогою префіксів щонай-, якнай-: щонайвищий, якнайщиріший.
Складена форма утворюється сполученням слів найбільш, найменш і прикметника (найбільш
відомий, найменш грамотний) або слів від усіх, за всіх (рідніший за всіх, миліший від усіх).
Складені форми вищого і найвищого ступенів порівняння прикметників уживаються в українській мові
значно рідше, ніж прості.
Залежно від того, на твердий чи на м’який приголосний закінчуються основи прикметників, вони
поділяються на тверду і м’яку групи: крихкий, боязкий, коричневий, твердий – тверда група, синій, давній,
дружній, пізній – м’яка група.
Примітка: 1. Не мають ступенів порівняння прикметники: а) з суфіксами –ав, -яв: білявий, чорнявий;
б) з суфіксами –ават, -юват: білуватий, синюватий; в) з суфіксами –еньк, -есеньк, -езн, -енн: біленький,
тонесенький, величезний, здоровенний; г) з префіксом –пре: предобрий, премудрий; д) прикметники, що
мають не порівнювану ознаку: сліпий, кривий, лисий, босий, порожній, сивий.
За наявністю закінчень прикметники поділяються на повні і короткі.
Прикметники, у яких є закінчення, називаються повними: добрий, вільна, славне, зелені, материна.
Ці форми є звичайними для сучасної української мови.
У народній творчості та поезії вживаються також нестягнені повні прикметники: вірная (замість:
вірна), вечірнюю (замість: вечірню), синєє (замість: синє), молодії (замість: молоді). Наприклад: Любив
козак три дівчиноньки: чорнявую та білявую, третю руду та поганую. Нічка розсипала зіроньки яснії
(Народна творчість). Слово, чому ти не твердая криця? (Леся Українка).
Нестягнені повні форми трапляються також у прислів’ях: Хата чужая, як свекруха лихая. Ні гульня, ні
робота, коли рванії чоботи. На сухеє дерево і вогонь пада.
Прикметники, у яких немає закінчення, називаються короткими. Вони можливі тільки в називному
(знахідному) відмінку однини чоловічого роду: славен, молод, повен.
У сучасній українській мові без певного стилістичного забарвлення в ролі присудків вживаються
лише такі короткі прикметники (паралельно з повними формами): варт, винен, годен, здоров, ладен,
ласкав, повинен, потрібен, рад.
Тільки коротку форму мають присвійні прикметники на -ів, -ин у називному (знахідному) відмінку
однини чоловічого роду (чий?): Іванів, братів, лікарів, материн, Ларисин, Маріїн. Форми на зразок
«Івановий» не є нормативними.
Паралельно вживаються форми маків і маковий цвіт; але тільки королевий цвіт.
Інші короткі прикметники вживаються лише в народній творчості та в поезії: Ой зійди, зійди, ясен
місяцю (Народна творчість). Шумить в кімнаті зелен гай (О. Ющенко).

1.
2.
3.
4.
5.
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СЕКЦІЯ: ФІЛОСОФІЯ
Інна Шаталович
(Дніпро, Україна)
ЕВРИСТИЧНИЙ НАУКОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЕСТЕТИЧНИХ КАТЕГОРІЙ ПЛАТОНА
Сьогодні гостро ставиться питання, щодо вивчення філософії для студентів технічних
спеціальностей. Як філософія впливає на підвищення рівня кваліфікації природознавця? Як пов’язані між
собою категорії «естетичне», «гарне», «прекрасне», «краса» з категоріями «наука», «природознавство»,
«фізика», «математика»? На подібні питання спробуємо відповісти в контексті праць видатного
давньогрецького філософа Платона.
Як відомо самі «тимеївські» багатогранники Платона, які на відміну від атомів Левкіппа-Демокріта,
були неприняті класичною фізикою, наштовхнули В. Гейзенберга на розуміння того, що природа
елементарної частинки, визначається, перш за все, естетичними принципами [1]. Тому в ракурсі сучасних
стратегій прочитання Платона розглянемо ідеї природознавства крізь призму платонівського бачення
естетичних категорій (краси, гармонії, симетрії, простоти).
В першу чергу слід підкреслити вплив краси на творчий пошук, який має дві сторони: поклик і
оформлення, що спостерігаємо у Платона. З одного боку, краса допомагає «народженню» (закликаюча
краса). Прекрасне (грец. calon) Платон зводить до дієслова називати, кликати, закликати (caloyn) (Кратил,
416 b-c) [7]. З іншого боку, краса визначає долю народженого (оформлююча краса), так як звільнення від
«духовного» тягаря відбувається саме в прекрасному (Бенкет 206е). Евристичний вплив «прекрасного»
полягає в наступному: краса «закликає» вченого до дослідження навколишнього світу, супроводжує під час
наукового пошуку його, і саме вона допомагає вченому оформити результати дослідження. А також
довести істинність отриманих результатів, Все це супроводжується не тільки проявом естетичної
насолоди, але і призводить до практичної користі. Отже, вплив прекрасного простежується на всіх стадіях
творчості вченого.
Проте, слід зауважити, що чітко визначити красу дослідник не може, тому що її складно
вербалізувати. Зокрема, П. Дірак міркував про математичну красу як про поняття здебільшого інтуїтивне,
але зрозуміле кожному математику чи теоретику [8]. Платон також не зміг однозначно вказати визначення
категорії краси. Про природу самої краси він говорить, наприклад, в «Державі» (V 479а) Краса
визначається як єдина і самототожна ідея на відміну від нескінченної безлічі окремих прекрасних речей [7].
Прекрасне для Платона являється те, що постійне, а не те, що вічно змінюється і гине. Згідно висновку
А. Ф. Лосєва у праці «Історія античної естетики» терміни «прекрасний» або «Краса» вживається у Платона
дуже різнопланово і суперечливо. Тому доцільним буде висвітлити категорію краси через естетичні
категорії а саме: гармонію, симетрію, простоту [3].
Про красу як гармонію Платон згадує в діалозі «Федоні» (85е-86b). Гармонія за своєю суттю, є
єдність протилежностей в творі «Бенкет» (187а-с) а також красу можна висловити ще як згоду, співзвуччя,
акорд, висловлюється дослідник А.Ф. Лосєв. Про подібну «згоду» говорить і В. Гейзенберг в своїй роботі
«Кроки за горизонт», на думку якого є правильне узгодження частин одної з одною, і з цілим загалом.
Академік А. Б. Мігдал також вважає, що краса науки, як і мистецтва, визначається відчуттям пропорційності
і взаємопов’язаності частин, що утворюють ціле, і відображає гармонію навколишнього світу [5].
Про красу як симетрію або пропорційність, Платон наголошує в діалозі «Філеб» (64dе). Прикладом
симетричних утворень являються багатогранники в творі «Тімей» (куб, октаедр, ікосаедр, тетраедр).
Симетрія пов’язана з гармонією. Упорядкування розміреного цілого є перетворення його в гармонію, а
будовою гармонії являються симетрія, пропорція, ритм [7]. Таке визначення цілком можна застосувати і в
сучасному природознавстві.
Симетрія вважається цілком сучасним науковим поняттям. А. Б. Мігдал характеризував головні
напрямки фізики ХХ століття як пошуки симетрії і єдності картини світу [6]. І це є вражаючим фактом.
Симетрія має панівне місце в сучасному природознавстві, починаючи з виявлення її в законах збереження,
в кристалографії, в хімічних властивостях періодичної таблиці Менделєєва, і закінчуючи відкриттям
А. Ейнштейном загальності симетрії простору-часу і більш складними симетріями в світі мікрооб’єктів
(«калібрувальна інваріантність», ізотопічна інваріантність сильних взаємодій та ін.). На думку
В. Гейзенберга поняття фундаментальної частки навіть слід було б замінити поняттям фундаментальної
симетрії.
Наступна категорія краси – простота, яка проявляється у Платона в міркуваннях про неспівставність
в діалогах «Федон» (78 с.) і «Теєтет» (205 с). Прекрасне для Платона – це ідеальне, а ідеальне для
Платона – значить просте, несоставне. Це взаємозв’язок ідеального і простого, красивого і простого
починається в історії філософії саме з Платона.
Естетичний вплив категорії простоти спостерігаємо і в сучасній науці. Так, наприклад, дослідник
А. Б. Мігдал зазначає, що іноді краса зводиться до того, що вираз має простий вигляд і радує око, тому,
якщо у формулі багато коефіцієнтів, то значить вона негарна, а у формулі з безглуздими множниками,
необхідно запідозрити помилку. Про подібну простоту пише також вчений П.Л. Капіца, захоплюючись тим,
що для опису квантової закономірності фотоефекту А. Ейнштейну потрібні були лише три літери [2].
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Перейдемо до проявів внутрішньої, більш глибинної краси, до якої віднесемо встановлення зв’язку
між різнорідним, а в термінах платонознавства – тотожність межі і безмежного.
Симетрія для Платона не просто зовнішнє «геометричне» відображення, вона у нього категорія
онтологічного порядку, яка несе ознаки тотожності або злиття межі і безмежного. Приклад – тотожність
числової структури і краси, Космос. Числом по Платону пронизано все в нашому світі: пори року, людська
стать, здоров’я, музика. Але з іншого – боку, число, ідея, межа у Платона не відірвані від матеріального,
безмежного, а впорядковують його, зливаються з ним до нерозрізнення. Настає тотожність, в якій числова
структура прекрасна, і краса пронизана числом. І тоді ідеї Платона з одного боку пронизані числами –
межею, але вони у нього в той же час і міфи – безмежне. Тоді хаос стає Космосом, який з одного боку є
порядок зустрічаємо у діалозі «Горгій» (508а), але в той же час і прикраса бачимо в творі «Філеб» (28 с.29е).
Подібне злиття різнорідних явищ знаходимо і в сучасній науці. На думку дослідника А. Б. Мігдала,
гарно, якщо вираз пов’язує в простій формі різнорідні явища, встановлює несподівані зв’язки [5]. Так,
формула тяжіння А. Ейнштейна пов’язує радіус кривизни простору з щільністю матерії, а теорія відносності
– тяжіння і поширення світла. Красивими також є рівняння Максвелла, що містять в компактній формі
інформацію про всі електричних і магнітних явищах, а також теорія корпускулярно-хвильового дуалізму
елементарних частинок і світла, які з одного боку – частинки (прояв числа, граничної відособленості в
просторі); з іншого – хвилі (прояв текучого, безмежного). Причому в мікрооб’єкті це злито до повної
тотожності – це частка і хвиля одночасно.
Таким чином, краса проявляється не тільки у зовнішній упорядкованості, узгодженості,
пропорційності наукових формул і теорій, але і в більш глибинній тотожності різнорідних явищ.
Як висновок про співвідношення платонівських естетичних категорій з сучасним природознавством
наведемо слова вченого-фізика В. Гейзенберга, висловлені ним в роботі «Фізика і філософія»:
«платонівські симетрії ще не були правильними, але Платон був правий, коли вірив, що в осередку
природи, де мова йде про найдрібніші одиниці матерії, ми знаходимо, в кінцевому рахунку, математичні
симетрії. Неймовірним досягненням було вже те, що античні філософи поставили вірні питання». Таким
чином здобувачам вищої освіти в природознавцями, вкрай необхідно вивчати філософію і знайомитися з
першоджерелами філософів.
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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 декабря 2021 г. проводится XLІІІ 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
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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 декабря 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: 31.12.2021 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
Контактный телефон: +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 грудня 2021 р. проводиться XLІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
«Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії».
Планується робота за секціями:
І. БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
1. Систематика та географія вищих рослин.
2. Структурна ботаніка та біохімія рослин.
3. Мікологія та альгологія.
4. Ресурсоведення та інтродукція рослин.
5. Молекулярна біологія мікробіологія.
6. Зоологія.
7. Фізіологія людини та тварин.
8. Біохімія та біофізика.
9. Генетика та цитологія.
10. Біоінженерія та біоінформатика.
ІІ. ГЕОГРАФІЯ ТА ГЕОЛОГІЯ
1. Регіоноведення і регіональна організація
суспільства.
2. Спостерігання, аналіз та прогноз
метеорологічних умов.
3. Гідрологія та водні ресурси.
4. Біогеографія, біоресурсоведення,
біорізнеоманітність.
5. Картографія та геоінформатика.
6. Природокористування та екологічний
моніторинг.
7. Техніка та технологія
геологорозвідувальних робіт.
8. Ґрунтознавство.
9. Економічна географія.
ІІІ. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
1. Підвищення ролі державного службовця
на сучасному етапі розвитку суспільствах.
2. Сучасні технології управління.
3. Взаємодія різних гілок влади.
4. Підготовка державних службовців.
ІV. ЕКОЛОГІЯ
1. Стан біосфери та його вплив на здоров’я
людей.
2. Екологічні та метеорологічні проблеми
великих міст і промислових зон.
3. Радіаційна безпека та соціальноекологічні проблеми.
4. Промислова екологія і медицина праці.
5. Проблеми екологічного виховання
молоді.
6. Екологічний моніторинг.
V. ЕКОНОМІКА
1. Банки та банківська система.
2. Зовнішньоекономічна діяльність.
3. Фінансові відносини.
4. Інвестиційна діяльність та фондові
ринки.
5. Управління трудовими ресурсами.
6. Маркетинг та менеджмент.
7. Облік та аудит.
8. Математичні методи в економіці.
9. Економіка промисловості.
10. Економіка підприємства.
11. Логістика.
12. Економіка АПК.
13. Регіональна економіка.
14. Економічна теорія.
15. Державне регулювання економікою.
16. Макроекономіка.
VI. ІСТОРІЯ
1. Історія України.
2. Загальна історія.
3. Історія науки і техніки.
4. Етнографія.

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

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

розміщувати

доповіді

на

web-сторінці

за

адресою:

Робочі мови конференції: українська, польська, російська, англійська, французька, білоруська, грузинська,
вірменська, азербайджанська, казахська, узбецька, таджицька, киргизька, молдавська, туркменська.
Останній термін подання статей – 30 грудня 2021 р. (включно).
Вартість участі в конференції та розміщення статті в електронному збірнику складає:
Оргвнесок – 100 грн. (в оргвнесок входить оплата за розміщення на сайті, верстака макету, редагування
текстів, електронний сертифікат). Об’єм статті – не більше 7 сторінок. Скачати збірник можна буде через тиждень
після закінчення роботи конференції за адресою http://conferences.neasmo.org.ua/ натиснувши слова
«ЗАВАНТАЖИТИ ЗБІРНИК».
Увага! Реквізити змінено. Кошти перераховуються на:
Картку Приват банку 4731 2196 1118 8412 (одержувач – Бобровнік Юрій Вікторович) та відправити SMS
підтвердження про оплату на моб. 097 923 16 58 у повідомленні вказати прізвище учасника конференції.
Або на карту карту MONOBANK 5375 4141 0434 5920 (одержувач – Бобровнік Юрій Вікторович) (переказ
через термінали IBOX БЕЗ КОМІСІЇ, для цього потрібно вибрати в меню MONOBANK вказати номер карти та
номер телефону 097 923 16 58) після переказу орг. внеску потрібно відправити SMS підтвердження про оплату на
цей же номер, у повідомленні вказати ЛИШЕ прізвище учасника конференції.
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
ПІБ автора
Місто
за зразком Іван Петренко
(Київ, Україна)
Секція, підсекція за зразком ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
(Методика викладання мови та літератури)
Назва статті (великими літерами)
Текст статті
(посилання на літературу по тексту у квадратичних дужках за зразком [1, с. 23])
Література:
1.
Коцур В.П. Історія середніх віків: [у 2-х т.]. – Т.1. Раннє середньовіччя: курс лекцій. / В.П. Коцур, В.О. Балух.
– Чернівці: Наші книги, 2009. – 496 с.
2.
Пангелов Б.П. Організація і проведення туристсько-краєзнавчих подорожей: навч. посіб. / Б.П. Пангелов. –
К.: Академвидав, 2010. – 248 с.
Науковий керівник: кандидат філологічних наук, Петренко Іван Петрович
Увага!
Після літератури (у правому куті вказується науковий керівник (для студентів та аспірантів))
подаються відомості про авторів (П.І.П. (повністю) телефон, E-mail, місце роботи або навчання, посада, вчене
звання, науковий ступінь.
До участі у конференції приймаються статті обсягом від 5 до 7 сторінок набраних у редакторі WORD у
вигляді комп’ютерного файла з розширенням *.doc. Шрифт Times New Roman 14. Міжрядковий інтервал 1,5. Поля з
усіх сторін 20 мм. Матеріали на конференцію приймаються електронною поштою за адресою: neasmo@gmail.соm
(тема повідомлення: 31 грудня 2021 р. (у разі якщо Ваш поштовик викидає помилку не відправлення відправляйте
на адресу neasmo@ukr.net)).
У разі відправки коштів оргвнеску на картку Приватбанку ксерокопію квитанції не надсилається (достатньо
відправити SMS вказавши прізвище автора доповіді).
Увага! У разі відправки статті та квитанції про оплату оргвнеску електронною поштою, надсилати
друковані матеріали Укрпоштою не потрібно!
Увага! Після того, як ми отримали від Вас статтю, Ви обов’язково маєте отримати повідомленнявідповідь: «Вашу статтю отримано та зараховано». Якщо така відповідь не надійшла через день після
надсилання, тоді обов’язково зателефонуйте оргкомітету і повідомте про ситуацію.
Увага! Уразі якщо Вам потрібний електронний сертифікат, то у відомостях про автора, вкажіть про це, і ми
Вам його надішлемо електронною поштою на протязі двох тижнів після завершення проведення конференції.
Адреса оргкомітету:
08401, Київська обл. м. Переяслав, вул. Сухомлинського, 34, гурт. 2, кім. 908.
Координатор – Бобровнік Юрій Вікторович
Контактний телефон: (097) 923 16 58.
РОБОТИ ОБ’ЄМОМ менше 3 сторінок НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ!
ТЕКСТИ, НАБРАНІ МІЖРЯДКОВИМ ІНТЕРВАЛОМ 1,0 НЕ ПРИЙМАЮТЬСЯ!!!
З результатами та форматом проведення попередніх конференцій можна ознайомитися за адресою
http://conferences.neasmo.org.ua/
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СЕКЦІЯ: БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
Ірина Каденко, Марія Малкіс (Харків, Україна)
СИСТЕМАТИЧНИЙ, БІОМОРФОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ДИКОРОСТУЧИХ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН
ХАРКІВЩИНИ ........................................................................................................................................
Ольга Шимко (Харьков, Украина)
СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ БИОЛОГИИ КОШАЧЬИХ АКУЛ ....................

6
9

СЕКЦІЯ: ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Дар’я Староконь, Вікторія Морева (Маріуполь, Україна)
УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНИМИ РИЗИКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ............................................................................................

12

СЕКЦІЯ: ЕКОНОМІКА
Людмила Болдирєва, Євгенія Бутова (Полтава, Україна)
УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНОЮ ІНФРАСТРУКТУРОЮ ПІДПРИЄМСТВ................................................
Ілона Буряк (Київ, Україна)
ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА ОБЛІКУ КAПІТAЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ .....................................................
Віта Мачульська (Ірпінь, Україна)
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ОБСЯГІВ КРЕДИТНИХ І
ЗАЛУЧЕНИХ КОШТІВ БАНКІВСЬКОЇ УСТАНОВИ ................................................................................
Ірина Каневська (Полтава, Україна)
МАРКЕТИНГ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ....................................................................................................................
Світлана Колач, Зоряна Мирончук (Львів,Україна)
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