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Фенотипові особливості індивіду обумовлені існуванням алельного
поліморфізму генів. Різні варіанти одного гену можуть здійснювати кодування
молекул з відмінними біохімічними характеристиками, що впливає на
функціональні можливості організму відносно генетичної схильності до
розвитку мультифакторіальної патології [1, 2]. Найбільш вагомими у даному
контексті вважають гени імунної системи HLA (human leukocyte antigen), які
визначають стійкість і схильність до негативних факторів зовнішнього
середовища, до ендогенних аутоімунних стимулів, а також окреслюють
клінічний ризик впливу цих факторів на організм людини [3]. По суті,
полиморфізм генів імунної відповіді є інтегральним відображенням мікро- і
макроеволюційних процесів у популяції за конкретних умов, які призводять до
формування популяційного генофонду, що забезпечує біологічну безпеку
шляхом збереження рівня різноманітності антигенних детермінант і якості
імуногеному [4].
На сьогодні вважається, що особливості спектрів поліморфізму різних
генів у залежності від географічних умов проживання, расової (етнічної)
належності свідчать про дію природного відбору [5]. Оскільки в конкретних
умовах певний поліморфізм може виступати в якості генів тригерів (при
наявності певних негативних умов індукують виникнення патологічного
процесу) або протекторів (перешкоджають виникненню захворювання),
важливим є дослідження генетичної структури конкретної популяційної когорти
індивідів за поширеністю поліморфних варіантів генів імунної відповіді як
популяційного контролю.
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Мета даного дослідження полягала у визначенні характеру поширеності
ізольованих та гаплотипових поліморфних варіантів генів головного комплексу
гістосумісності (HLA-A, HLA-B, HLA-C, HLA-DRB1, HLA-DQA1, HLA-DQB1) в
контрольній популяції Центрального гено-географічного регіону України
порівняно з HLA структурою населення європейських країн.
Об’єктом дослідження була геномна ДНК 364 практично здорових осіб
віком від 18 до 50 років – донорів компонентів крові та потенційних донорів
гемопоетичних стовбурових клітин, які склали контрольну популяцію
Центрального гено-географічного регіону України (гено-географічний регіон –
це територія, населення якої складає популяцію з характерним поширенням
генетичних алелів). Досліджено розподіл HLA-гаплотипів за шістьма генами, у
364 осіб (2n = 728) виявлено 276 гаплотипів. Ідентифікація алельного
поліморфізму генів HLA І (HLA-A, HLA-B, HLA-C) та II класу (HLA-DRB1, HLADQA1, HLA-DQB1) проводилася за допомогою методу ПЛР із застосуванням
сиквенс-специфічних праймерів (PCR-SSP) [6]. Геномну ДНК із зразків цільної
крові виділяли з використанням набору для виділення ДНК DNA BOX 500
(«Protrans», Німеччина). Генотипування проводили наборами PROTRANS
Cyclerplate System («Protrans», Німеччина), дотримуючись стандартного
протоколу виробника. Аналіз поширеності HLA поліморфних варіантів генів на
відповідність закону Харді-Вайнберга показав, що досліджувана популяція
знаходиться у рівновазі за всіма зазначеними генами, що відповідає принципам
панміктичної популяції [7].
Порівняння отриманих результатів у зіставленні з даними алельних частот
Міжнародної бази (AFND, http://www.allelefrequency.net) показало наступне: для
гена HLA-A у AFND зареєстровано 21 алельну групу. В дослідженій нами
популяції виявлено 16 алельних груп: не знайдено HLA-A*36, A*43, A*69, A*74,
A*80. Найнижчі частоти розповсюдження визначені для алельних груп HLAA*34 та HLA-A*66 (0,0014 та 0,0027 відповідно) [8, 9]. Як і у більшості
європейських популяцій, високочастотними виявилися групи HLA-A*02, HLA14
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A*03 та HLA-A*01. Привертає увагу поширеність HLA-A*24, яка за
розповсюдженням знаходиться на другій позиції після HLA-A*02 (0,286 та 0,1483
відповідно). Таке домінування специфічності HLA-A*24 більш характерне для
популяцій Південно-Східної Європи. Серед 36 алельних груп гена HLA-В в
досліджуваній популяції виявлено 28. Специфічності В*45, В*54, В*73 виявлені
з частотою 0,0014 і можуть розглядатися як рідкісні, що відповідає характерним
рисам їх поширеності у європейських популяціях.
Найбільш поширеними виявились алельні групи В*07, В*35, В*18 (0,1058;
0,1071 та 0,0879 відповідно). Серед найбільш поширених алельних груп вагомий
внесок належить генам слабкої імунної відповіді HLA-A*24 і HLA-В*07, а також
гену HLA-В*35 – маркеру аутоімунної відповіді. Для гена HLA-С було виявлено
всі 14 алельних груп. Найменша частота була зареєстрована для С*14 (0,0124).
Найбільш поширеною виявилась алельна група С*07 (0,2719), на другому місці
– В*12 (0,1359). Для гена HLA-DRB1 також ідентифіковані всі відомі алельні
групи. Серед найбільш поширених варіантів були зареєстровані: HLA-DRB1*07
(0,1442), HLA-DRB1*11 (0,1401) та HLA-DRB1*13 (0,1250).
Поліморфізм гена HLA-DQB1 представлений 22 алелями, з яких
найпоширенішими

виявились

алелі

HLA-DQB1*03:01

(0,1772),

HLA-

DQB1*06:02 (0,1168), HLA-DQB1*05:01 (0,1154). Найменш розповсюдженими
були алелі HLA-DQB1*03:07 та HLA-DQB1*06:08, частота зустрічальності яких
не перевищувала 0,005. Серед популяційного розподілу 14 алельних варіантів
гена HLA-DQА1 найбільшого поширення набули алелі HLA-DQА1*01:02 (0,2363)
та HLA-DQА1*05:05 (0,1442).
Проведено також порівняльний аналіз частот даних гаплотипів в
дослідженій популяції з частотами HLA?-гаплотипів в популяціях Східної
Європи (поляки [10], німці [11]) та Південної Європи – італійці [12].
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Результати дослідження свідчать про характерні особливості поширеності
гаплотипів серед представників української популяції. Так, вісім HLAгаплотипів мали частоту більше 0,01. Найпоширеніший серед українців гаплотип
А*02/В*35/*07/DRB1*07/DQB1*03:01/DQА1*01:02 відрізнявся від наібільш
високочастотного з HLA?-гаплотів у більшості європейських популяцій
A*01/B*08/C*07/DRB1*03/DQB1*02:02/DQА1*01:01,

саме

цей

гаплотип

виявлявся з максимальною частотою у мешканців Польщі (0,0602). Однак,
частота даного гаплотипу в українців знижена (0,0153) порівняно з іншими
популяціями. Другий за частотою у більшості європейських популяцій гаплотип
A*03/B*07/C*07/DRB1*15/DQB1*06:02/DQА1*01:01 був четвертим у когорті
українців.

Третю

позицію

займає

гаплотип

A*03/B*35/C*04/DRB1*01/DQB1*05:01/DQА1*01:02, найбільш поширений у
мешканців Північно-Західної Європи [13]. В українській популяції зазначений
гаплотип займає шосте місце з частотою 0,0163. Встановлено, що гаплотип
А*24/В*07/С*12/DRB1*11/DQB1*06:02/DQА1*05:05 в українській популяції
зустрічається з частотою 0,0178, тоді як у європейських популяціях його частота
не перевищує 0,006, або зовсім не реєструється.
Таким чином, популяційний аналіз генетичної структури населення
Центрального гено-географічної зони України відносно поліморфізму генів
головного комплексу гістосумісності HLA-A, HLA-B, HLA-C, HLA-DRB1, HLADQA1, HLA-DQB висвітлює певні загальні тенденції у розподілі алельних
варіантів генів, а також наявність характерних рис щодо поширеності
конкретних алелів, генотипів і гаплотипів порівняно з представниками інших
європейських країн. Даний факт свідчить про необхідність формування
контрольних вибірок з урахуванням особливостей етнічних популяційних
характеристик, що значно підвищує ступінь якості аналізу інформативності
маркерів генетичної схильності до мультифакторіальної патології і надає
відповіді на питання невідповідностей щодо даних, отриманих дослідниками
інших країн.
© Мінченко Ж.М., Дмитренко О.О., Любарець Т.Ф., Шляхтиченко Т.Ю.
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Як відомо, освіта завжди була і залишається однією з найважливіших
галузей держави. Вся документація, що складається в закладах освіти в межах
загального і спеціального діловодства, обов’язково має відповідати чинному
законодавству. І з метою належного виконання поставлених перед керівництвом
ЗЗСО завдань, однією з умов є їх особиста обізнаність стосовно сучасних правил
організації роботи зі службовими документами та вимог щодо їх оформлення.
Адже відповідно до статті 38 Закону України «Про повну загальну середню
освіту» від 16.01.2020 року керівник ЗЗСО зобов’язаний: «організовувати
документообіг, бухгалтерський облік та звітність відповідно до законодавства;
затверджувати правила внутрішнього розпорядку закладу; затверджувати
посадові інструкції працівників; організовувати освітній процес та видачу
документів про освіту» [5].
Організація

діловодства

в

навчальному

закладі

визначається

законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки
(МОН) України та інших центральних органів виконавчої влади, яким
підпорядкований заклад. На сьогодні в Україні є значна кількість нормативноправових документів, що регламентують організацію діловодства. Одним із
20
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головних є «Правила організації діловодства та архівного зберігання документів
у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в
установах і організаціях» (далі – Правила організації діловодства), які є
обов’язковими для виконання усіма без винятку установами [4]. Саме цим
документом визначені єдині вимоги щодо створення управлінських документів
та роботи з ними, а також порядок їх архівного зберігання. Під час організації
діловодства, в сучасних установах керуються положеннями «Типової інструкції
з документування управлінської інформації в електронній формі та організації
роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого
обміну» та «Типової інструкції з діловодства в міністерствах, інших центральних
та місцевих органах виконавчої влади», затверджених Постановою КМУ від 17
січня 2018 р. № 55 «Деякі питання документування управлінської діяльності» [1].

Разом із тим організація роботи зі службовими документами та
документообігу здійснюється із врахуванням специфіки діяльності установи.
Тому для установ в системі певного відомства (міністерства) можуть
розроблятися відомчі інструкції з діловодства як от «Інструкція з діловодства у
закладах загальної середньої освіти», затверджена наказом МОН України від
25.06.2018 № 676 та зареєстрована у Міністерстві юстиції України 11.09.2018 за
№ 1028/32480 [2]. Саме цією Інструкцією встановлюються загальні вимоги щодо
документування управлінської інформації та організації роботи з документами у
державних і комунальних ЗЗСО.
В свою чергу кожен заклад освіти має здійснювати роботу з документами
та організовувати документообіг відповідно до власної інструкції з діловодства,
яка розробляється на основі Інструкції з діловодства у ЗЗСО. Це дозволяє закладу
освіти організувати діловодство з урахуванням своїх особливостей, максимально
розширити повноваження та індивідуалізувати потреби закладу освіти в
документуванні інформації, пов’язаної з прийняттям управлінських рішень, а
також убезпечує від надмірних вимог щодо обов’язкового зберігання
документів, які втратили актуальність. Керівник закладу має обов’язково
© Веремчук О.В.
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затвердити розроблену інструкцію відповідним наказом. Відповідальність за
виконання Інструкції з діловодства покладається виключно на керівника закладу.
Державний нагляд (контроль) за виконанням вимог цієї Інструкції здійснює, як
правило, Державна служба якості освіти та її територіальні органи, яким
підпорядкований заклад.
Для визначення строків зберігання документів, що створюються під час
діяльності закладу, за рекомендацією МОН України (Лист № 1/9-596 від
03.10.2018) береться до відома «Примірний перелік документів, що створюються
під час діяльності закладів загальної середньої освіти, із зазначенням строків
зберігання», укладений відповідно до «Переліку типових документів що
створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого
самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків
зберігання документів», затвердженого наказом Міністерства юстиції України від
12.04.2012 року № 578/5 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
17.04.2012 за № 571/20884 (зі змінами) [3]. Рекомендований МОН України і
чинний на сьогодні новий перелік документів для ЗЗСО є актуалізованим та
скороченим відносно попереднього варіанту переліку, щонайменше на 20%.
На підставі примірного переліку документів ЗЗСО має формувати
номенклатуру справ (обов’язковий систематизований перелік назв справ із
зазначенням їх строків зберігання), що групуватиме документи за змістом і
видом з метою оптимізації їх обліку, зберігання та оперативного пошуку
потрібної інформації. Номенклатуру справ повинен мати кожен заклад освіти.
Вона створюється для того, щоб: встановлювати єдиний порядок формування
справ; вести облік справ; оперативно шукати документи за їх змістом і видом;
визначати строки зберігання справ.
Проект номенклатури справ зазвичай розробляється у листопаді поточного
року. Перед цим вивчаються документи, що створюються з усіх питань
діяльності закладу. Надалі, не пізніше 20 грудня номенклатура уточняється,
затверджується директором закладу та вводиться в дію з 01 січня наступного
22
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року. Номенклатура справ має складатися за формою, наведеною в додатку 10 до
Правил організації діловодства [4]. Розміщення справ у номенклатурі має
відповідати ступеню важливості питань для вирішення, із урахуванням
взаємозв’язку документів, що перебувають у конкретних справах.
Важливо

зазначити,

що

систематизація

справ

ЗЗСО

сприятиме

правильному веденню документації, своєчасному обробленню первинної
інформації, спрощенню обліку, дотриманню принципів доступності й
співставлення облікових даних.
Нині у діловодстві ЗЗСО використовуються переважно традиційні
(паперові) способи створення і обробки документів. Водночас останнім часом
активізувалось використання і електронних документів в управлінській
діяльності закладу. Адже на відміну від документів на паперових носіях
електронні документи мають ряд переваг, зокрема: з електронними документами
можуть одночасно працювати кілька співробітників в установі або її
територіально відокремлених структурних підрозділах; доступ до них
здійснюється за декілька секунд.
Перевага

використання

електронного

документообігу

в

ЗЗСО

є

очевидною: можливість розміщення в документі, окрім тексту, мультимедійних
даних; можливість при створенні документів використовувати заздалегідь
заготовлену форму, шаблон; оперативне передавання інформації одночасно для
великої кількості адресатів; швидкий пошук та перегляд електронних
документів; можливість оперативного погодження, підписання та оформлення
документів; обмін електронними документами з вищими керівними установами;
економія паперу; економія ресурсів за рахунок використання електронного
архіву.
Перехід на електронне діловодство в Україні передбачено «Типовою
інструкцією з документування управлінської інформації в електронній формі та
організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного
міжвідомчого обміну» [1]. Натомість в «Інструкції з діловодства у закладах
загальної середньої освіти» [2], якою керуються нині ЗЗСО, відсутні радикальні
© Веремчук О.В.
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заходи щодо здійснення інформатизації процесів діловодства та відмова від
надмірно великого паперового потоку документів.
Тому нині у діловодстві ЗЗСО використовують переважно традиційні
(паперові) способи створення і обробки документів. Разом із тим поступово
впроваджуються

елементи

електронного

документообігу.

Особливо

активізувалась робота закладів освіти з електронними документами під час
оголошеного Урядом тривалого карантину, що стало очевидним.
Отже, зазначені вище нормативні документи є основою для належної
організації діловодства в ЗЗСО.
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20. – Назва з екрана.
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ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
Гу т Л.В.

ОБГРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ
ЦІН НА ТОВАРИ НА ОСНОВІ ЕЛАСТИЧНОГО ПОПИТУ
Гут Л.В., к.е.н., доцент
Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського торговельноекономічного університету
Одним з методичних підходів щодо управління рівнем ціни у підприємстві
торгівлі є визначення тактики зниження цін з урахуванням еластичності попиту
споживачів по ціні.
Обґрунтування доцільності зниження цін залежить від еластичності
попиту:
- на сегменті ринку з еластичним попитом при зниженні цін певних товарів
обсяг товарообороту зростає, що викликає зростання доходу від реалізації по цих
товарах і, в тому числі сукупного доходу та прибутку;
- на сегменті ринку з нееластичним попитом підприємство торгівлі при
зниженні ціни повинно враховувати, що обсяги товарообороту, як правило, не
зростають. Якщо товар виявляється дійсно товаром нееластичного попиту, то
обсяг товарообороту не зміниться, або зміниться на незначну величину, що
призведе до падіння доходів та прибутку. Така ситуація виникає, якщо
підприємство торгівлі розглядає тактику зниження ціни на товар як інструмент
реалізації якісних товарів, при малоефективній збутовій діяльності, бажанні
уникнути нових конкурентів на нееластичному ринку.
Знижуючи ціни, підприємство торгівлі надає інформацію споживачам, що
високі ціни не є його ціллю. Але повинно знати, що не завжди зниження ціни
призводить до зростання обсягу товарообороту, і відповідно, до зростання
© Гут Л.В.
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Саме тому важливо економісту по цінах потрібно

проводити аналіз цінової еластичності попиту споживачів, якщо не по окремих
товарах, то хоча би по товарних групах в цілому.
Критерієм доцільності зниження ціни по товарній групі може виступати
збільшення обсягу товарообороту.
При зниженні ціни підприємство торгівлі при еластичності попиту на
даний товар та плановому обсязі реалізації товару у натуральному вимірі, ефект
від такого зниження ціни можна розрахувати за наступною послідовністю дій:
1) визначається процент зниження ціни;
2) розраховується процент збільшення обсягу товарообороту;
3) визначається можливий обсяг реалізації товарів у натуральному вимірі
з урахуванням еластичності попиту по ціні;
4) наводиться сума товарообороту до зниження ціни (періоду, що передує
прогнозуванню);
5) визначається обсяг товарообороту після зниження ціни;
6) розраховується зміна товарообороту після зниження ціни.
Приріст товарообороту свідчить про доцільність застосування тактики
зниження ціни на товари з еластичним попитом.
Зниження цін та збільшення обсягу реалізації у натуральному вимірі не
призводять до автоматичного збільшення прибутку підприємства торгівлі, якщо
частка змінних витрат у сумі загальних витрат є значною. Якщо підприємство
торгівлі при визначенні ціни на товари орієнтується на витрати, то питома вага
постійних витрат дає можливість знизити ціни. Постійні витрати можуть
посідати значну частку у загальних витратах підприємства торгівлі. При
зниженні ціни доходи від реалізації товарів мають бути більше змінних витрат.
Проте збільшення обсягу реалізації у натуральному вимірі може суттєво
зменшити постійні витрати на одиницю товару і зниження ціни виявиться
неефективним.
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У разі зниження ціни підприємству торгівлі потрібно оцінити свої витрати
обігу та потенційний фінансовий результат. Інакше кажучи, необхідно оцінити,
чи доцільно знижувати ціни на товари, якщо попит на них виявився еластичним
або нееластичним. Зростання товарообороту є критерієм, за яким ціни товарів
доцільно знизити. І навпаки, зменшення товарообороту вказує на недоцільність
зниження цін товарів.
Подальша логіка проведення розрахунків наступна:
- значення коефіцієнтів за методикою беруться по модулю (абсолютній
величині), тобто знак мінус ігнорується;
- обираємо лише ті товарні групи, по яким попит є еластичним, оскільки
при ньому споживачі реагують на зменшення ціни і збільшують обсяги купівлі
товарів;
-

по товарних групах з еластичним попитом на базі коефіцієнту

еластичності визначається коефіцієнт росту товарообороту шляхом ділення
першого на 100 плюс одиниця;
- по товарних групах з нееластичним попитом вважаємо, що споживачі не
реагують на зміну ціни і продовжують купувати потрібні товари, або збільшують
купівлю на незначну величину;
- обсяг реалізації – це обсяг товарообороту останнього з досліджуваних
років, який взятий за базу порівняння;
- прогноз товарообороту на наступний рік з урахуванням коефіцієнту
еластичності попиту по ціні визначено множенням обсягу реалізації останнього
року на прогнозований коефіцієнт його росту;
- зміна товарообороту визначена як відхилення прогнозу товарообороту на
наступний рік від обсягу товарообороту останнього року.
До основних ринкових суб’єктів, які можуть відреагувати на зміну ціни,
належать, як відомо, споживачі товарів, а також конкуренти і саме підприємство
торгівлі.
© Гут Л.В.
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бути

неоднозначними

і

часто

непередбачуваними: покупці можуть сприйняти по-різному і зростання ціни і її
зниження.
Управління рівнем ціни у практичній діяльності з боку підприємства
торгівлі повинно здійснюватись з урахуванням реакції споживачів на зміну ціни.
Задля цього треба ретельно вивчати попит споживачів і їх чутливість до зміни
ціни. При цьому слід врахувати, що тактика підприємства торгівлі полягає не
лише у зменшенні ціни, але і підвищенні.
На нашу думку, варіантами сприйняття споживачами зниження ціни є:
- товар морально застарілий і підприємство торгівлі бажає замінити його
більш сучасним товаром, по яких існують нові моделі товару;
- товар має дефекти, тому він погано продається;
- у підприємства торгівлі мають місце серйозні фінансові труднощі і воно
може залишити споживчий ринок як підприємство-банкрут;
- у майбутньому ціна товару або товарної групи знову знизиться, тому
варто почекати із купівлею;
- якість товару нижча, ніж у товарів-конкурентів.
До варіантів сприйняття споживачами підвищення ціни слід віднести:
- товар має високу споживчу цінність;
- товар користується попитом, тому варто його якнайшвидше купити, поки
ціни не зросли ще більше;
- продавець завищує ціну, щоб більше заробити;
- зросли витрати підприємства торгівлі;
- посилюється інфляція.
З метою успішного зниження цін підприємствам торгівлі можна
рекомендувати наступне:
- завчасно, до запланованого терміну зниження ціни потрібно широко
освітлювати цей захід у зовнішній та внутрішній рекламі, пресі, засобах масової
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інформації, соціальних мережах. У такий спосіб підприємство торгівлі активізує
попит споживачів, що призводить до стрімкого зростання обсягу товарообороту;
- можна змінювати ціни у прайс-листі, що характеризує так зване
«мовчазне» зменшення цін;
- варто обґрунтовувати зменшення ціни, вказувати причини, такі як акції,
розпродажі тощо;
- важливо акцентувати увагу споживачів, що зниження ціни відбувається
не за падіння якості товару, а, відповідно до цінової стратегії та тактики
підприємства торгівлі;
- зниження цін краще робити частіше, але у невеликих розмірах, щоби
споживач звикав до цінових традицій даного підприємства торгівлі.
Щоб послабити ефект непередбачуваності і досягти бажаного результату
від зміни ціни, треба приділити особливу у вагу якості інформаційного потоку.
При зниженні ціни доцільно наголошувати на величині ціни, тобто інформувати
про рівень ціни. Якщо ж ідеться про зростання ціни, треба робити акцент на
якість та особливий імідж товару чи пов’язаної з ним послуги, тобто спробувати
вплинути на сприйняття покупцем цінності.
Що стосується реакції конкурентів на цінові маніпуляції підприємства
торгівлі, то вона може бути різною і залежить від типу конкуренції, цілей
підприємств-конкурентів, їхніх ринкових часток, розмірів та ін. Конкуренти
напевно відреагують на зміну цін, якщо кількість продавців на ринку дуже мала,
товари однорідні, покупці добре інформовані.
Дуже важливо для ухвалення цінових рішень звертати особливу увагу на
мету підприємства-конкурента. Якщо метою конкурента є збільшення частки
ринку, то навряд чи він підвищуватиме ціни у відповідь на дії інших підприємств.
Водночас, якщо на зміну ціни підприємством торгівлі відреагують одразу
декілька конкурентів, то є вагомі підстави вважати, що так само вчинить і решта
конкурентів. Якщо розглядати можливу реакцію підприємства торгівлі на зміну
© Гут Л.В.
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цін конкурентами, то вона може бути двоякою – відповідати на дії конкурентів
(копіювати їхню поведінку чи вчиняти у протилежний спосіб) або ігнорувати їх.
Реакція підприємства торгівлі на зміну цін конкурентами повинна
визначати умови, за яких вона повинна копіювати дії конкурента, якщо він
підвищує ціну:
- мета підприємства торгівлі – максимізація прибутку;
- зростає ринковий попит споживачів або витрати підприємства торгівлі;
- попит споживачів є нееластичним;
- імідж торгової марки співвідноситься з ціною.
Підприємство торгівлі копіює дії конкурента, якщо конкурент підвищує
ціну:
- покупці товарів чутливі до ціни;
- спостерігається перенасичення ринку даним товаром;
- скорочуються витрати обігу підприємства торгівлі;
- мета підприємства торгівлі – підвищення частки ринку;
- імідж недорогих товарів співвідноситься з ціною.
Ми вважаємо, що до умов, за яких підприємство торгівлі може ігнорувати
дії конкурента при підвищенні цін, слід віднести:
- власні витрати підприємства торгівлі на відміну від конкурента не
змінювалися;
- підвищення ціни не сумісне з іміджем підприємства торгівлі;
- мета підприємства торгівлі – завоювання частки ринку.
Якщо конкурент знижує ціну, то умовами, за яких підприємство торгівлі
може ігнорувати дії конкурента, стають:
- імідж дорогої торговельної марки не дозволяє знижувати ціни;
- мета підприємства торгівлі – максимізація прибутку;
- на ринку спостерігається дефіцит товару;
- витрати обігу підприємства торгівлі зростають.
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Як зазначалось вище, ціна справляє прямий вплив на результати діяльності
підприємства торгівлі – обсяг продажу товарів (товарооборот) та прибуток. У
багатьох випадках є сенс направити зусилля на поліпшення механізму
ціноутворення, а не на активізацію попиту споживачів. Це особливо
справедливо, якщо прибутковість у розрахунку на одиницю товару низька, адже
тоді збільшення обсягу товарообороту не спричинить суттєвого зростання
прибутку, відтак кращим варіантом буде зниження витрат обігу або підвищення
ціни товару.
Можна заперечити, що підвищення ціни зазвичай призводить до певного
скорочення обсягу товарообороту. Відповідаючи на це заперечення, варто
зазначити, що, по-перше, це трапляється не завжди, а, по-друге, навіть якщо це і
стається, то невеликим скороченням обсягу товарообороту можна пожертвувати,
якщо він буде компенсований підвищеною ціною.
У будь-якому разу зміна ціни прямо й одночасно впливає на прибуток і
обсяг товарообороту. Залежно від ситуації, ці показники можуть змінюватись в
одному напрямі чи у протилежних. Під час пошуку оптимальної ціни товару,
метою більшості

підприємств торгівлі є зростання прибутку, або, навіть,

максимізація прибутку. Конфлікт між цілями відносно прибутку й обсягу
товарообороту пояснюється тим, що адміністрація та економічна служба
підприємства торгівлі прагнуть збільшити обидва показники. Проте тут потрібно
врахувати основний закон бізнесу: можна збільшити частку на ринку або можна
підвищити прибуток, але одночасно зробити це дуже важко.
Підприємство торгівлі повинно самостійно оцінити, у який спосіб можна
досягти поставлених цілей, використовуючи як інструмент управління ціну
товару у конкретних ринкових умовах та господарських ситуаціях. Щоб вибрати
оптимальну ціну, потрібно чітко знати, яким чином споживачі реагують на її
зміну, і як змінюється при цьому обсяг товарообороту та прибутку. Від того,
наближена чи віддалена діюча або прогнозована ціна від оптимального значення,
залежатиме подальша цінова поведінка підприємства торгівлі. Оскільки
© Гут Л.В.
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підприємство торгівлі управляє не однією ціною, а системою цін по всіх товарах
або товарних групах, то завдання суттєво ускладнюється. Тому управління ціною
у практиці діяльності підприємства торгівлі є важливим та трудомістким
процесом, спрямованим на досягнення бажаного фінансово-економічного
результату.

Література:
1. Агєєв Є. Я. Ціно- і тарифоутворення: Навч. посібник. / Є. Я. Агєєв, Т. В.
Шахматова, В.С. Пінішко – Львів «Новий світ - 2000», 2012. – 374 с.
2. Березін О. В. Управління ціноутворення: Навч. посібник/ О. В. Березін, Ю.
В. Карпенко. – Суми: Університетська книга, 2013. - 178 с.
3. Мазур О. Е. Ринкове ціноутворення: Навчальний посібник. / О. Е. Мазур К.: Центр учбової літератури, 2015. - 480 с.
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ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ПРОТИЕПІДЕМІЧНИХ ЗАХОДІВ
О.А. Єременко,
Національний університет харчових технологій
О.А. Баталова, старший викладач
Національний університет харчових технологій
Сьогодення диктує з кожним днем нові правила та вносить корективи в
наші плани. Ось і ситуація зі світовою пандемією стала не виключенням з цих
правил. Період, який доторкнувся до кожного з нас і країни в цілому, як
морально, так і з економічних показників, вже має катастрофічні наслідки для
економіки України.
Перш за все проаналізуємо що ж таке «карантин», «пандемія» та
«самоізоляція».
Карантин
адміністративних

–

комплекс

заходів,

обмежувальних

спрямованих

на

медико-санітарних

попередження

і

поширення

карантинних інфекційних хвороб. Карантинні заходи спрямовані на охорону
певної території від занесення інфекційних захворювань з інших країн
(територій) і попередження їх поширення за межами осередку. К. уперше був
застосований у ХІV ст. в Італії[1].
Пандемія – форма епідемічного процесу, для якої характерно інтенсивне
масове поширення інфекційного захворювання та охоплення ним населення всієї
країни, декількох країн світу або континентів. За визначенням ВООЗ, пандемія –
це поширення нового захворювання у глобальних масштабах з ураженням
частини населення за відносно короткий проміжок часу[3].
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Самоізоляція – це, в першу чергу, утримання від контакту з іншими для
того, щоб зменшити ризик інфікування. Самоізоляція виключає будь-які
ситуації, коли ви тісно контактуєте з іншими людьми[2].
Проаналізувавши

базові

причини

та

можливі

події

гальмування

економічної активності в наслідок карантинних заходів, проведені нами оцінки
вказують на те, що рішень зменшення показників, до яких можна віднести й
ВВП, почали створювати загрозу для всієї діяльності країни, в томц числі, і
економічної та суб’єктів господарювання, при умовах досягнення величини
скорочення у 25%.
Економічна система країни має потенціал до повного руйнування при
теперішніх умовах протиепідемічних заходів, в разі досягнення зазначеного
показника рівня 50%.
Проте є можливість, що системна криза призведе до відсутності
можливості спокійного та швидкого виходу з неї і настане з досягненням
величини зменшення ВВП на 30%, що є еквівалентом відповідного розрахунку
на календарний місяць.
Теперішні обмеження значно матимуть і мають вплив на наступні види
економічної діяльності:
•

сферу послуг;

•

туристичні агентства і туризм в цілому;

•

мистецтво;

•

спорт;

•

розважальні заходи та відпочинок.

А саме частка цих видів діяльності становить приблизно 1,3% ВВП
держави, тому варто чекати на зменшення кожен день ВВП країни на 1,3%
Відсутність та обмеження діяльності пасажирських перевезень всіма
видами транспорту у всіх сполученнях покаже за собою зменшення ВВП
на 1,14%.
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Варто зазначити, що паралельно з вже очевидним недоотриманням ВВП
від вище згаданих видів діяльності, на країну чекають додаткові негативні
наслідки, що з ними пов’язані, тобто:
•

Зниження обсягу виробництва продукції для закладів( частка

становить 16% від загального товарообігу держави);
•

Ринок праці ( за нашими розрахунками приблизно 0,45% ВВП).

Проаналізувавши це ми бачимо, що щоденне недоотримання як фактичне,
так і потенційне з всіма супутніми і основними параметрами становить
приблизно 3%. Отже, можемо прогнозувати входження в довготривалу кризу.
Однак даний прогноз можна вважати песимістичним.
Це може призвести до значного зниження купівельної спроможності
громадян, через безробіття або зниження доходів.
Отже, можна вважати, що за нас відбувається один з найбільших викликів
до економіки України, що мусить поєднати суспільство навколо подолання
безсумнівного економічного спаду, чи ліквідувати національну економіку.
Джерела:
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URL:

https://vue.gov.ua/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1
%96%D1%8F (дата звернення 02.06.2020 р.)

© Єременко О.А., Баталова О.А.

35

Сучасні виклики і актуальні проблеми науки,
освіти та виробництва: міжгалузеві диспути
Економічні науки

www.openscilab.org

Зозу ляк М.М.

РЕЙТИНГ ІННОВАЦІЙНОСТІ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІКИ
Зозуляк Марта Михайлівна
Старший викладач кафедри обліку і оподаткування та маркетингу
факультету економіки, управління та інженерії
Мукачівського державного університету
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Динамічний розвиток глобальних економік змушує Україну при
формуванні умов економічного зростання звертати дедалі більшу увагу на
проблеми забезпечення національної конкурентоспроможності у глобальному
масштабі.

Становлення

конкурентоспроможної

нашої

держави

країни

неможливе

як
без

високотехнологічної
впровадження

новітніх

технологій, що визначають місце країни у світовому співтоваристві, динаміку
економічного зростання. Вдале поєднання інтересів та зусиль всіх учасників
інноваційного процесу щодо створення і застосування нових знань і технологій
здатне забезпечити вихід як на внутрішній, так і на зовнішні ринки з
високотехнологічною продукцією, що у свою чергу підвищить рівень
інноваційності національної економіки. Для забезпечення сталого інноваційного
типу розвитку економіки в Україні, незважаючи на достатній потенціал, існує
чимало перешкод. Тому питання розробки заходів, вирішення проблемних
питань, формування стратегічних напрямів, стимулювання бізнесу, підвищення
ролі держави щодо інноваційного розвитку економіки в контексті глобальних
світових перетворень залишаються актуальними.
Аналіз останніх досліджень і публікацій показує, що проблематика
інноваційного

розвитку

економіки

привертає

увагу

великої

кількості

вітчизняних та зарубіжних дослідників, серед яких: С. Арутюнян, В. Геєць, В.
Гросул, Н. Данік, А. Ключник, Г. Мерніков, Л. Федулова, Я. Максименко, О.
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Стреліна, Н. Краус, Л. Курило, С. Удовиченко, Т. Сльозко, А. Яковлев, В.
Дикань, В. Луньова, О. Ляшенко, Я. Крупка, Р. Яковенко, Б. Одягайло, А.
Князевич, Л. Лігоненко, А. Єріна, Є. Масленніков, Е. Кузнєцов, Ю. Сафонов, С.
Філиппова та інші.
Світова науково – практична думка стверджує, що інноваційний тип
розвитку економіки передбачає досягнення максимального економічного ефекту
від кожної одиниці впровадженого і перетвореного на товар винаходу та ідеї
[1;2;3]. Інноваційною вважається економіка, яка заснована на потоці інновацій,
на постійному технологічному вдосконаленні, на виробництві та експорті
високотехнологічної продукції з дуже високою додатковою вартістю і
технологій [3;4]. Якщо для індустріальної економіки характерно створення
прибутку матеріальним виробництвом, то в економіці інноваційного типу
прибуток, в основному, забезпечує інтелект новаторів і вчених та інформаційна
сфера [5]. Інноваційна економіка будується через утворення нових ринків, нових
ідей, здійснення розробок, інтелектуальної власності, інноваційних продуктів;
використання таких організаційних форм, як технопарки при університетах,
корпоративні навчальні центри, кластери малого бізнесу, бізнес-інкубатори для
інноваційних компаній, центри трансферу технологій при дослідницьких
інститутах, спеціальні торгові майданчики для інноваційної сфери тощо [6].
Деякі дослідники вважають, що для більшості сучасних розвинених країн саме
інноваційна економіка забезпечує світову економічну перевагу країни, яка її
створює. На сьогодні до переліку країн з інноваційною економікою (за даними
провідних рейтингових агентств) входять США, Німеччина, Японія, Австралія,
Канада, Швеція, Фінляндія, Сінгапур, Ізраїль та інші. Що ж стосується України,
то стан її інноваційної діяльності більшість науковців визнають таким, що не
відповідає сучасному рівню інноваційних процесів у розвинених країнах та
потребам інноваційного розвитку.
У процесі дослідження та порівняння інноваційної активності різних країн
використовуються глобальні критерії та формуються відповідні показники,
© Зозуляк М.М.
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розраховуються порівняльні індекси, за допомогою яких можна визначати стан,
місце кожної країни у світовому інноваційному розвитку, їх внесок у глобальну
економіку. Україна також представлена у міжнародних рейтингах, серед яких
найбільш авторитетними є: Глобальний індекс інновацій (The Global Innovation
Index), Індекс інноваційного розвитку агентства Bloomberg (Bloomberg
Innovation

Index),

Глобальний

індекс

конкурентоспроможності

(Global

Competitiveness Index), Інноваційний індекс Європейського інноваційного табло
(Innovation Union Scoreboard), Глобальний індекс конкурентоспроможності
талантів (Global Talent Competitiveness Index), Оцінка готовності до майбутнього
виробництва (Readiness for the Future of Production Assessment) [9;11]. За
допомогою цих індексів оцінюють інноваційний потенціал країни, її
технологічну та інноваційну конкурентоспроможність тощо.
Зокрема, Глобальний інноваційний індекс характеризує основні складові
інноваційного потенціалу країни та вважається узагальненою оцінкою рівня
інноваційного розвитку економіки даної країни [10]. Дослідження інноваційного
клімату країни шляхом обчислення цього індексу започаткувала у 2007 році
Міжнародна школа бізнесу INSEAD разом із Всесвітньою організацією
інтелектуальної власності та Корнельським університетом (США) [7]. У
Глобальному рейтингу інновацій за 2019 рік [12] Україна посіла 47 місце
(займаючи 43 позицію у 2018 році). Десятку рейтингу очолили Швейцарія (1
місце), Швеція (2 місце), США (3 місце), Нідерланди (4 місце), Великобританія
(5 місце), Фінляндія (6 місце), Данія (7 місце), Сінгапур (8 місце), Німеччина (9
місце), Ізраїль (10 місце). Поряд з Україною в рейтингу знаходяться також
Болгарія (40 місце), Греція (41 місце), В'єтнам (42 місце), Таїланд (43 місце),
Хорватія (44 місце), Чорногорія (45 місце), Росія (46 місце), Грузія (48 місце),
Туреччина (49 місце), Румунія (50 місце), Чилі (51 місце), Індія (52 місце). Всього
«Глобальний інноваційний індекс – 2019» містить інформацію про інноваційну
діяльність 129 країн світу. Для оцінки використано 80 параметрів, які дають
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повну оцінку інноваційного розвитку, включаючи огляд політичної ситуації,
стану освіти, рівня розвитку інфраструктури та бізнесу [7;12].
Отже, в загальному рейтингу Україна отримала за всіма показниками 37,4
бали із 100 можливих. Для порівняння, індекс першої країни в рейтингу
(Швейцарії) становить 67,24.
Відповідно до зазначеного звіту Україна в розрізі показників має таку
ситуацію: політична та операційна стабільність – 125 позиція із 129,
ефективність уряду - 95, верховенство права - 107, легкість початку бізнесу - 48,
легкість вирішення проблеми неплатоспроможності - 115, освіта - 43, вища
освіта - 37, інформаційні та комунікаційні технології - 81, урядові онлайнпослуги - 92, загальна інфраструктура - 95, екологічна стійкість - 120,
кредитування - 91, легкість отримання кредитів - 29, кредитування приватного
сектора - 86, інвестиції - 115, кваліфіковані працівники - 45, створення знань
(патенти, винаходи) - 17, вплив на знання - 47, поширення знань - 47,
нематеріальні активи - 17, креативні товари і сервіси - 91, креативність онлайн –
43 [8;9;10;].
Таким чином, Глобальний інноваційний індекс враховує:
ресурси (людський капітал і розробки, рівень розвитку ринку, інвестиційне
середовище тощо);
результат (отримані знання та розроблені технології, у тому числі патенти,
покращення процесу виробництва та обслуговування, продуктивність, якісні
публікації, прибуток від інтелектуальної власності, нові бізнес-моделі на основі
інформаційно-комунікаційних технологій тощо).
Також цей показник вимірює якість інновацій, продуктивність у галузі
міжнародних патентів та якість наукових публікацій [9;10;11]. Таким чином,
рейтинг Глобального інноваційного індексу підтверджує, що невеликий розмір
економіки країни не завжди є стримуючим фактором; необхідні інвестиції в
інноваційні можливості і потенціал, а також так званий «широкий підхід» до
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інновацій, який передбачає сильні ресурси і результати та курс на перетворення
перших на останні [9;10;11].
Актуальним та впливовим на сьогодні є також рейтинг агентства
Bloomberg щодо оцінки інноваційного розвитку країн (Bloomberg Innovation
Index) [13;14]. Він також оцінює інноваційність економік за багатьма критеріями,
зокрема: витрати на НДДКР по відношенню до ВВП; продуктивність; відсоток
інноваційних компаній у загальній кількості підприємств; кількість високих
технологій; кількість науковців на мільйон жителів, додана вартість виробництва
по відношенню до ВВП, відсоток випускників ЗВО у загальній кількості
випускників освітніх установ; концентрація дослідників; патентна активність
тощо [9]. Для складання індексу агентством Bloomberg оцінювалося понад 200
економік, для яких по кожному із 7-ми критеріїв присвоювалися бали від 0 до
100, а потім вираховували середній бал. Так протягом кількох років поспіль
лідерами серед найбільш інноваційних країн світу залишаються Південна Корея,
Німеччина, Фінляндія, Швейцарія, Сінгапур, Швеція, Ізраїль, США, Японія,
Франція [13;14]. Україна серед топ - 60 країн – учасниць рейтингу в 2018 році
посідала 46 місце, у 2019 році – 53 місце, а в 2020 році зайняла 56 позицію
[8;13;14]. Найнижчі бали наша країна отримала за невелику кількість
інноваційних компаній, які б походили чи мали представництва в Україні, а
також за прогалини у сфері освіти. Також однією із причин, що стримують
інноваційний розвиток вітчизняної економіки, вважають брак інвестицій в
інноваційний сектор. Тому завданням для вітчизняних суб’єктів бізнесу повинно
бути створення нових проєктів, навчання та обмін досвідом, пошук покупців і
реалізація своєї продукції на міжнародному ринку. Держава, у свою чергу,
повинна забезпечувати вирішення проблем, пов’язаних з інноваційним
розвитком

економіки,

створювати

для

нього

сприятливі

умови

та

інфраструктуру. Саме акцент на цих двох напрямках повинен допомогти
вітчизняній економіці піднятися на більш високе місце в рейтингу інноваційності
економік світу.
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Отже, інноваційний розвиток усіх світових економік потребує посилення
економічних, технологічних та політичних відносин між ними. Формування
міжнародних рейтингів країн за певними індексами, узагальнюючими
показниками зумовлює ефект змагання національних економік на шляху до
сталого інноваційного розвитку. Великомасштабна база даних із детально
розробленими показниками та щорічними рейтинговими списками дозволяє
оцінити сильні та слабкі сторони національного інноваційного потенціалу різних
країн світу, їх динаміку і на цій основі вдосконалювати процеси планування та
управління у сфері інновацій.
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СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО-ТРЕНД СУЧАСНОГО СВІТУ
Кравець Д.В.
студент
Тараненко В.Є.
доцент
Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро, Україна
Поняття «соціальне підприємництво» відносно нове й незрозуміле для
більшості українців, хоча Європа з ним знайома вже кілька століть, а науковці
вважають, що саме за соціальним підприємництвом стоїть майбутнє.
Соціальне підприємництво – це працюючий бізнес, який першочергово
орієнтований на вирішення конкретної соціальної проблеми. Це і є першою та
однією з ключових відмінностей соціального підприємництва від традиційного
комерційного бізнесу. Тут ідеться про бізнес із соціальною місією, тобто про
застосування найкращих практик підприємницької діяльності до вирішення тих
чи інших соціальних проблем. Це можуть бути проблеми різного роду: чи це
стосується якоїсь вразливої групи осіб, наприклад, безробітних осіб похилого
віку або людей з особливими фізичними чи розумовими потребами, чи
подолання бідності, чи вирішення несприятливої екологічної ситуації регіону
тощо[1].
Соціальне підприємництво виникло як відгук на хронічні соціальні
проблеми: безробіття, бідність, роз’єднаність громади тощо. Соціальні
підприємства покликані задовольнити ті потреби членів громади, які не може
задовольнити державний сектор, а приватний – ігнорує. Саме це є нішею для
діяльності соціальних підприємств. Саме місцеві громади отримують основну
користь від розвитку соціального підприємництва. Соціальне підприємництво
допомагає надавати державні послуги в новий спосіб та задовольняти потреби
громади; створювати робочі місця; збагачувати професійний досвід людей, які
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працюють на соціальних підприємствах, задля подальшого працевлаштування за
сучасних ринкових умов; розвивати громади, залучаючи до громадського життя
соціально вразливі та маргіналізовані групи населення, забезпечуючи їхніх
членів роботою; розширювати активність громадян, які можуть самостійно
вирішувати свої проблеми та брати відповідальність за своє життя; посилювати
увагу до соціально незабезпечених груп населення, не стільки надаючи їм
благодійну допомогу, скільки забезпечуючи їх корисною соціально значущою
роботою; відроджувати сільські та міські території та поліпшувати їхню
соціальну інфраструктуру тощо[2].
Одним із сучасних інструментів розвитку сучасного суспільства є
соціальне

підприємництво,

тобто

реалізація

соціально-інноваційної

підприємницької діяльності значна частина прибутків від якої спрямовується на
вирішення соціальних проблем. Головне, що відрізняє соціального підприємця
від бізнес-підприємців і навіть від соціально відповідального бізнесмена – це
соціальна місія. А на відміну від звичайної благодійності, соціальні підприємства
— це сталі бізнесові механізми, які мають набагато більший вплив на існуючі
проблеми та дозволяють ефективніше розподіляти фінансові ресурси[3].
Однією

із

головних

особливостей

соціального

підприємництва-є

інноваційність, тобто підприємство виготовляє якийсь новий продукт або
послугу, яких ще ніколи не було на ринку, або для тих продуктів чи послуг, які
вже існують, створюється якась нова додаткова цінність. Для прикладу,
інноваційним продуктом можна назвати дерев'яну зубну щітку як альтернативу
пластиковим зубним щіткам, використання яких допоможе уникнути великої
кількості пластикових відходів. Натомість, коли ми говоримо, скажімо, про
кав'ярню чи піцерію, у яких працюють особи з особливими потребами, маємо
приклад інновації цінності – коли таким популярним продуктам, як тістечко,
кава, піца ми надаємо додаткової цінності, адже виручені кошти збагатять не
гаманці засновників, а будуть спрямовані на добру справу[1].
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Соціальне підприємництво як вид соціальних інновацій можна
охарактеризувати як новий спосіб вирішення ряду соціальних проблем, що
раніше перекладався на плечі держави. Соціальне підприємництво може
бути представлене в різних формах (компанії, громадські організації,
кооперативи)як

проміжна

ланка

між

благодійністю

та

класичним

підприємництвом, іноді включає в собі соціальне обслуговування та соціальний
активізм, на думку багатьох вчених[4].
Чому ж виник такий інтерес до соціального підприємства зараз? Це
потрібно співвідносити із загальною тенденцією зросту громадянської
активності в нашій країні. Велика частина молодих талановитих людей,
економічно активного населення в пошуках кращого доходу й саморозвитку
виїжджає за межі України з метою працевлаштування, але також велика частина
активних громадян бажає працювати в цій країні, шукає можливості для того,
щоб розвиватися[2].
За даними Європейської комісії на сьогодні у Європі існує два мільйони
соціальних підприємств (10% від усього європейського бізнесу) на яких
працюють понад 11 мільйонів співробітників (6% працюючих осіб у регіоні).
Основними організаційно-правовими формами соціальних підприємств у
європейських країнах є кооперативи (зокрема, у Португалії – «кооперативи
соціальної солідарності», у Франції – «соціальні кооперативи колективної
власності», в Італії – «соціальні кооперативи», в Іспанії – «кооперативи
соціальних ініціатив» тощо) або компанії (наприклад, у Великобританії –
«компанії, що працюють в інтересах громади», у Бельгії – «компанії соціальної
мети»)[5].
Лідером європейського регіону в розвитку соціального підприємництва
вважається Велика Британія, де соціальне підприємство з’явилось ще 1844 року
а зараз налічується близько 70 тис. соціальних підприємств, що забезпечують
працею майже 2 мільйони британців[4] (3% населення). Кожне п'яте соціальне
підприємство має річний обіг більше 1 млн. фунтів, а сумарний внесок в
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економіку становить понад 24 млрд фунтів стерлінгів (майже 9% ВВП країни).
Соціальні підприємства залучені в кожен сектор економіки країни: будівництво,
транспорт, переробку відходів, торгівлю, громадське харчування, «зелену
енергетику» та навіть театр. За підсумками 2017 р. 68% соціальних підприємств
Великої Британії підтримують людей з уразливих груп, 44% працевлаштовують
людей з уразливих груп, 28% працюють у найбільш депресивних районах
країни[6].
Щодо джерел фінансування соціальних підприємств, то досвід розвинених
країн показує, що збори та продажі (власні надходження) були найважливішим
джерелом фінансування у 54,28% підприємств, за ними йдуть гранти - 27,11%,
пожертви - 5,96% і інвестиції - 4,61%. У проведеному у 2015 році Європейською
комісією дослідженні відзначається, що значні обсяги соціальних послуг
фінансуються також державним сектором. Наприклад, приблизно 45%
соціальних підприємств в Італії підтримуються державними фондами і є їх
основними клієнтами[7].
Соціальне підприємництво в розвинених країнах є дуже значним ресурсом
для суспільства та держави у вирішенні багатьох питань, тому соціальне
підприємництво називають еволюцією бізнесу або навіть революцією для
неприбуткової діяльності. В нинішніх умовах ця тема дуже актуальна для
України, адже сучасні виклики українського суспільства, а саме військові дії та
проблеми внутрішньо переміщених осіб, створюють додаткові причини щодо
активізації соціальних ініціатив[8].
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На сучасному ринку праці склалася суперечлива ситуація: з одного боку,
все більше молодих людей отримують вищу освіту, закінчив, в тому числі
престижні ЗВО країни, з іншого боку, роботодавці відзначають недолік
висококваліфікованої робочої сили. Всі організації, з прогресивною системою
управління персоналом, вступили в боротьбу за таланти. Менеджери з персоналу
і керівники відзначають, що саме компетентний персонал сприяє розвитку
організації і просуванню її в конкурентному середовищі.
Тому пріоритетним завданням організації виступає залучення до співпраці
та утримання таких фахівців. Завдання команди керівників і співробітників
служб по роботі з персоналом зробити так, щоб при виборі місця роботи здобувач
навіть не розглядав інші варіанти, а ті співробітники, які вже працюють в
організації, вважали її найпрестижнішим і кращим місцем роботи, не
замислюючись про зміну роботодавця [1].
Пошуку

ефективних

шляхів

формування

привабливого

бренду

роботодавця присвячено чимало наукових досліджень провідних закордонних і
вітчизняних фахівців, а саме: Ф. Котлера, Е. Райса, Х. Прінгла, Д. Аакера, Е.
Йохімштайлера, Б. Мінчингтона, Дж. Маріотті, Т. Нільсона, П. Фернандеса, А.
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Войчака, Т. Дібрової, О. Зозульова, О. Кендюхова, О. Ляшенко, А. Мелетинської,
О. Пестрецової, В. Пустотіна, Г. Рябцева, А. Старостіної та ін. [2-3].
Проблема залучення, утримання і використання висококваліфікованого
персоналу стає однією з провідних умов підтримки конкурентоспроможності
компаній на існуючих і нових ринках. Традиційні методи управління людськими
ресурсами (УЛР), як показує практика, недостатньо ефективні для вирішення
комплексу відповідних питань.
Як відповідь на виклики оточуючого середовища компанії стали залучати
технології, запозичені з суміжних напрямах наукового і практичного
менеджменту. Саме таким запозиченням можна вважати феномен, який отримав
назву «бренд роботодавця», що виник в кінці минулого століття і був
спрямованим на формування конкурентних переваг компанії в галузі реалізації
практичного управління і згодом набув багатогранного поняття [4].
Основу бренду роботодавця формують додаткові цінності для працівника,
що виступають в якості стимулу його інтересу до компанії як роботодавця і
спонукають продовжувати працювати в компанії, відмовлятися від пропозицій
компаній-конкурентів, мотивують ефективно працювати, «жертвувати» будьякими зовнішніми альтернативними цінностями. Можна навести основні
цінності, які компанія повинна враховувати, у якості задоволення потреб
працівників в процесі створення власного бренду:
−

матеріальні цінності − ті, які безпосередньо чи опосередковано

впливають на рівень матеріального добробуту працівника (постійна складова
заробітної плати - оклад; змінна складова заробітної плати - бонуси, премії,
надбавки; елементи соціального пакету - компенсація витрат на харчування,
відпочинок, заняття спортом; додаткове медичне страхування тощо);
−

нематеріальні цінності – ті які пов'язані з організацією праці та

робочим місцем (робочий простір, приміщення, умови роботи, монотонність
праці та ін.), психологічним станом працівника (стиль керівництва, тип
корпоративної культури, психологічний клімат, характер міжособистісних
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відносин в колективі, участь працівника в прийнятті рішень) і його статусом
(рівень посади, повноважень, прав і обов'язків, перспективи кар'єрного і
професійного зростання) [5].
Отже, очевидним стає той факт, що успіх провідних компаній світу в
конкурентній

боротьбі

обумовлений,

перш

за

все,

формуванням

високоефективних механізмів управління персоналом, в основі яких покладено
комплексний, стратегічний підхід до використання та розвитку трудового
потенціалу фірми. Таким чином, вітчизняний бізнес потребує розробки і
реалізації новітніх програм спрямованих на підвищення ефективності виконання
кадрових функцій, на основі використання світового досвіду, сучасних персоналтехнологій в системі управління кадрами. Все це дасть змогу сфокусувати
процеси управління персоналом на вирішенні стратегічних задач підприємства,
формуватиме відповідні умови для залучення й утримання кращих працівників,
стимулюватиме професійний та особистий розвиток трудових ресурсів.
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Сьогодні у більшості країн Європи ефективно реалізують різноманітні
стратегії щодо формування та розвитку кластерів.
Литва – це держава в Північній Європі, розташована біля Балтійського
моря. Це країна збережених природних ландшафтів, лісів, озер і річок, з
унікальним узбережжям.
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У Литві знаходиться кілька великих об’єктів, деякі з них включені в список
об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО: Історичний центр Вільнюса - Старе
місто, одне із найбільших і найкрасивіших старих міст в Центральній та Східній
Європі; Литовський рай - Куршська коса; Тракай - історичне місто та озерний
курорт, який знаходиться в 28 кілометрах на захід від столиці Вільнюса [1].
В Литві у 2002 році на державному рівні було здійснено офіційне
дослідження питання кластеризації національної економіки та розроблено її
відповідну концепцію. У даній концепції було визначено саме поняття “кластер”,
його

обов’язкова

параметризація

та

державні

пільги,

які

отримують

підприємства, що входять до складу галузевих кластерів.
Зокрема, було визначено, що до складу галузевого кластеру мають входити
не менше ніж 5 підприємств, об’єднаних єдиним інтересом та можливостями у
здійсненні певного роду діяльності. Крім того, до складу кластера має входити
принаймні один науково-дослідний або науково-освітній заклад, який повинен
займатися науковими дослідженнями в галузі діяльності кластеру та
запровадженням інновацій у відповідну галузь [2].
На сьогодні на території Литви функціонує 12 кластерів, які за галузевим і
територіальним принципом розподіляються наступним чином [2]:
1. Туризм – три транскордонні кластери, до яких також входять
підприємства Калінінградської області Російської Федерації та Польщі, Клайпеда, Паланга, Куршська коса.
2. Охорона здоров’я, створення рекреаційних зон та зон відпочинку – два
транскордонні кластери за участю Польщі – Друскінінкай та Бірштонас.
3. Меблі та вироби з деревини – два транскордонні кластери за участю
Польщі та Німеччини – Алітус, Клайпеда.
4. Лазерні технології – один кластер із центром у м. Вільнюс і філіалами у
Каунасі та Паневежюсі. До кластеру входять 4 виробничих підприємства,
Литовський фізичний інститут та Литовський Державний Університет ім.
Гядемінаса.
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5. Інформаційно-комунікаційні технології – два кластери у Каунасі та
Вільнюсі.
6. Харчова промисловість – один кластер у м. Каунас (разом з Польщею та
Німеччиною).
7. Інженерні технології (Асоціація LIMPRA) – один кластер із центром у м.
Вільнюс і філіалами у Каунасі та Паневежюсі.
На території Литви функціонує 7 транскордонних кластерів. Серед
транскордонних кластерів, що діють на території Литви та можуть розглядатися
як перспективні й для України вирізняються [3]:
-

кластери

у

галузі

туризму,

до

яких

входять

підприємства

Калінінградської області Російської Федерації, Польщі та Литви;
- кластери з питань охорони здоров’я, розвитку рекреаційних зон і зон
відпочинку за участю регіонів Польщі та Литви;
- кластери з питань виробництва меблів і виробів з деревини за участю
регіонів Польщі, Німеччини та Литви;
- кластер у сфері харчової промисловості у Каунасі (за участю підприємств
Польщі та Німеччини).
Отже, в сучасних умовах підвищення важливості транскордонного
співробітництва між Україною та сусідніми країнами саме кластерні моделі
можуть стати одним із ефективних інструментів створення внутрішніх
конкурентних переваг вітчизняного підприємництва, підвищення ефективності
виробництва, створення нових робочих місць та ефективного ринку праці,
налагодження комунікаційних зв’язків з метою ведення діалогу між діловими,
урядовими та науковими колами, створення сприятливих умов для розвитку
інновацій та трансферу технологій, розвитку інфраструктури тощо, і як результат
– забезпечення сталого розвитку регіонів і всієї економіки країни на шляху до
повного входження у світовий економічний простір.
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ЄВРОПЕЙСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО
СПІВРОБІТНИЦТВА ЯК ОДНА З ФОРМ ТРАНСКОРДОННОГО
СПІВРОБІТНИЦТВА В УКРАЇНІ
Приведа Роксана Борисівна
асистент кафедри зовнішньоекономічної діяльності
Національного університету «Львівська політехніка»
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Відповідно до Закону України «Про транскордонне співробітництво»,
європейське об’єднання територіального співробітництва – «об’єднання
суб’єктів транскордонного співробітництва України та відповідних суб’єктів
сусідніх держав - членів Європейського Союзу зі статусом юридичної особи
відповідно до національного законодавства держави - члена Європейського
Союзу, на території якої є його місцезнаходження»[1]. Основною метою
функціонування даного об’єднання є спрощення та створення сприятливих умов
щодо

транскордонного

економічного

розвитку

співробітництва

задля

поліпшення

країн

ЄОТС

має

Європи.

такі

соціальноособливості

функціонування:



виступає як незалежна сторона в процесуальних діях;



у розпорядженні ЄОТС є власне майно або може набувати його;



наймає штатних працівників;



мають можливість створення задля вирішення конкретного

завдання чи проблеми, а потім припиняють свою діяльність;


управлінські рішення приймаються швидко;



ЄОТС єдиний одержувач фінансування для реалізації проектів та

ініціатив у сфері транскордонного співробітництва[2].
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У 2015 р., Закарпатська область України стала повноцінним членом ЄОТС
«Тиса» разом із Угорщиною. Основні цілі створення ЄОТС «Тиса» - покращення
соціальної, економічної та територіальної згуртованості між Угорщиною та
Україною

в

межах

реалізації

проектів

транскордонного

співробітництва. Завдання які поставленні перед ЄОТС «Тиса» це пошук та
реалізація проектів та програм транскордонного співробітництва для досягнення
розвитку в економічній та соціальній сферах. ЄОТС «Тиса»

займається

вирішенням проблем, що стосуються захисту навколишнього середовища. На
даному етапі це об’єднання реалізує свої проекти в рамках Програми
транскордонного

співробітництва

Європейського

інструменту

сусідства

Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна[3].
Підводячи підсумки, варто зазначити, що брати участь в формуванні ЄОТС
для

України

є

важливим

інструментом

розвитку

транскордонного

співробітництва. Адже це можливість отримати колосальний досвід у реалізації
проектів транскордонного співробітництва, доступ до джерел фінансування
таких проектів, які стосуються пріоритетних сфер економіки, промисловості,
культури та освіти. Тому, в майбутньому, слід об’єднувати спільні зусилля з
країнами-учасницями Європейського Союзу задля розвитку та поглиблення
інтеграційних процесів України.
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Кожен день споживач контактує з величезною кількістю рекламних
звернень різних форм (друкованих, аудіо, відео). Лише невелика їх частина
привертає увагу. І ще менша – досягає головної мети: формує у споживача
бажання придбати рекламований товар або послугу [1]. Причини подібної
«неуваги» до рекламних матеріалів найчастіше пов'язані з низькою якістю їх
підготовки, і це стосується не тільки дизайну та поліграфії. Однією з
найпоширеніших помилок є ігнорування рекламодавцем психології поведінки
споживача, і тому рекламне послання не доходить до свого кінцевого адресата.
У той же час, саме сприйняття споживачем зовнішньої та друкованої реклами
впливає на процес прийняття споживачем рішень про покупку. У зв’язку цим,
актуальним є виявлення факторів, що вливають на сприйняття реклами
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споживачем для формування комунікаційних звернень. Певна частина
присутньої на ринку реклами є ґендерно забарвленою. Більшим чи меншим
ступенем відверто дискримінаційні сюжети використовуються для рекламування
товарів та послуг. Вочевидь рекламодавцям здається, що такий відвертий підхід
створює сильні психологічні ефекти і тим самим стимулює продажі. Однак, досі
не доведено дослідникам які саме категорії населення сприймають позитивно
ґендерно забарвлену рекламу, яка ступінь цієї позитивності, і головне – під
впливом яких чинників формується у споживача позитивне або негативне
сприйняття такої рекламної продукції. Наявність цієї проблеми обмежує
можливості та ефективність використання рекламних матеріалів.
При використанні ґендерної реклами з точки зору психологічної
ефективності дослідники дотримуються різних поглядів. З однієї точки зору
вважається, що використання ґендерних елементів у рекламних повідомленнях є
ефективними та доцільними (О. Феофанов, Р. Міллю, Дж. Севен, Г. Белч, Р.
Харріс) [1]. Іншої дослідники вказують, що використовувати

ці підходи у

рекламі слід дуже обережно (Д. Шульц, С. Шульц, В. Ценеєв, А Лінн, М. ЛаТур
та Т. Хенсонрн) [1].
Хоча на сьогодні вже є певні напрацювання щодо ґендерних особливостей
реагування споживачами на рекламну продукцію, однак наявні результати
носять суперечливий характер, що обмежує можливості їх використання у
практиці. Таким чином, сприйняття ґендерної реклами та її вплив на
потенційного споживача вимагають спеціального дослідження. З метою
виявлення

особливостей

поведінки

споживачів

в

Україні

проведене

маркетингове дослідження сприйняття зовнішньої реклами з ґендерними
ознаками методом вікових когорт. Виділено дві когорти: перша – респонденти
віком 17-30 років, друга – респонденти, старші за 30 років. Основні
характеристики цих когорт наведено в таблицях 1 та 2 відповідно. Когорти
достатньо близькі за структурою сукупного сімейного місячного доходу та
освітою батьків респондентів першої когорти і освітою самих респондентів
© Решетілова Т.Б., Пілова К.П.
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другої когорти. Сфера зайнятості батьків респондентів першої когорти у таблиці
1 не наведена, однак у процесі опитувань вона фіксувалася окремо для кожного
з батьків. У цілому структура зайнятості батьків достатньо гарно корелює зі
сферою зайнятості респондентів когорти (табл. 2).
Характеристика

Чоловіки

Соціальний статус

Жінки

Разом

кільк.

%

кільк.

%

кільк.

%

навчаються ВНЗ ІІІ-ІV рівня

77

46,4

84

43,3

161

44,7

навчаються ВНЗ І-ІІ рівня

31

18,7

35

18,0

66

18,3

навчаються в закладах ПТО

12

7,2

5

2,6

17

4,7

працюють

41

24,7

51

26,3

92

25,6

не працюють

5

3,0

19

9,8

24

6,7

166

100,0

194

100,0

360

100,0

вища

68

44,4

81

43,5

149

44,0

середня спеціальна

53

34,7

67

36,0

120

35,4

середня

32

20,9

38

20,5

70

20,6

151

100

186

100

339

100

вища

52

32,7

78

41,1

130

37,2

середня спеціальна

63

39,6

61

32,1

124

35,6

середня

44

27,7

51

26,8

95

27,2

159

100

190

100

349

100

Всього
Освіта батька

Всього
Освіта матері

Всього
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Дохід сім’ї, грн на місяць
до 5000

37

22,3

46

23,7

83

23,1

5000 - 9999

85

51,2

84

43,3

169

46,9

10 000 - 20000

33

19,9

56

28,9

89

24,7

понад 20 000

11

6,6

8

4,1

19

5,3

166

100

194

100

360

100

Всього

Табл. 1. Характеристики когорти респондентів віком 17-30 років

Характеристика

Чоловіки

Освіта

Жінки

Разом

кільк.

%

кільк.

%

кільк.

%

вища

51

37,0

65

36,1

116

36,5

середня спеціальна

49

35,5

68

37,8

117

36,8

середня

38

27,5

47

26,1

85

26,7

138

100

180

100

318

100

промисловість

52

37,7

22

12,2

74

23,3

сільське господарство

6

4,3

4

2,2

10

3,1

освіта, медицина, культура

10

7,2

47

26,1

57

17,9

торгівля

22

15,9

36

20,0

58

18,2

банківська сфера. страхування

2

1,4

25

13,9

27

8,5

будівництво

5

3,6

0

0,0

5

1,6

Всього
Сфера зайнятості
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транспорт

11

8,0

1

0,6

12

3,8

на пенсії

6

4,3

11

6,1

17

5,3

тимчасово не працює

5

3,6

10

5,6

15

4,7

інше

19

13,8

24

13,3

43

13,5

138

100

180

100

318

100

до 5000

21

15,2

33

18,3

54

17,0

5000 - 9999

64

46,4

66

36,7

130

40,9

10 000 - 20000

46

33,3

77

42,8

123

38,7

понад 20 000

7

5,1

4

2,2

11

3,5

138

100

180

100

318

100

Всього
Дохід сім’ї, грн на місяць

Всього

Табл. 2. Основні характеристики когорти респондентів старших за
30 років

Результати маркетингового дослідження дають змогу оцінити сприйняття
когортами представлених рекламних матеріалів відносно всіх пунктів
рекомендацій Стандарту «Недискримінаційна реклама за ознакою статі»
СОУ 21708654-002-2011. Однак проаналізуємо лише сприйняття реклами
відносно наступних тверджень, запропонованих в анкеті, з якими погодилися
(або не погодилися) респонденти:
- реклама демонструє переваги представників однієї статі над іншою;
- реклама містить твердження про «чоловічі» та «жіночі» ролі в суспільстві
або сім’ї;
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- у рекламній продукції використовується зображення оголеного тіла
(жінки або чоловіка);
- я вважаю, що представлений зразок реклами є дискримінаційним за
ознакою статі та порушує добросовісну маркетингову практику. Він повинен
бути виправлений або його демонстрація має бути припинена.
З представлених дослідником для оцінки респондентами зразків реклами,
що найбільше демонструють переваги однієї статі над іншою позитивно оцінили
27,6% чоловіків та 25,5% жінок. Представники однієї статі побачили переваги
протилежної статі на зображенні приблизно в 1,7 разів частіше, ніж відносно
своєї статі. Однак, аналіз в когортах показує, що, по-перше, сприйняття переваги
зменшується майже вдвічі в першій когорті і, відповідно, пропорційно зростає у
другій когорті, а по-друге, практично нівелюється різниця в сприйнятті переваги
однієї статі над іншою жінками першої когорти.
На мал. 1 наведена частота позитивних відповідей респондентів, які
вбачають на зображенні перевагу представника чоловічої статі над жіночою
залежно від освіти та рівня сімейного доходу респондентів другої вікової
когорти.

%
%
Мал. 1. Частота позитивних відповідей стосовно переваги представника
чоловічої статі
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Як можна бачити, два з трьох респондентів з середньою освітою вбачають в
зображенні на рисунку ознаки дискримінації, у той час як серед осіб з вищою
освітою так вважає лише кожен четвертий. Залежно від рівня сімейного доходу
думки респондентів цієї когорти також розділилися. Найнижчий відсоток
сприйняття дискримінаційних ознак серед респондентів з доходом понад 20 тис.
грн. (18,2%), а найвищий – респондентів з доходом сім’ї від 10 до 20 тис. грн. на
місяць.
Подібні ж тенденції спостерігаються щодо сприйняття даного зображення і
в першій когорті. При наявності вищої освіти хоча б в одного з батьків лише 9,8%
вбачають у зображенні ознаки дискримінації. При цьому, якщо і батько, і мати
мають вищу освіту, то показник знижується до 4,7%. У той же час, серед
респондентів, у яких обоє батьків мають середню освіту, таких близько 23%.
Зовнішня реклама, яка на думку респондентів найчастіше містить твердження
про «чоловічі» та «жіночі» ролі в суспільстві або сім’ї визиває позитивні відгуки
у 48,8% респондентів.
Слід відзначити практично повну узгодженість думок чоловіків і жінок
щодо сприйняття розподілу ролей як загалом по вибірці, так і в кожній з когорті
(мал. 2). При цьому суттєво більшим є сприйняття розподілу ролей в другій
когорті порівняно з першою, тобто серед респондентів старших за віком.

%

Мал. 2. Сприйняття реклами представниками різної статі та віку
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Слід звернути увагу, що на сприйняття наявності розподілу ролей в сім’ї
на «чоловічі» і «жіночі» впливає сфера зайнятості респондента. Більшою мірою
згодні з тим, що такий розподіл існує, респонденти, зайняті в сфері матеріального
виробництва.
В даному маркетинговому дослідженні також з’ясовувалися думки
респондентів щодо розподілу ролей в їх сім’ях при покупці низки товарів. Було
запропоновано наступні ролі: ініціатор покупки; особи, які впливають на
прийняття рішення; особа, яка приймає остаточне рішення про покупку, та
власне покупець. Причому, у якості ініціатора і особи, яка приймає остаточне
рішення про покупку, респонденти могли обрати лише один варіант відповіді із
запропонованої множини. Для двох інших ролей кількість варіантів відповіде не
обмежувалися. Відповіді респондентів другої когорти стосовно ролей при
покупці побутової техніки розподілилися наступним чином (табл. 3).
Особи

Ролі, %
Ініціатор

Особи, які

Особа яка

Покупець

покупки

впливають на

приймає

(покупці)

прийняття

остаточне

рішення

рішення

батько

37,3

60,5

62,4

67,5

мати

47,8

59,6

21,3

55,4

дорослі діти

10,2

45,2

11,8

33,2

близькі родичі

4,7

41,4

4,5

23,4

-

26,2

-

11,2

друзі, колеги
по роботі тощо

Табл. 3. Відповіді респондентів другої когорти щодо розподілу ролей в
сім’ї при покупці побутової техніки
© Решетілова Т.Б., Пілова К.П.
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Аналіз даних свідчить, що остаточне рішення про покупку побутової
техніки приймає переважно батько (62,4%), який у 67,5% випадків приймає
безпосередню участь у здійсненні покупки. Також слід звернути увагу на велику
залученість як до процесу прийняття рішення про покупку, так і самої покупки
даного класу товарів членів сім’ї, близьких родичів, друзів, колег по роботі. У
середньому, впливає на прийняття рішення про покупку однієї одиниці товару
2,25 особи, а купує товар – 1,9 особи.
У рамках даного дослідження виокремлено розглянуто сприйняття
респондентами зразка друкованої реклами гендерного спрямування. Результати
cприйняття респондентами даного зразка реклами залежно від статі в когортах і
вибіркою загалом представлені на мал. 3.

%

Мал. 3. Сприйняття зразка реклами представниками різної статі

Звертає увагу достатньо велика різниця у сприйнятті даного зразка між
когортами, Для жінок вона складає 16,5%, а для чоловіків – 24,2% на користь
респондентів більш старшого віку. Як видно з рисунку, серед респондентів віком
до 30 років кожний третій чоловік і кожна четверта жінка не сприймають
зображення гендерного типу.
І, на останок, наведемо думки респондентів щодо того, які з досліджуваних
зразків реклами є дискримінаційним за ознакою статі та порушують
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добросовісну маркетингову практику і тому потребують виправлення або
припинення демонстрації чи розповсюдження (табл. 4).
Зразок

Когорта 1

Когорта 2

Загалом

чол.

жін.

разом

чол.

жін.

разом

чол.

жін.

разом

1а

18,8

26,3

24,1

13,9

24,0

21,2

15,4

24,6

22,0

1б

8,3

6,3

7,1

7,0

9,3

7,9

7,4

7,8

7,6

4а

7,8

5,3

6,4

7,3

5,5

6,3

7,5

5,4

6,3

4б

6,1

6,8

6,5

6,8

3,3

4,8

6,5

4,8

5,5

7а

35,1

38,7

37,4

38,7

59,3

50,5

39,5

47,9

44,3

Табл. 4 Думки респондентів щодо необхідності виправлення або
припинення демонстрації зразків реклами, %
Як можна бачити, загалом менше половини респондентів вважають
доцільним припинення розповсюдження зразків друкованої реклами. Більшою
мірою таку думку підтримують жінки в обох когортах, однак різниця думок
чоловіків і жінок другої когорти значно більша, ніж аналогічна різниця в першій
когорті – 20,6% в другій когорті проти 3,6% в першій когорті.
Фіксуючи наявність певних переваг представників жіночої статі на
досліджуваному зразку реклами, переважна більшість респондентів незалежно
від їх статі не вбачають необхідності прийняття будь-яких заходів щодо
припинення використання цієї реклами.
Подібні ж міркування мають респонденти незалежно від їх статі і віку
стосовно досліджуваних зразків реклами. Своїми відповідями респонденти
підтверджують, що має місце розподіл ролей на «жіночі» та «чоловічі», однак
необхідність в корегуванні цих рекламні матеріали вбачає менше 8% з них.
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На підставі результатів маркетингового дослідження зовнішньої реклами з
ґендерними ознаками виявлено фактори позитивного і негативного сприйняття
змісту рекламного звернення:
•

питання ґендеру у зовнішній рекламі хвилює як чоловіків, так і

жінок, однак більшою мірою це проявляється у жінок;
•

більшою чутливістю до ролей жінок і чоловіків в цілому володіють

респонденти старшої вікової когорти – ті, кому понад 30 років;
•

сприйняття оголеного тіла в рекламі та бажання припинити

розповсюдження подібної реклами суттєво розділило думки когорт – молодші
респонденти меншою мірою бачать в цьому ознаки сексизму;
•

підтверджуючи своїми відповідями наявність розподілу ролей на

«чоловічі» і «жіночі» в сім’ї та суспільстві, переважна більшість респондентів не
вбачає необхідності щось змінювати в рекламних матеріалах що містять ґендерні
ознаки;
•

сприйняття

переваги

однієї

статі

над

іншою

як

прояв

нерівноправності в рекламному зверненні знайшло приблизно однаковий відгук
як в когортах так і серед чоловіків та жінок;
•

на сприйняття рекламних матеріалів представниками молодшої

когорти суттєво впливає сім’я, в якій формувалася свідомість респондента:
освіта батьків, сфера їх зайнятості, рівень сімейного доходу, а також сфера
діяльності самого респондента;
•

сфера зайнятості, освіта, рівень доходу також здійснюють вплив на

сприйняття не тільки в молодшій, а і в старшій віковій когорті.
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68

© Решетілова Т.Б., Пілова К.П.

Сучасні виклики і актуальні проблеми науки,
освіти та виробництва: міжгалузеві диспути
Економічні науки

www.openscilab.org
Рошко С. М., Феделеш М.В.

ЕКОНОМІЧНА ДИПЛОМАТІЯ КИТАЮ В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ
ПРОЄКТУ «ОДИН ПОЯС - ОДИН ШЛЯХ»
Рошко Світлана Михайлівна
к.філол.н, доцент, доцентка кафедри міжнародних економічних відносин
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
ORCID ID:

https://orcid.org/0000-0002-7065-0784

Феделеш Марія Володимирівна
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Перетворення Китайської Народної Республіки на другу економіку світу
сприяє висуванню китайським керівництвом амбіційних економічних і
політичних проєктів, що спрямовані на перереформування всієї міжнародноекономічної системи. У зв'язку з цим у 2013 році п’ятим поколінням керівників
КНР була висунута стратегічна ініціатива «Один пояс – один шлях» (ОПОШ).
Проєкт

є

частиною

економічної

дипломатії

КНР

і

спрямований

на

пришвидшення розвитку Китаю в умовах нових викликів і можливостей на
міжнародній арені. Учасником стратегії «Один пояс – один шлях» є Україна,
ініціатива здатна принести великі економічні вигоди, зміцнити традиційні
позиції в регіоні.
На теперішній час Китай є однією з держав, які найбільш динамічно
розвиваються у світі. Сучасний Китай все частіше вдається до прийомів і методів
економічної дипломатії, оскільки економічна міць Китаю і зростаюча економічна
залежність від КНР не тільки країн, що розвиваються, але і окремих розвинених
країн, багато в чому сприяють широкому використанню Китаєм економічних
важелів при вирішенні зовнішньополітичних завдань.
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У сучасних наукових дослідженнях економічна дипломатія трактується як
частина комплексу дипломатичної діяльності, спрямована на реалізацію
конкретно економічних цілей і інтересів держави [1, c. 28].
З приходом до влади п'ятого покоління китайських керівників і
становленням Сі Цзіньпіна головою КНР у 2013 році у зовнішній і
зовнішньоекономічній політиці Китаю з’явилися нові пріоритети [2].
У вересні та жовтні 2013 року під час офіційних візитів голови КНР Сі
Цзіньціна до Казахстану та Індонезії вперше були висунуті довгострокові
стратегічні плани створення Економічного поясу Шовкового шляху і Морського
шовкового шляху XXI ст., у скороченій назві – «Один пояс, один шлях». Дана
концепція є одним з найважливіших стратегічних напрямків зовнішньої політики
Китаю. Вона пов’язує Азіатсько-Тихоокеанський і Європейський регіони, сприяє
відновленню світової економіки і об’єднанню глобальної цивілізації, а також
просуває економічні інтереси Китаю.
Представляючи свою концепцію, китайський лідер сформулював програму
дій з п’яти пунктів (мал. 2) [4].
Інтенсифікація
будівництва єдиної
дорожньої мережі

Збільшення валютних
потоків

Посилення координації
держав регіону в
політичній області

Програма дій

Розвиток торгівлі

Посилення ролі народної
дипломатії

Мал. 1 Програма дій в рамках ініціативи «Один пояс – один шлях»
На кінець квітня 2020 року, Китай підписав 173 угоди зі 126 країнамиучасницями і

29 міжнародними

організаціями. Таким чином, можна

стверджувати, що в свій проєкт КНР залучила більшість країн світу. Причому,
понад 60 країн приєдналися до нього тільки в 2018 році. Крім того, «Один пояс,
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один шлях» став невід'ємною частиною зовнішньої політики Китаю, а в 2017 році
згадка про нього було додана до статуту КПК.
25-27 квітня 2019 року в столиці Піднебесної вдруге пройшов
Міжнародний форум «Один пояс, один шлях». У рамках Форуму «Один пояс,
один шлях» було укладено контракти і угоди на $64 млрд.
За оцінками фахівців, витрати на проєкт до 2030 року складуть в цілому
$1,4 трлн., сума в більшості складається з державних грошей. Державні банки
Китаю, що відповідають за інфраструктурні інвестиції, і фінансові організації,
створені для реалізації проєкту, інвестували в нього близько $90 млрд. А розмір
іноземних інвестицій оцінюється в суму понад $40 млрд. Дані вкладення вже
починають окупатися, так, наприклад, обсяг торгівлі між Китаєм і країнамиучасницями «Пояс і шлях» перевищив $6 трлн. Торгівля з партнерами по
ініціативі в середньому збільшується на 4% в рік. Вона склала за шість років
27,4% від всієї китайської торгівлі [5].
Україна була однією з перших, хто приєднався до ініціативи. У 2015 році
було підписано протокол між Міністерством економічного розвитку і торгівлі
України та Міністерством комерції КНР про зміцнення співпраці зі спільної
реалізації ідеї побудови економічного поясу Великого шовкового шляху. У
грудні 2017-го укладено план дій Україна-КНР із реалізації ініціативи спільного
будівництва «Економічного поясу шовкового шляху» та «Морського шовкового
шляху ХХІ століття».
Серед основних напрямків співробітництва між Україною та Китаєм в
рамках «Одного поясу, одного шляху» можна виокремити [6]: інвестиційні
проєкти; розбудова транспортної інфраструктури, прокладання транспортних
коридорів; сільське господарство; створення індустріальних парків та зон
технологічного розвитку; науково- та військово-технічне співробітництво;
співробітництво в освітній та науковій сферах; гуманітарне, культурне
співробітництво; розвиток туристичної галузі.
© Рошко С.М., Феделеш М.В.
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У 2019 році Китай став основним торговельним партнером України за
обсягами експорту та імпорту, замінивши Росію. Україна постачає в Китай руди,
зерно, жири, олію, машинне обладнання, відходи харчової промисловості. У
структурі імпорту з Китаю домінували поставки: електричних машин – 33,0%;
котлів, машин – 17,2%; пластмаси, полімерних матеріалів – 4,1%; засобів
наземного транспорту, крім залізничного – 3,5% [7].
Імпорт з Китаю в кілька разів перевищує експорт України в Китай. У 2019
році експорт товарів становив $3,6 млрд. дол., імпорт — $9,2 млрд. дол.і склав
11,3 % від загального обсягу української торгівлі [7].
Відповідно до даних Держстату України у 2019 році в економіку України
залучено $40 млн. інвестицій з Китаю. Обсяг інвестицій з України в економіку
Китаю склав $0,61 млн [8].
У квітні 2019 на Другому Форумі “Один пояс — один шлях” у своєму
виступі голова української делегації Степан Кубів оголосив, що Україна
запропонувала китайській стороні портфель спільних проєктів із розвитку
транспортної

інфраструктури,

альтернативної

енергетики,

будівництва

автомобільних доріг та мостів, розвитку об’єктів залізниці та аеропортів,
високих технологій, співпраці в аерокосмічній сфері, переробці агропродукції
тощо. У випадку активної участі України проєкті ОПОШ, наша держава має
шанс перетворитись на впливову регіональну країну і отримати впливового
партнера в особі Китаю, що матиме важливе значення для безпеки країни.
Таким чином, ініціатива «Один пояс – один шлях» – новий формат
китайської дипломатії, оскільки економічна основа – головний його компонент.
Уряд Китаю проводить економічну дипломатію, щоб співпраця у межах проєкту
була вигідною для всіх його учасників. Для цього розроблена програма дій з 5
пунктів. За шість років свого існування ініціатива «Один пояс – один шлях»
досягла значних результатів: ініціатива безсумнівно розширює вплив Китаю на
політику країн-партнерів. На даний момент відносини України з Китаєм
базуються на торгівлі, у той час як інвестиційна складова розвинена слабко.
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Україна має значні можливості для покращення двосторонньої співпраці з
Китаєм, і, зокрема, у подальшій участі в геоекономічній ініціативі «Один пояс –
один шлях». Україна може будувати взаємовигідну співпрацю в енергетичній,
сільськогосподарській сферах, у запровадженні «зелених технологій», а також у
інфраструктурних проєктах.
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ПРИКОРДОННІ: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ДИСКУРС
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Київського університету імені Бориса Грінченка
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Проблема становлення радянської влади в українському селі, а особливо
прикордонному, на сучасному етапі залишається однією з пріоритетних. Це
можна пояснити звільненням від ідеологічного тиску, що існував в попередні
часи і збільшенням якісного історіографічного та джерельного масиву. До того
ж, з набуттям чинності законодавства про декомунізацію сучасні дослідники
отримали доступ до закритих раніше архівних матеріалів.
Оскільки, найважливішою складовою встановлення нової влади були
відносини з найчисленнішою соціальною верствою країни – селянством, то саме
його приборкання, тобто встановлення над ним тотального контролю, або
виховання в потрібному владі руслі, як майбутнього «будівника комунізму»,
могло забезпечити остаточну перемогу більшовиків. В цей час життя звичайного
селянина підпорядковується жорсткій та всеохоплюючій логіці державної
машини.
Розкрити
досліджуваного
працівниками

особливості

адміністративно-територіального

регіону

допомагає,

розроблений

Державного

архіву

Житомирської

та

устрою

упорядкований

області,

довідник

«Адміністративно-територіальний устрій Житомирщини: 1795 – 2006» [1]. В
ньому ми знаходимо опис штучно створеного поняття «олевське прикордоння»
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як регіону, що утворився внаслідок підписання більшовицькою Росією 18
березня 1921 р. Ризького миру з Польщею, внаслідок чого ряд сіл Олевської,
Кисорицької та Юрівської волостей Овруцького повіту Волинської губернії став
прикордонною територією УСРР, та згодом, після ряду адміністративнотериторіальних перетворень, увійшли до новоутвореного Олевського району.
Хід революції та прихід в край більшовиків висвітлено в монографії
Г.Л. Махоріна «Українська національна революція 1917-1922 рр. та її перебіг на
Житомирщині» [2]. Автор, на основі багаточисленного історіографічного
матеріалу та розлогої джерельної бази, висвітлює передумови Української
національної революції та утворення органів Української Центральної ради в
Житомирі і повітах Волинської та Київської губерній. Він також подає
хронологію подій та перебіг війни Радянської Росії проти УНР, показує вплив
проведених реформ на життя мешканців Житомирщини у часи перебування при
владі гетьмана П. Скоропадського. Величезна увага в монографії приділяється
перебуванню при владі Директорії та реалізації нею в краї свого політичного
курсу в умовах відновлення воєнних дій, знову ж таки, проти Радянської Росії,
вказуються причини відходу більшовиків з завойованих територій та їхнє
подальше повернення. Автор наголошує, що боротьба з більшовицьким
режимом на Житомирщині тривала до кінця 1922 р., а спад повстанського руху
зумовлений: терором голодом, який активно застосовувала радянська влада з
метою позбавлення продовольчої підтримки повстанців селянами; реквізицією
зброї у населення; амністією оголошеною владою, якою скористалися повстанці
та переходом до НЕПу, що зменшило несприйняття населенням радянської
влади.
Про останню спробу відновити власне українську владу на прикордонні та
остаточне закріплення більшовиків на цих територіях йдеться у працях О.
Веремійчик «Другий Зимовий похід або Листопадовий рейд» [3]. та В.Вериги
«Листопадовий рейд 1921 р.» [4]. Тут ми знаходимо відомості про діяльність
Волинської та, частково Подільської, груп Української Повстанчої Армії, які
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брали активну участь в рейді та певний час перебували в ряді досліджуваних
нами прикордонних сіл.
Перебіг процесу радянізації в Україні ілюструють монографії та статті, як
сучасних дослідників, так і колективні роботи радянського періоду. На сторінках
одного з томів «Історії міст і сіл Української РСР», присвяченого Житомирській
області, висвітлюються події доби українізації, індустріалізації та колективізації
[5]. Важливими в цій праці є статистичні дані, однак не варто забувати про
ідеологічні нашарування доби її створення.
Стан розвитку загальноосвітніх шкіл у сільській місцевості, діяльність
інших культурно-освітніх закладів на селі, форми та методи їх роботи,
проаналізовано в дисертації

Н.Г. Кукси «Культурно-освітній розвиток

українського селянства в період українізації» [6]. Авторка стверджує, що
здійснення політики українізації мало регіональні особливості, специфіку
стосовно різних сфер суспільно-політичного, культурного життя, однак вона
стала

важливою

передумовою

підвищення

культурно-освітнього

рівня

українського селянства. Культурно-освітня діяльність на селі в період
українізації здійснювалася за допомогою сельбудів, хат-читалень, бібліотек та
різноманітних гуртків, робота яких була спрямована на засвоєння селянами
теоретичних і практичних знань із соціально-гуманітарних, природничих та
сільськогосподарських наук.
Про особливості становища етнічних меншин на території республіки
йдеться в монографії Л. Якубової «Повсякденне життя етнічних меншин
радянської України у міжвоєнну добу» [7]. Авторка за допомогою наявного
історіографічного масиву та джерельної бази намагається показати не політичну
сторону радянізації, а саме буденність селян в національних поселеннях, яка
сприймалася населенням не так піднесено і радісно, як проголошувалася вищим
керівництвом.
Повсякденність першої половини 1920-х років, стверджує авторка,
супроводжували хронічне недоїдання, злиденність та щоденний терор.
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Побудувати образ нової «радянської» людини та сформувати нові стереотипи
суспільного життя намагалися за допомого засобів масової інформації, однак
повсякденність відрізнялася від ідеалістичних газетних картинок, адже регіони
компактного проживання етнічних меншин погано піддавалися заходам
державного керування. Упродовж 20–30-х рр. влада спрямувала свої зусилля
на заміну інститутів і форм духовного життя національних громад інститутами
і формами легко споживаної масової культури. Здійснювалося це через мережу
культосвітніх закладів, створення яких покладалося на місцеву владу. Етнічні
громади виявилися беззахисними перед асиміляційними процесами через
протиставлення

офіційної лінії думкам і побажанням широких суспільних

верств. А подальше втілення суцільної колективізації можна справедливо
вважати кінцем традиційного укладу життя нацменівських селян, адже ресурс
довіри селянства етнічних меншин до діючої влади вичерпався остаточно.
Питання українізації у своїх статтях «Політика коренізації на Волині» [8]
та «Духовне життя Волині в 20-30-х роках ХХ ст.» [9] досліджує П. Натикач.
Він детально аналізує хід політики, припинення та наслідки її для місцевого
населення краю.
Проблемі

колективізації

в

українському

селі

серед

дослідників

приділяється значна увага. Доказом цього слугуватимуть багаточисленні статті.
Зокрема, Н. Бем у статті «Ставлення українського селянства до ліквідації
куркульства як класу та суцільної колективізації сільського господарства (1930–
1931 рр.)» [10]

чітко демонструє негативні настрої, що поширювалися в цей

період серед власників одноосібних господарств, та їхній спротив щодо вступу
до колгоспів, за що вони в подальшому поплатилися висилками в концтабори та
депортаціями за меж краю. Н. Бокій [11]

у своїй статті подає процес

колективізації Правобережної України, пояснюючи її регіональні особливості.
Проблему колективізації сільського господарства в сталінській «революції
зверху» піднімає і С. Кульчицький [12] у своїй розвідці. Він є також автором
монографії, присвяченої Голодомору 1932–1933 рр. в українському селі [13]. На
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підставі багатьох документів та свідчень автор встановлює, що Голодомор являв
собою результат замаскованої під хлібозаготівлі каральної акції з вилучення у
селян всього наявного у них продовольства. В книзі доведено, що І. Сталін
застосував цю терористичну акцію в ситуації гострої кризи і голоду в багатьох
регіонах СРСР. Праця також допомагає усвідомити, що терор голодом у
поєднанні з репресіями проти безпартійної української інтелігенції та членів
КП(б)У мали на меті попередити соціальний і політичний вибух у найбільшій
національній республіці, тобто в УСРР.
Тяжку ситуацію в сільському господарстві, спричинену суцільною
колективізацією та Голодомором 1932-1933 рр. висвітлює в своїй монографії
Н.Р. Романець [14]. Статі авторки («Репресивні механізми хлібозаготівельних
кампаній 1927–1929 рр.», «Роль репресій у боротьбі з селянським опором в
Україні (1927-1929 рр.)», «Насильство як повсякденність: до питання про
механізми та наслідки масових репресій в українському селі (1928-1938 рр.)»,
«Селянські самосуди 1933–1936 рр.: причини, масштаби, наслідки») яскраво
ілюструють причини, хід та наслідки більшовицького політичного курсу, який
впроваджувався в

УСРР (УРСР). Зокрема, тут показано процес здійснення

хлібозаготівельних кампаній, протистояння влади і селянства у добу сталінської
модернізації, проаналізовано соціальні та морально-психологічні наслідки
масових репресій в українському селі.
Всебічно дослідженим серед українських науковців є питання Голодомору
1932-1933 рр. Розповіді про події та наслідки Голодомору, який справедливо
називають Геноцидом українського населення, містять праці «Жнива скорботи
1932–1933 роки у спогадах мешканців Олевського району» [15] та «Національна
книга пам’яті жертв Голодомору 1932–1933 років в Україні. Житомирська
область» [16], які на основі архівних даних та опублікованих джерел і свідчень
мешканців прикордоння, котрі стали свідками цих страшних подій, відтворюють
одну з найтрагічніших сторінок історії села та всієї України ХХ століття.
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«Національна книга пам’яті жертв Голодомору…» містить статистичні дані і
подає нам кількість жителів краю, котрі загинули від голоду в ці страшні роки.
Питання створення та діяльності репресивних каральних органів краю
також не залишили поза увагою. Знайти інформацію про це можливо у статтях
М. Фролова «Органи держбезпеки в політичній системі Радянської України 2030-х рр. ХХ ст.» [17], Р. Подкура «Регіональні особливості «Великого терору»
1937–1938 рр. на західному кордоні СРСР – УРСР» [18] та «Діяльність
спецслужб СРСР у прикордонні радянської України у 1920–1930-х рр.» [19], а
також Л.Копійченко та Є.Тіміряєва – «Особливості «Великого терору» на
Житомирщині» [20]. В цих статтях пояснюється принцип діяльності ЧК, ОДПУ,
НКВС та позасудових каральних органів – т. зв. «двійок» та трійок», які знищили
десятки тисяч невинних людей та понівечили долі тих, хто все ж залишився
живим.
Про криваві злочини чекістських органів на Житомирщині під час
«Великого терору» 1937-38 рр. на Житомирщині розповідає нам праця
Т.Л. Рафальської «Великий терор» на Житомирщині (липень 1937 – листопад
1938 рр.)» [21], котра містить величезний масив унікального за змістом архівного
і фактичного матеріалу, недоступного раніше для широкого загалу. В книзі
містяться цікаві матеріали про реалізацію репресивної політики в регіоні. Тут
детально розповідається про специфіку виконання наказів НКВС СРСР щодо
різних категорій населення.
Список жертв політичних репресій, мешканців нашого регіону, та короткі
довідки про їхню подальшу долю, міститься у 6 книгах видання «Реабілітовані
історією. Житомирська область» [22, 23, 24, 25, 26, 27].
Отже, історіографічний масив з даної теми є неповним та розпорошеним,
а тому потребує впорядкування та систематизації для зручності користування та
продовження досліджень. Усі наявні дотепер історіографічні розвідки не дають
системного бачення генези всього історіографічного процесу сучасної
української історіографії проблеми конструювання радянського села, тому ця
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тема потребує подальшого дослідження. До того ж, регіонального матеріалу з
досліджуваної теми обмаль, адже більшість джерел ще й досі не опрацьована та
зберігається в архівах.
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Розвиток музейництва Рівненщини пов’язаний із відомими постатями
фахівців з музейної справи, які «супроводжували» його на усіх історичних етапах –
періоду становлення, у міжвоєнний період і у час військових дій, радянський період
та у час національного відродження й деідеологізації.
Музеї у ХХІ ст. є своєрідними осередками, що відтворюють особливий
колорит людського буття. В них збережена неповторна атмосфера, яка сформована з
досягнень наших пращурів. Проте, створення цієї неповторної атмосфери, що
формує й розвиває духовність, неможливо без працівників відданих своїй справи,
фахівців, які присвятили своє життя музейній діяльності й зробили значний внесок у
розбудову музейництва краю. Їх сподвижницька праця впродовж викликає усе
більше захоплення й визнання соціумом, а тому є актуальною темою сьогодення.
У процесі написання роботи послуговувались науковими розвідками місцевих
краєзнавців, що присвячені професійній діяльності провідних фахівців музейної
справи Рівненщини ХІХ-ХХ ст. А саме, видатним діячам культури й просвітникам
кінця ХІХ - початку ХХ ст. М. Біляшівському, Ю. Крашевському, Й. Новицькому,
М. Теодоровичу, М. Тучемському, Ф. Штейнеглю, Ю. Шумовському та ін.,
присвячені розвідки М. Беднюк [1], О. Булиги [2], Г. Бухало [3], О. Ковалевської [4],
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І. Куліш-Лукашевич [5], О. Кушпетюк [6], М. Манько [7-8], В. Надольської [9], О.
Романчук [12], М. Федоришина [13] та ін.
Метою дослідження є розгляд здобутків дослідників ХІХ – початку ХХ ст. у
розвиток музейної справи Рівненщини.
У ХІХ ст. музейництву, як виду професійної діяльності, передувала освітня й
краєзнавча діяльність здебільшого представників волинського святенництва та
освітніх діячів – М. Бурчак-Абрамовича, Д. Стрельбицького – Ахієпископа Модеста,
М. Теодоровича, М. Тучемського, О. Фотинського, Ю. Шумовського та ін.
У першій половині ХІХ ст. на теренах краю жив і працював публіцист,
літературознавець, історик, фольклорист та етнограф – Ю. Крашевський. У коло
інтересів цієї високоерудованої людини входило краєзнавство та вивчення
історичних пам’яток й старожитностей Волині. Під значним захопленням, Ю.
Крашевський розгортає активну діяльність по дослідженню й збереженню пам’яток
історії та культури краю.
Як історик і архівіст, археолог-любитель і дослідник Ю. Крашевський створив
у себе в маєтку своєрідний приватний музей-колекцію, до якого увійшли архівні
документи, стародруки та археологічні знахідки, отримані у результаті перебудови
власного будинку у с. Городок.
Робота Ю. Крашевського у царині вивчення та збереження пам’яток
Волинського краю в цілому та Рівненщини зокрема, була значною, а безцінний
досвід дослідника та його ерудованість й водночас приналежність – членство у
різних археологічних товариствах, сприяли визнанню його як науковця
пам’яткоохоронної сфери [9, с.190-191].
Одним із продовжувачів розпочатої на Городоцьких землях Ю. Крашевським
справи, став володар маєтку у Городку – барон Ф. Штейнгель. Під час навчання у
Варшавському університеті, Ф. Штейнгель знайомиться із дослідником українського
походження М. Біляшівським, який у останньому десятилітті ХІХ ст. працював у
Варшаві на посаді завідувача архіву управління колишнього Царства Польського [11,
с.33]. Володіючи значним даром переконання, базовими знаннями, практичним
© Кучина Н.І., Максімова А.П.
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досвідом та інтелектуальними здібностями, М. Біляшівський стає «ідейним
натхненником» та науковим радником Ф. Штейнгеля на початковому етапі
офіційного створення першого (приватного) музею у рівненському краї.
Трирічний «варшавський» період, що передував відкриттю Городоцького
музею слід вважати початковою стадією. Адже саме у цей час М. Біляшівським
розроблений структурний план майбутнього музею, що охоплював основні напрями
діяльності – відділи й підвідділи музею, процес й основні джерела отримання
експонатів, джерела й обсяги фінансування.
До фактичного відкриття Городоцького музею у 1896 р. М. Біляшівський та Ф.
Штейнгель проводили збиральницько-пошукову роботу – відвідували букіністичні
лавки на території Польщі та Волині з метою придбання «перших» музейних
експонатів – стародруків, рукописів та книжок про Волинь. Відтак поєднуючи
знання, наполегливу працю та фінансові ресурси, тандемом «Штейнгель –
Біляшівський» за короткий, трирічний період зібрані експонати для усіх шести
відділів музею, а саме: антропологічного, археологічного, географічного,
етнографічного, наукового (бібліотека) та природничого відділів [2, с.10]. З часом до
створення колекції приватного музею долучилися тогочасні колекціонери – Ф. Вовк,
В. Мошков, О. Матвеєва, Л. Чикаленко та ін.
За роки функціонування Городоцького музею його засновником були
використані інноваційні методи, що не використовували на початку ХХ ст. жодні
вітчизняні музейні установи. Мова йде про використання технічних засобів –
фонографа, у процесі збирання етнографічного матеріалу (для створення записів
народного виконання автентичних музичних творів). Також музей підтримував
зв’язки із природничими факультетами тогочасних вищих навчальних закладів.
Адже наукова (бібліотека) і археологічна база музею та щорічні літні археологічні
експедиції, які у повному обсязі фінансував Ф. Штейнгель, можна вважати
прототипом сучасної «бази практики». Так, за свідченням дослідників, щоліта
засновник музею разом із студентами історичних спеціальностей, здійснювали
археологічні й етнографічні експедиції з метою поповнення фондів музею [1, с.76].
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Музей функціонував до 1915 р., це пов’язано із наближеннями Рівненщини
лінії фронту. І у зв’язку із цим, усі експонати було евакуйовані, а у роки
громадянської війни слід музею був втрачений. Аналогічна історія музейної
діяльності стосується й першого музею у м. Рівне – «Волинського музею», що
створений при сільськогосподарському товаристві, фундатором й керівником якого
був професор В. Океаницький. Згідно позиції професора, музей створений з метою
«врятування від знищення дорогоцінних пам’яток старовини» [6, с.150].
Вагомий вклад у розвиток музейної справи Острожчини здійснив відомий
церковно-громадський та освітній діяч, якого по праву називають одним із останніх
представників плеяди діячів вітчизняної культури із середовища волинського
священництва кінця ХІХ - початку ХХ ст. – М. Тучемський. Погляди дослідника й
церковно-громадського діяча М. Тучемського формуються під впливом тогочасних
краєзнавців Волині (волинезнаців) – М. Теодоровича, Ф. Давидовича, П. Бєляєва,
архієпископа Волинського і Житомирського Модеста та ін., протягом навчання у
Кеменецький духовній семінарії й під час викладацької діяльності у Почаївській
лаврський двокласній парафіяльній школі. За роки плідного сімнадцятирічного
періоду освітньо-адміністративної діяльності у м. Острозі М. Тучемського відбулась
знаменна подія, що позитивно вплинула на розвиток музейництва на Рівненських
землях. Ця доленосна подія відбулась у перше десятиліття ХІХ ст., пов’язана із
створенням ініціативної групи серед числа духівників й громадських діячів з метою
перенесення частини мощів преподобного Федора – представника князівського роду
Острозьких із Києво-Печерських печер до Острозького Богоявленського собору.
Успішна реалізація задуму у 1907 р. й наближення 300-ї річниці з дня смерті князя
К.-В. Острозького, стали поштовхом до заснування в Острозі у 1909 р. науковокраєзнавчного, релігійно-просвітницького та добродійного братства імені князів
Острозьких.
До роботи Братства імені князів Острозьких долучалися представники
духовенства, організатори краєзнавчих досліджень, архівної та музейної справи, що
працювали на західноукраїнських землях – професор Житомирського інституту
© Кучина Н.І., Максімова А.П.
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народної освіти, уродженець Радивилівщини – О. Фотинський, церковногромадський й освітній діяч Волині кінця ХІХ ст. – М. Бурчак-Абрамович та ін.
Головною заслугою М. Тучемського, як очільника Братства імені князів
Острозьких, перед Острогом та усією Волинню – відновлення та реставрація
унікальної пам’ятки архітектури княжої доби, що була здійснена на народні
пожертви та пожертви членів Братства, та офіційне відкриття її у день пам’яті князя
Ф. Острозького 11 серпня 1916 р., у приміщенні історичного музею [8, с.19].
Ініціативна діяльність М. Тучемського, як завідувача й першого хранителя
новоствореного музею, «надихала» й сприяла розвитку працівників, одним із яких
був випускник Московської духовної академії М. Струменський. З його ім’ям
пов’язаний початок інвентаризації музейної колекції та систематизація науковомузейної праці в Острозькому музеї.
У 1919 р. М. Струменського обрано членом Острозького повітового комітету
з охорони пам’яток мистецтва й старовини при Острозькому історичному музеї [9].
Нажаль у 20-х роках ХХ ст., М. Струменський разом із іншими активними діячами
Братства імені князів Острозьких, новою польською адміністрацією був усунутий від
музейної роботи. Але результат його праці – стародруки, якими опікувались М.
Тучемський та М. Струменський, у ХХІ ст. становлять основу колекції Острозького
музею книги та друкарства [10].
У 1917-му році Й. Новицький очолив Острозький історичний музей Братства
імені князів Острозьких. Будучі дипломованим спеціалістом з історії, володіючи
знаннями гуманітарно-історичного спрямування та декількома іноземними мовами,
Й. Новицький продовжив розпочату М. Тучемським та М. Струменським музейну
справу. У роки зміни політичних режимів та в умовах проведення військових дій,
дослідник увійшов до складу Острозького революційного комітету (який розпочав
роботу у травні 1919 р.) та домігся створення при Острозькому повітовому відділі
народної освіти Тимчасового повітового комітету по охороні пам’ятників мистецтва
та старовини, який він і очолив [7, с.220].
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До кола завдань зазначеного комітету входило реєстрація усіх пам’яток
старовини і мистецтва, що знаходилися в Острозькому повіті, а також складання їх
докладного опису, включаючи фотознімки об’єктів. Окрім цього комітет мав право
здійснювати нагляд за історико-культурними пам’ятками та ліквідовувати причини
їх руйнування. Й. Новицький, у складний час реформ та безгрошів’я, домігся
виділення коштів на придбання старожитностей – пам’яток старовини і мистецтва, у
тому разі якщо їм загрожувало знищення або неминуча загибель. Для
функціонування Комітету по охороні пам’ятників мистецтва та старовини рішенням
очільників Острозького повіту було створено кабінет, лабораторію, архів, та
бібліотеку, а також розроблено бланк Комітету. Слід зазначити, що Острозький
історичний музей знаходився під опікою Комітету, а на виділені кошти шести
штатним музейним працівникам виплачували заробітну плату та закуповували
обладнання. З реквізиційного відділу, що був створений при Острозькому ревкомі,
фонди музею були поповнені 577 експонатами – картинами, книгами, гравюрами,
бронзовими й фарфоровими виробами та іншими речами, що мали історичну й
художню цінність [10].
Усі архітектурні споруди Острога, які було побудовані понад століття тому,
Комітет обліковував та брав під охорону. Члени комітету упорядковували старовинні
пам’ятки Острога, а також проводили розкопки курганів й активно співпрацювали із
Волинськими архівами та Братством імені князів Острозьких.
У серпні 1919 р. до міста Острог вступили війська польської армії, відтак було
змінено представників державного управління, з якими у Й. Новицького виникли
непорозуміння, внаслідок чого дослідник був усунений від займаних посад і не зміг
продовжити роботу у Острозькому історичному музеї. Такі події вплинули на
прийняття Й. Новицьким рішення про відкриття приватного (власного)
«Регіонального руського музею Й. В. Новицького», який функціонував до 1939 р.
На Рівненщині за час перебування у складі земель Другої Речі Посполитої,
функціонували дві офіційно відкриті музейні установи – музей у Острозі та у м.
Рівне. Природничий музей у Рівному відкрито у середині 20-х років ХХ ст. за
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ініціативи місцевої інтелігенції та ентузіастів. Про його діяльність майже не
збережено відомостей, проте з матеріалів дослідників дізнаємось про його
реформування, за ініціативи представників Промислово-торгової палати Любліна, у
1936 р. у господарський музей [11].
Отже, створенню перших офіційних музеїв на теренах Рівненщини наприкінці
ХІХ ст. передував майже півсторічний період активної краєзнавчої діяльності
представників волинського духовенства та освітніх діячів. Сучасні дослідники – О.
Булига, М. Данилюк, М. Манько, В. Надольська та ін., вивчаючи витоки музейництва
краю, вказують на те, що саме проведена освітньо-публіцистична робота
краєзнавчого спрямування церковно-освітніх діячів (М. Бурчак-Абрамовича, А.
Сендульського, М. Теодоровича, Д. Стрельбицького – Ахієпископа Модеста, О.
Форинського та ін.) та істориків за фахом й колекціонерів-аматорів (Ю.
Крашевського, А. Урбановського, Ю. Шумовського ін.), сприяла створенню
«підґрунтя», на якому започатковано діяльність перших, офіційно зареєстрованих
музеїв.
Створення музеїв як культурних осередків, сприяло духовному й освітньому
піднесенню краю. Водночас, переважна більшість населення не розуміючи роль і
значення музейних закладів, сприймали їх діяльність скептично. Такий стан справ, у
поєднанні із політичними й економічними чинниками у 1914-1918 рр., негативно
вплинув на процес становлення музейництва, загальмувавши, а згодом й докорінно
змінивши його вектор розвитку.
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АЛЕКСАНДЕР ЛІПЕР – ЗАСНОВНИК КОЛЕДЖНОЇ МОДЕЛІ
МЕЛЬБУРНСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ
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«Інститут всесвітньої історії НАН України»
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0061-3563
Однією з головних особливостей Мельбурнського університету є система
його коледжів. Університет був заснований згідно з Актом парламенту штату
Вікторія в 1853 р. Одночасно із його заснуванням виникла ідея про створення
університетських житлових коледжів.
10 січня 1870 р. перший англіканський єпископ Мельбурна Чарльз Перрі
заклав наріжний камінь в підвалини Трініті-коледжу, названого на честь Св.
Трійці, а в 1872 р. там вже мешкали студенти.
В 1876 р. відомий педагог і публіцист Александер Ліпер (Alexander Leeper)
був призначений першим керівником, або ж варденом Трініті-коледжу. Варден
(анг. warden) – це титул керівника австралійського коледжу, заснованого
англіканською церквою.
Александер Ліпер народився 3 червня 1848 р. в Дубліні у родині
англіканського вікарія, капелана лорд-лейтенанта Ірландії. Він успішно навчався
в Трініті-коледжі в Дубліні, в 1874 р. закінчив курс класичної літератури в
Оксфордському університеті. Під час навчання в Оксфорді майбутній педагог
міцно утвердився в «чотирьох істинних цінностях: церква, класика, Акт про
унію, Британська імперія» [1].
Переїхавши до Австралії, у 1875 р. А. Ліпер очолив Мельбурнську
англіканську гімназію, а наступного року отримав запрошення стати варденом
Трініті-коледжу, в якому тоді було всього п’ять студентів. Саме з цього моменту
© Мирончук О.А.
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розпочинається динамічний період розвитку та становлення коледжу, який
пов’язують з іменем А. Ліпера.
Новий керівник активно та рішуче розпочав роботу з впровадження нової
форми університетського устрою, в основу якої була покладена модель коледжів
англійських університетів Оксфорда і Кембриджа. Трініті-коледж був
заснований спочатку як житловий коледж, а згодом став навчальним закладом з
підготовки богословів для служіння в англіканській церкві Австралії [2].
Разом зі своїм заступником Вінтропом Хакеттом, який одночасно викладав
право, логіку та політичну економію, А. Ліпер домігся для свого коледжу
університетської приналежності у 1876 р. Таким чином, Трініті-коледж став
першим афілійованим коледжем Мельбурнського університету.
В 1877 р. в коледжі розпочалось навчання, а також був відкритий новий
житловий корпус, названий на честь єпископів Ч. Перрі і Д. Мурхауса.
В 1878 р. А. Ліпер та єпископ Джеймс Мурхаус започаткували
богословські студії та заснували у Трініті-коледжі богословську школу, яка
сьогодні є одним із його навчальних підрозділів, що реалізує програму
підготовки священнослужителів для англіканської церкви. Єпископ Д. Мурхаус
пожертвував тисячу фунтів стерлінгів на розвиток богословської школи [3].
Протягом 1877–1891 рр., згідно з генеральним планом забудови території
коледжу, було зведено ряд нових приміщень за проектами архітекторів Е.
Блекета, Дж. Ріда та ін. [1].
Попри

англіканське

спрямування

коледжу,

А.

Ліпер

намагався

дотримуватися принципів світських університетів середини ХІХ ст. і приділяв
особливу увагу викладанню сучасних мов і літератури, математики і
природничих наук, а також античної літератури та історії. Ці дисципліни лягли в
основу початкової навчальної програми, яка з часом поступово розширювалася.
Навчальна програма Трініті була досить насиченою та різноманітною за
тематичним спрямуванням. Однак захоплення А. Ліпера класичними студіями
було очевидним і це захоплення він намагався передати своїм вихованцям,
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викладаючи їм класичні предмети. Разом із професором класичної та
порівняльної філології Г. Стронгом він опублікував «Посібник з класичного
читання, призначений для використання австралійськими студентами» (1880),
переклад «Тринадцяти сатирів» Ювенала (1882) та поставив першу латинську
п’єсу у Вікторії (1881).
Трініті-коледж був також школою громадянства, де суворі правила
поведінки, включаючи обов’язкове відвідування богослужінь, не обмежували
тісного та щирого спілкування між репетиторами та студентами.
А. Ліпер настільки стрімко завойовував університетську репутацію для
коледжу, що у 1881 р. його повторно призначили варденом. Про його високий
авторитет, а також педагогічні та організаційні здібності свідчить той факт, що
протягом досить тривалого часу він входив до складу Ради Мельбурнського
університету (1880–1887 та 1900–1923) [4, с. 127].
Незважаючи на чималі зусилля, фінансова база коледжу залишалася
нестабільною, тому А. Ліпер уміло залучав благодійників та меценатів для його
подальшої розбудови. В 1882–1883 рр. на щедрі пожертви Джозефа та (сера)
Вільяма Кларка був споруджений новий житловий корпус, названий згодом на
їхню честь. Найбільшу пожертву у розмірі п’ять тисяч фунтів стерлінгів для
втілення найсміливішого нововведення А. Ліпера – заснування навчального
коледжу для жінок, надала у 1890 р. (леді) Джанет Кларк [5].
Завдяки А. Ліперу Трініті-коледж став одним із перших прихильників
рівності у вищій освіті. У 1883 р. він став першим університетським коледжем в
Австралії, який допустив жінок-нерезидентів до лекційних занять, а Ліліан
Александер була його першою студенткою.
Все це стало можливим завдяки енергійним зусиллям А. Ліпера. Поїздка за
кордон у 1884 р. переконала його в тому, що жінкам слід дозволити проживання
в тих же коледжах, в яких мешкають і чоловіки. Попри певні побоювання та
спротив заможної частини суспільства А. Ліперу вдалося створити у 1886 р.
окремий гуртожиток для жінок. Це була нечувана на той час подія, яку відразу
© Мирончук О.А.
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сприйняли насторожено. Однак попри такий революційний підхід А. Ліпер
висловився проти розміщення нового жіночого гуртожитку на території
коледжу. Він вважав, що, хоча студентки коледжу і можуть відвідувати
навчальні заняття та богослужіння, однак соціальні контакти між статями мають
бути суворо обмежені [3].
Зі створенням жіночого гуртожитку у 1886 р. (який згодом став Джанет
Кларк Холл) Трініті-коледж став першим університетським коледжем в
Австралії, який надав жінкам-студенткам право проживати на його території.
Єпископ Д. Мурхаус, якого у 1884 р. обрали канцлером Мельбурнського
університету, не поділяв точки зору А. Ліпера і виступив проти заснування
жіночого коледжу [3].
Неоднозначність в новій політиці призвела до серйозного конфлікту та
бурхливих публічних суперечок. Гуртожиток для дівчат прагнув структурного
відокремлення від Трініті, в той час як А. Ліпер і Рада Трініті-коледжу
наполягали на тому, він є невід’ємною частиною Трініті, а його головний
керівник – лише заступник вардена [5].
У той час як А. Ліпер був зайнятий облаштуванням гуртожитку для дівчат,
режим

дисципліни

в

Трініті-коледжі

погіршувався.

Невдоволення

управлінською політикою А. Ліпера у 1890 р. вилилось у студентський протест,
одним із організаторів якого був майбутній прем’єр-міністр Вікторії (сер) Стенлі
Аргайл. У вересні бунтівники публічно спалили опудало вардена, і тридцять
чотири невдоволені демонстративно покинули коледж, в результаті чого у ньому
залишилось лише дванадцять студентів. Рада коледжу ігнорувала невдоволення,
що спричинило кризу. С. Аргайл був відрахований за «непокору та упертість».
Після цих подій, на фоні великого суспільного збурення в університеті,
комітет церковних зборів провів громадське розслідування, зробивши висновок
про те, що «різноманітні порушення, необдумані обіцянки і серйозні помилки
вардена були доведені», і піддав жорсткій критиці фінансове управління А.
Ліпера. Рада Трініті-коледжу була обурена рішенням комітету, тому після
96

© Мирончук О.А.

www.openscilab.org

Сучасні виклики і актуальні проблеми науки,
освіти та виробництва: міжгалузеві диспути
Історичні науки

подальшої публічної дискусії це питання закрили в 1897 р., «вилучивши з книг
усі посилання на розслідування в Трініті-коледжі у 1890 р.» [2].
Другі двадцять років А. Ліпера на посаді вардена були більш спокійними.
В цей час він активно працював над вдосконаленням статуту коледжу.
Щоправда, ряд чинників поза життям коледжу збурювали його невгамовну
енергію. Зокрема, в 1900 р. А. Ліпер долучився до кампанії проти
перепризначення Джорджа Маршалла-Холла на посаді професора кафедри
музики імені Ф. Ормонда, однак його зусилля виявились неефективними [2].
Найбільш болісними і чи не основними упередженнями А. Ліпера були
політичні. Він мало цікавився австралійською політикою, його світогляд
залишався імперським з виразним ірландським акцентом. Австралійський
націоналізм, навіть у таких незначних і буденних формах, як кенгуру,
відштовхував його. Він рішуче засуджував самоуправління Ірландії і виступав за
збереження території Північної Ірландії в Сполученому Королівстві.
З початком Першої світової війни політичні переконання А. Ліпера
виросли до рівня ксенофобії. В Раді університету він виступав за звільнення двох
німецьких співробітників та перешкоджав їх повторному призначенню у 1915 р.
А. Ліпер підтримував прийняття закону про загальну військову службу і
регулярно закликав Раду до енергійної агітації за мобілізацію до лав
австралійської армії, а в 1916 р. напередодні плебісциту про загальний
військовий обов’язок переконував Синод підтримати призов до військової
служби [5]. У 1917 р. він різко засудив своїх студентів, які голосували проти
запровадження обов’язкового військового призову в ході другого референдуму з
цього питання.
В інших питаннях А. Ліпер зазвичай був більш поміркований. В 1899–1900
рр. він входив до складу Ради Мельбурнської гімназії та Мельбурнської жіночої
англіканської гімназії. З часу створення в 1913 р. Класичної асоціації Вікторії був
незмінним її учасником.
© Мирончук О.А.
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А. Ліпер брав активну та дієву участь у церковному житті, був сумлінним
парафіянином собору Св. Павла та членом Синоду. Він захищав та відстоював
права мирян і, що характерно, виступав за рукоположення у священники жінок,
хоча сам навряд чи зміг би уявити жінку у сані єпископа.
У березні 1918 р. новим керівником Трініті-коледжу став (сер) Джон Бехан,
який відхилив прохання А. Ліпера залишитися в Раді коледжу. Лише один раз
після цього він відвідав коледж, яким керував сорок два роки. Він також гірко
переживав свою поразку на виборах до Ради університету в 1923 р.
До моменту виходу на пенсію основними інтересами А. Ліпера були
Публічна бібліотека, музеї та Національна галерея, опікуном якої був у 1887–
1928 р., а у 1920 р. президентом. Вибагливий і педантичний у питаннях
діяльності бібліотек та художніх галерей, А. Ліпер був впливовим прихильником
важливості і значення таких установ для будь-якого освіченого суспільства і
боровся за підвищення статусу бібліотечних працівників [4, с 481].
Він серйозно ставився до своїх обов’язків члена наглядової ради (1920–
1928) благодійного фонду «Комітет спадщини Альфреда Фелтона», який був
знаним австралійським підприємцем, колекціонером творів мистецтва та
меценатом.
Александер Ліпер помер у своєму будинку на Кенсінгтон-роуд, в
Південній Яррі 6 серпня 1934 р. Сьогодні в Трініті-коледжі зберігаються його
знамениті портрети роботи відомого австралійського художника, лауреата
бронзової медалі Всесвітньої виставки в Парижі (1900 р.) Р. Банні. В
Національній галереї Вікторії знаходиться ще один портрет А. Ліпера,
виконаний австралійським військовим художником Дж. Лонгстаффом, за який
той був удостоєний у 1928 р. премії Арчібальда – найвищої австралійської премії
в галузі портретного живопису. Портрет А. Ліпера авторства Б. Едвелла та
гравюра Дж. Ширлоу є власністю сім’ї.
«Один з найбільш суперечливих австралійців» Александер Ліпер «був
людиною бійцівських якостей, але водночас надихаючою та привабливою,
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напруженою і складною особистістю, яку роздирали нав’язлива всепоглинаюча
совість і важко стримуваний пригнічений стан» [5, с. IV].
Сьогодні Трініті-коледж – це унікальна мультидисциплінарна академічна
спільнота, яка продовжує розвивати інновації, започатковані його першим
керівником доктором Александером Ліпером.
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Загальновизнаними

ознаками

будь-якої

етнічної

культури

є

самосвідомість та мова як духовні складові та спосіб ведення господарства як
чинник матеріальної складової. Маркерами є народна архітектура, традиційний
костюм та кухня. Проте впродовж ХХ ст. народне вбрання з справжнього
паспорту особи, що наявно свідчив про її походження перетворилося у сценічний
костюм, в якому спеціалісти визначають точність відповідності та ступінь і
якість реплік. Народна архітектура також зазнала значних змін як у матеріалах
та технологіях, так і самому розумінні зручного, придатного та привабливого й
затишного помешкання.
Безмовно, що й народна кухня не могла залишитися осторонь змін, що
стосувалися як вирощуваних культур та доступних продуктів, впливу масового
виробництва харчів.
Сфера народної кухні включає в себе як режим і сезонність харчування,
так і види їжі (святкової, обрядової, повсякденної), а також — технології
приготування й особливості споживання.
На прикладі української народної кухні ми можемо продемонструвати усі
характерні зміни у цій галузі народної культури.
Так, від кінця ХХ ст. ми констатувати значну зміну у режимі харчування:
це переважна триразове харчування як у жителів міста, так і села (сніданок, обід
та вечеря). При чому від досить енергомісткого сніданку наші сучасники не
відмовились. Сніданок складається переважно з других страв та кави / чаю; обід
— з трьох перемін їжі (першою стравою найчастіше є борщ, друга переважно є
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м’ясною стравою з гарніром, та чай чи кава з десертом); та вечері, що по суті
повторює сніданок. У сільському середовищі та у середовищі містян-вихідців з
села на сніданок нерідко споживається перша страва (борщ чи юшка).
Слід відзначити, що люди, зайняті фізичною працею, віддають значне
місце у раціоні першим стравам. У міському середовищі набагато частіше
захоплюються вегетаріанством та веганством, “здоровою їжею”, “розділльним
харчування”. Однак дієти нині стали загальним захопленням.
З міського середовища розповсюдилася традиція кавоспоживання як
першого

прийому

їстівного.

Традиція

чаювання,

яка

починала

розповсюджуватися наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст. як сімейне тривале
застілля, з соціально-політичних причин не знайшла продовження. Натомість
чаювання / пиття кави стало різновидом швидкого спілкування впродовж дня.
Традиційне споживання каш та хліба й борошняних виробів зазнало
певних змін (приготування з напівфабрикатів), проте продовжує бути вагомою
складовою харчування українців.
Голодомори ХХ ст., впродовж яких капуста, буряки та інші овочі були
нерідко єдиним засобом виживання, спричинилися до зниження привабливої
цінності цих продуктів у більш забезпечені часи. Тому тільки наприкінці ХХІ ст.
як еталон “здорової їжі” овочеві та бобові знову займають їм належне місце.
Урізноманітнення зазнав і набір продуктів: сучасні можливості розширили
меню не тільки високогірних районів Гуцульщщини, а й усіх українців.
Вагомими є іноземні впливи, тому піца чи хінкалі й горіхове варення нині
готують не лише у відповідних закладах громадського харчування, а й у
приватному житті.
Змінилися й способи заготівель продуктів і навіть ставлення до цього. У
книзі української дослідниці І.Реви «По той бік себе» вірно вказано на ці
особливості: люди, які пережили голодомори, до кінця життя сушили сухарі та
намагалися запобігти майбутньому голоду, примара якого їх не відпускала, а їхні
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діти виховувалися у неможливсті залишити бодай крихту на тарілці й фізичному
відчутті провини при зіпсутті їстівного.
ХХ століття повністю змінило ставлення до релігійних обмежень у їжі:
пости як щотижневі та тривалі впродовж року аскетичні вправи з неодмінних
духовних практик перетворилися у чудернацькі дії одиниць. Практика
“понеділкування” відома лише з творів української класичної літератури і
потребує пояснення суті.
Навіть святкова обрядова їжа занала змін, що торкається технології
виготовлення — й відповідно зовнішнього та смакового вигляду страв: кутя
готується не як каша з пшениці чи ячменю, залита узваром, в якому цукор дає
наявність сухих вишень та груш, а у солодку “багату” кашу з родзинками,
курагою, різноманітними горіхами; паски печуться за іншою рецептурою та
технологією й прикрашаються тертими яєчними білками або й шоколадною
глазуррю.
Найбільшою зміною уже кінця ХІХ ст. слід визнати споживання цукру.
Хоча цукор згадується уже в кухарських книгах епохи Козацького Бароко, ае там
він був тільки приправою, яку додавали так, як нині господині додають перець
та інші спеції. Лише діяльність Харитоненків, Терещенків та Кьонігів зробила
його продуктом, який кладуть у чай, додають у тісто та використовують для
варення, цукерок та конфітюрів.
Широкодоступним та улюбленим способом урізноманітнення меню стали
різноманітні майстер-класи та канали господарок та кухарів на просторах
інтернету.
Проте у багатьох родинах не тільки звичайною повсякденною їжею, а й
виявом національної самосвідомості стали борщ, кутя та паски.
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Шиманський Є. Ю.

ВИЩІ ЗЕМСЬКІ УРЯДНИКИ ЧЕРНІГІВСЬКОГО ВОЄВОДСТВА (У
ВИГНАННІ) В 1696-1763 РР. – ПЕРСПЕКТИВИ ВИВЧЕННЯ

Шиманський Євген Юрійович
Аспірант Історико-філософського факультету
Київського університету імені Бориса Грінченка
Наша розвідка покликана пролити світло на групу осіб шляхетного стану,
що протягом 1696-1763 рр. займала вищі земські уряди Чернігівського
воєводства. В контексті дослідження історії сеймику у вигнанні чернігівської й
новгород-сіверської шляхти важливо зробити огляд комплексу земських
урядників, аби спробувати скласти уявлення саме про тих репрезентантів
Чернігівського воєводства, що входили у вищі щаблі політичних кіл Речі
Посполитої, з’ясувати їхнє положення в суспільстві й державі, походження,
перипетії кар’єрного зростання, політичне сторонництво тощо.
Історія існування Чернігівщини та Новгород-Сіверщини в межах політикоправової системи Речі Посполитої налічує 177 років (або 184, якщо брати до
уваги більш раннє росповсюдження річпосполитських правових та суспільних
практик в Сіверщині) [1]. Період приходу в ці землі політико-адміністративних
практик Речі Посполитої тривав з 1611 – по 1635 р., саме тоді тут почали
формуватися перші земські уряди. Чернігівське воєводство в складі двох повітів,
Чернігівського й Новгород-Сіверського, з’явилося у 1635 р., офіційно
затвердивши своє адміністративно-правове становище сеймовим документом
під назвою «Ординація Чернігівська» («Ordynacya Czerniehowska») [2].
Новостворене воєводство будо наділене повним комплекnом земських
урядників, серед яких найпрестижнішими були два дигнитарства – уряди
чернігівських воєводи та каштеляна, що означали 2 місця в сенаті. Уряд
чернінівського кащтеляна завдяки впливовості Адама Киселя, що посідав її в
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1639-1646 рр., набула статус вищої в сенаті. Значна кількість землевласників з
новоприбулої шляхти представляла собою звитяжців московських виправ, і за
тогочасним законодавством отримувала свої наділи ленним правом [3].
Повстання Богдана Хмельницького 1648 р. та події кількох наступних
десятиліть фактично вивели територію Чернігівського воєводства поза межі
юрисдикції Речі Посполитої, і політичні кола останньої довго не могли
змиритися з цим. Переважна кількість тамтешньої шляхти, що залишалася
лояльною до влади й короля, вимушена були покинути власні маєтки. У підсумку
відбулося відторгнення річпосполитських територій Чернігівщини та НовгородСіверщини на користь Війська Запорізького й Московської держави. За слушним
зауваженням дослідника історії Чернігівського воєводства П. Кулаковського:
«те, що було зрозуміло для урядників, які безпосередньо контактували з масами
населення, ніяк не сприймалося в польських урядових колах та провідних
шляхетських угрупуваннях. Лише після спроби реконкісти Лівобережної
України в кінці 1663-1664 рр. у вигляді військового походу на чолі з королем
Яном Казимиром для них стало зрозуміло, що польська доба в регіоні
завершилася й надії на її повернення немає» [4].
Отже, Чернігівське воєводство ввійшло до когорти адміністративнополітичних одиниць держави, що в буремних подіях середини XVII ст. частково
або повністю втратили власні території. Опісля подій Хмельниччини (1648-1657
рр.), Адрусівського перемир’я (1667 р.) та Вічного миру (1686 р.) воєводство
визначалося в діяльнісному політико-правовому полі самими лише людьми,
тобто шляхтою, що не мала жодного шансу легально повернутися на терени
своїх колишніх володінь. Шляхта Чернігівського воєводства отримувала статус
«вигнанців» (exules або exgulanty), зберігала за собою всі свої уряди (щоправда,
більшість із них після втрати територій носила лише титулярний характер) і
продовжувала повноцінну участь в політичному житті Речі Посполитої:
сеймики, послування на сейми, сенаторство, депутацї до скарбового трибуналу
тощо [5].
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Що цікаво, ці території залишалися в титулатурі королів Речі Посполитої
аж до часів останнього поділу цієї держави. Король іменувався «князем...
сіверським та чернігівським».
Шляхта втрачених чернігівських та новгород-сіверських територій
перенесла сеймик свого воєводства з Чернігова до Володимира у Волинському
воєводстві, де також мали право скликати свої сеймикові зібрання брацлавські
«екзгуланти» [6]. Впродовж двох десятиліть опісля Хмельниччини «вигнанці зі
сходу» відстоювали право повернутися в свої маєтки. Коли зовнішньополітичні
відносини Речі Посполитої та Московського царства знівелювали ці очікування
«екзгулантів», вони вдалися до кардинально іншої тактики, вимагаючи від
короля компенсацій за втрачені території, і роблячи ставку після зречення від
престолу в 1668 р. короля Яна ІІ Казимира на кандидатуру московського царя
Олексія Михайловича [7]. Коли кандидатура не пройшла, екзуланти почали
довготривалу боротьбу в сеймі за компенсації шляхом роздачі королівщин.
Боротьба вигнанців за доходи із Кросненського староства в Сяноцькій землі
Руського воєводства з перемінним успіхом тривала аж до початку XVIII ст. [8]
Як зазначалося раніше, у Чернігівському воєводство продовжувалося
титулярне існування урядів. З-поміж великої кількості чернігівських і новгородсіверських урядників, чиї уряди вписувалися в очевидну характеристику
«екзгулантських» і не несли за собою реальних функцій щодо управління чи суду
(оскільки не було фактичної території для здійснення юрисдикції), лише
дигнитарства, якими були уряди воєводи й каштеляна чернігівського, відкривали
доступ до сенаторського крісла в сеймі [9].
В заявлених нами хронологічних межах (1696-1763 рр. – роки приходу до
влади й правління в Речі Посполитій двох королів саксонців із династії Веттінів)
уряд чернігівського воєводи послідовно обіймало 7 осіб.

© Шиманський Є.Ю.

105

Сучасні виклики і актуальні проблеми науки,
освіти та виробництва: міжгалузеві диспути
Історичні науки

№ Особа, рр. урядування воєводи

www.openscilab.org

Поперед. уряди

Наступ. уряди

1

Францішек Залуський (1696-1718) войницький
каштелян

плоцький
воєвода

2

Миколай
Францішек стольник,
Кросновський (1718-1724)
пізніше
львівський
підкоморій

-

3

Пьотр Ян Потоцький (1724-1726)

4

Юзеф Любомирський (1726-1732) цешковський
староста

5

Юзеф Ремігіян
(1732-1734)

6

Якуб Флоріан Нажимський (1734- закорчимський
1737)
стольник,
цехановський
староста,
нурський
підкоморій

7

Пьотр Мйончинський (1737-1776) холмський
каштелян
/
каменепольський
,
крепіцький,
рокиницький та
маковецький
староста

белзький
каштелян
-

Потулицький божеховський та млявський
староста
скаршевський
староста,
поморський
воєвода

(Табл. 1.) Чернігівські воєводи
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В той же час послідовно налічувалося 6 чернігівських каштелянів.
№ Особа, рр. урядування каштеляна

Поперед. уряди Наступ. уряди

1

Ян Проський (1687-1708)

накельський
староста

2

Кароль Александр
(1708-1710)

3

Ян Дрогойовський (1708-1716)

4

Францішек Гойський, Гоздзький сохачевський
(1716-1742)
каштелян,
бжезинський
староста

-

5

Альберт
Миколай
Корибут- шредський
Воронецький (1742-1747)
староста,
волинський
хорунжий

-

6

Юзеф Цешковський (1748-1765)

Красицький -

нолмський
каштелян
-

чернігівський
підчашій,
стольник,
а
потім
підкоморій
новгород-сів.

(Табл. 2.) Чернігівські каштеляни
Від другої половини XVII – аж до 60х років XVIII ст. виразно проглядаєтья
явище роздачі одного й того ж самого уряду двом або більше особам водночас.
Проте у випадку вищих урядників чернігівського воєводства знаходимо лише
один подібний випадок: по неправдивій вістці про смерть Яна Проського аванс
на чернігівську каштелянію зимою 1699 р. отримав литовський підконюший Ян
Теодор Кашевський (Кашовський), проте не не посів уряд. Ян Проський
перебував на уряді чернігівського каштеляна до своєї смерті в 1708 р. [10]
Проаналізувавши списки урядників у таблицях, засвідчуємо відсутність
випадків, коли представники однієї родини займають паралельно чи послідовно
уряди у воєводстві. Всі вакансії послідовно посідали шляхтичі з різних родин.
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Як бачимо по таблиці 1, найдовший досвід перебування на уряді воєводи
мав Пьотр Мйончинський – близько 39 років; найменший час перебування
засвідчуємо в Пьотра Яна Потоцького – 2 роки. Таблиця 2 показує, що на
каштелянському уряді найдовше перебував Францішек Гойський, затримавшись
на 26 років. За ним одразу йдуть Ян Проський – 21, та Юзеф Цешковський – 17;
найменший час перебування на уряді бачимо у Кароля Александра Красицького
– приблизно 2 роки.
За досвідом в плані кількості земських урядів, що були зайняті тією чи
іншою особою послідовно, можна виділити наступних: Якуба Флоріана
Нажимського – 4; Юзефа Цешковського – 4; Францішка Залуського – 3; Миколая
Франциска Кросновського – 3. Цікаво відмітити, що всі земські уряди, які в
своєму житті посідав Цешковський були виключно чернігівськими чи новгородсіверськими.
Отримати аванс на вищий уряд й ступити крок вперед у кар’єрному
зростанні після чернігівського воєводи вдалося небагатьом, їх нараховується
всього двоє: Францішек Залуський – на плоцького воєводу, а також Якуб
Флоріан Нажимський – на поморського воєводу (до речі, так і не зміг утриматися
на уряді, оскільки не був мешканцем Поморського воєводства й піддався
натискові з боку місцевої шляхти, після чого був вимушений спродати уряд за
100 000 злотих).
Цікавою є випадок із Каролемь Александром Красицьким, який після двох
років перебування в сенаторському кріслі чернігівського воєводи змістився на
позицію холмського каштеляна. Можливо, такий перехід був пов’язаний із
повнотою функцій уряду холмського каштеляна, на відміну від

уряду

титулярного воєводського, який посідав Красицький. В цілому, на це питання
відповідь ще тільки варто знайти.
Серед вищих урядників Чернігівського воєводства, як бачимо в таблицях 1
і 2, було 7 осіб, які водночас із урядницькими місцями утримували староства.
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Максимальну

кількість

старостинських

урядів

нараховуємо

в

Пьотра

вищі

уряди

Мьончинського.
З-поміж

усіх

родин,

представники

яких

посідали

Чернігівського воєводства впродовж 1696-1763 рр., кількість осіб, яких би можна
було назвати нащадками колишніх мешканців (до Хмельниччини) Чернігівщини
чи Новгород-Сіверщини є зовсім незначною. Зі списку, наведеного в таблицях 1
і 2, серед таких помічаємо лише родину Цешковських [9]. І лише Цешковських
можна назвати належними до шляхетної спільноти Волинського воєводства, де,
як зазначалося раніше, проходив сеймик чернігівських «екзгулантів», і яке, як
вважаєтья, було тісно пов’язане з останніми політично [10].
У списку урядників, поданому в таблицях, представник родини
Цешковських дещо вирізняється з-поміж інших родів за статусом, оскільки
більшість із них є магнатськими родинами (найкращий приклад тому Юзеф
Любомирський, чиїм батьком є Станіслав Гераклій, вел. кор. маршалок, дядьком
– Ієронім Августин, вел. кор. гетьман, а братами – Теодор, краківський каштелян,
а також Францішек – генерал королівських військ). Родина Цешковських за
період правління Августа ІІ та Августа ІІІ тримала за собою біля двох десятків
найрізноманітніших земських чернігівських/новгород-сіверських та волинських
урядів, проте достоїнство засідати в сенаторському кріслі випала на долю лише
Юзефові Цешковському.
Значна кількість урядів отримувалася внаслідок королівського продажу,
про що свідчить тенденція кін. ХVII ст., і яка продовжувался весь «саксонський»
період [11]. Саме обрання королів було значною мірою заслугою так-званої
купівлі електорів. Велика кількість останніх після приходу до влади нового
короля була винагороджена за лояльність шляхом роздачі авансів на вакантні
уряди. Ми можемо прослідкувати це на прикладі «екзгулантів», що фігурують із
1697 р. на урядах Чернігівського воєводства, і чиї родичі, або ж вони самі в
перший рік по приходу електованого короля фігурують як підписанти сеймової
документації [12].
© Шиманський Є.Ю.

109

Сучасні виклики і актуальні проблеми науки,
освіти та виробництва: міжгалузеві диспути
Історичні науки

www.openscilab.org

Крім того, поплічників короля можна ідентифікувати за участю в просаксонських конфедераціях у часи Північної війни й після її завершення. Отже,
серед сторонників королів-саксонців чітко бачимо: Францішка Залуського,
Пьотра Яна Потоцького, Юзефа Ремігіяна Потулицького, Якуба Флоріана
Нажимського, Пьотра Мьончинського, Юзефа Цешковського, Яна Проського,
Кароля Александра Красицького і Францішка Гойського.
Звісно, фактор стосунків з королем підходить для виділення груп
урядників, що були його симпатиками чи антипатиками. Проте зазначимо, що
політична позиція тої чи тої політичної сили подекуди різко змінювалася в
залежності від такої ж різкої зміни зовнішньо чи внутрішньополітичних
обставин (як це робили політичні угруповання Потоцьких і Любомирських).
Тому на передній план для подальшого опрацювання виступає питання
визначення сторонників того чи іншого політичного угруповання не тільки серед
осіб, які відомі нам як земські урядники Чернігівського воєводства, а й серед всіх
тих, хто вважав себе чернігівською шляхтою і брав активну участь в політичному
житті Речі Посполитої.
Оглянута нами група вищих урядників Чернігівського воєводства,
строката по як по своєму особистісному складу, так і по територіяальній
належності цих людей, є лише «вершиною айсбергу» значно ширшої групи
тримачів титулярних чернігівських і новгород-сіверських земських урядів,
просопографічні дані яких нам ще належить здобути.
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Використання ЛПП (Лінійок Програмних Продуктів) притаманне як
великим, так і малим проектам. Лінійка програмних продуктів - це набір
програмно-інтенсивних систем, які мають загальний керований набір функцій,
що задовольняють конкретні потреби конкретного сегмента ринку або місії, і які
розробляються з загального набору основних активів в установленому порядку
[1]. Такий підхід дозволяє розділити програмні продукти на окремі елементи,
проте вони можуть мати у своєму складі спільні програмні компоненти. У
зв’язку з цим, виникає необхідність реалізації можливості повторного
використання та адаптації вже існуючих компонентів для нових продуктів однієї
лінійки. Одним з найважливіших видів діяльності на ранніх етапах процесу
розробки

лінійки

програмних

продуктів

є

визначення

спільності

та

варіабельності продуктової лінійки [2]. З огляду на сучасні потреби людини у
створенні комфортного та технологічного устрою, розглянута тема може знайти
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використання у створенні системи автоматизованого керування елементами IoT
(Internet of Things) в рамках концепції «Розумний дім».
Проблема. Необхідність розробки та зручного управління програмними
компонентами системи «Розумний дім». Відсутність адаптивних засобів
управління варіабельністю у рамках лінійки програмних продуктів.
Актуальність. Швидке поширення елементів IoT у побуті. Зменшення
вартості обладнання та легкість організації спільної системи для різних типів
пристроїв спонукає людей до використання сучасних технологій у власному
побути. Оскільки розглянута сфера знаходиться лише на початку свого розвитку,
нагальним є питання використання різних підходів та технологій організації
систем.
Особистий внесок. Як варіант часткового вирішення зазначеної проблеми
запропоновано використання ЛПП «Розумний дім» для створення персонального
простору рішень для кожного окремого користувача, опираючись на його
потреби та наявне обладнання. Використання механізму варіабельності дозволяє
швидко скомпонувати окреме програмне рішення з активів, які входять до складу
ЛПП. Численні звіти підтверджують значні досягнення та досвід, набутий
впровадженням ліній програмних продуктів у галузі програмного забезпечення
[3]. Реалізовано прототип системи взаємодії з елементами IoT на базі
безкоштовної системи управління Home Assistant.
Основою для створення прототипу став одноплатний мікрокомп’ютер
Raspberry Pi 3B+, на який було встановлено OS Home Assistant. Таке рішення
поєднує у собі компактність на функціональність, адже даний комп’ютер має
невеликі розміри, не вимагає додаткових зовнішніх приладів керування та
відображення і може бути розміщений, наприклад, у шухляді чи шафі. Система
здатна керувати пристроями, які знаходяться у локальній мережі будинку.
Для реалізації можливості дистанційного контролю та управління було
запропоновано використання сучасного формату обміну даними у мережі, а саме
– мессенджер Telegram (далі – Телеграм), а саме – Телеграм бот. Використання
© Скляренко М.А., Товстокоренко О.Ю.
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такого підходу дозволяє керувати системами власного будинку через смартфон
чи ноутбук, не залежно від ОС пристрою, а також уникнути зайвого
«копіювання» системи.
Для програмної системи була розроблена архітектура основана на трьох
залежних компонентах (рисунок 1). Розроблений прототип складається з трьох
великих компонентів:
•

ОС Home Assistant, встановлена на одноплатний мікрокомп'ютері

Raspberry Pi 3 Model B+;
•

HASystem – автоматизований Телеграм канал (Телеграм-бот),

створений на основі Telegram Bot API ;
•

У якості веб-інтерфейсу користувачів було використано додаток

Telegram, який дозволяє шляхом обміну повідомленнями отримувати стан
пристроїв системи «Розумний дім» та керувати ними.

Рис. 1. Архітектура системи
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Отримуючи повідомлення від локальних пристроїв, система інтерпретує їх
для зручного розуміння та відправляє у Телеграм-канал бота. Також, можливе
керування певними функціями обладнання (ввімкнути або вимкнути світло чи
телевізор, переглянути показники температури у домі та інше). Далі, наведено
приклад необхідних налаштувань Configuration.YAML файлу для створення
модулю керування телевізором у системі Home Assistant (Рис. 2).

Рис. 2.Модуль підключення телевізора

Процес автоматичного реагування системи на внутрішні зміни (або
віддалене керування приладом) реалізовано шляхом зміни файлу автоматизації
системи (Рис. 3). Результатом запиту стану роботи телевізора (повідомлення
«/tv» або автоматично створена кнопка «Телевізор») буде повідомлення у чат
HASystem – «Статус роботи телевізора: ON» (або «OFF», в залежності з дійсного
стану пристрою).

Рис. 3. Автоматизований модуль перевірки стану телевізора

Гнучкість та масштабованість дозволяє реалізувати систему «Розумний
дім» для будь-якого користувача, враховуючи умови та особливості кінцевого
використання. Наступним кроком у дослідженні стане реалізація механізмів
© Скляренко М.А., Товстокоренко О.Ю.
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засобів[4,5]

на

IoT

за

основі

рахунок
описаних

конфігураційних файлів, та розширення певних компонентів блоку «Home
Assistant». Оновлення і підтримка окремих активів ЛПП значно полегшує процес
загальної підтримки кожного розробленого продукту, дозволяє редагувати
конфігурацію при виникненні такої потреби.
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Clinical and diagnostic laboratories (CDLs) are an important segment of the
healthcare sector, and their stable operation is a fundamental condition that ensures
compliance with international requirements for the quality of health care facilities in
the country. The reliability of the results of CDL studies is undoubtedly an important
component in a set of measures aimed at treating patients. According to the World
Health Organization (WHO), the formulation of a correct diagnosis of a patient 60-70
percent depends on the correctness of the results of the analysis of his biological
material, and tests performed on urgent indicators lead to a radical change in therapy,
which allows, in some cases , save human life [1-3].
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In accordance with the requirements of good laboratory practice (GLP),
standards of the International Organization for Standardization, ISO (International
Organization for Standardization), standard EN ISO 15189 : 2015 "Medical
laboratories. Requirements for quality and competence ", protocols of the Institute of
Clinical Laboratory Standards (CLSI), internal quality control is a mandatory stage of
laboratory tests and includes procedures for continuous and continuous evaluation of
laboratory tests to obtain results that can ensure the quality of diagnosis , treatment and
monitoring of patients.
Experience shows that the use of costly equipment and test systems in laboratory
practice is not always a guarantee that the research results will have the necessary
characteristics of accuracy, correctness and reliability. To confirm the characteristics
of the manufacturer in a specific CDL, the version of the standard ISO 15189: 2015
requires validation and verification of laboratory test methods. In accordance with the
requirements of EN ISO 15189 : 2015, one of the topical issues in improving the quality
of CDL is the validation and verification of laboratory research methods, in addition,
these processes are a prerequisite for the accreditation of each CDL. Verification of the
method should be carried out in the following cases: when introducing a new method
or test system into the routine practice of the laboratory, after servicing the analytical
system, if there are questions about the analytical efficiency of test systems.
Accreditation of clinical diagnostic laboratories is carried out in accordance with
EN ISO 15189 : 2015 [4]. This standard pays much attention to the validation and
verification of methods that convey the essence of the name of the standard and are an
integral part of the accreditation of the clinical diagnostic laboratory. The proper
functioning of the CDL, or rather, its right to work and conduct diagnostics, depends
on these two processes.
What is the difference between validation and verification. Verification proves
the competence of CDL to conduct analyzes and obtain reliable results according to a
validated method. Validation proves that the method is able to solve the analytical
problem, namely - to obtain reliable results.
118
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In national standards the term "verification" is used, in the international standard
the term "verification" is used. Let us clarify that in preparing the materials of this
article we used the English version of the international ISO 15189 : 2015 and use the
terminology of the international standard.
Validation is the confirmation by providing objective evidence that the
requirements for a specific intended use or application have been met. In practice, the
laboratory needs to compare the obtained analytical efficiency with quality standards.
Verification is the confirmation by providing objective evidence that specific
requirements have been met, ie in practice in the laboratory it is necessary to confirm
the manufacturer's specifications for analytical quality [5].
Validation goals. Reliable results close to the average value, which is obtained
from numerous test results and the accepted CDL control value. Obtaining an accurate
result by repeated measurement or testing of a single sample. Obtaining an accurate
analysis with comparative application of different methods to one sample.
Method validation is an essential and necessary part of CDL's work. Most
chemists - analysts are aware of its importance, but do not always understand why and
when it should be carried out and what exactly to do. Some analysts believed that
method validation was something that could only be done in collaboration with other
CDLs, and therefore did not. Clarification of this issue was facilitated by the
requirements of such standards as ISO 15189 [4], ISO / IEC 17025 [6] and ISO 15195
[7].
Validation of the method is essentially a process of establishing analytical
requirements and confirming that the capabilities of this method meet the task. An
integral part of this is the evaluation of the characteristics of the method. An important
point in this definition is to assess the suitability of the method; in the past, the
validation of a method has generally been limited to the evaluation of its characteristics.
The method must be validated when it is necessary to make sure that its characteristics
are suitable for a particular application. For example, paragraph 5.4.5.2 of ISO / IEC
17025 [6] states that the laboratory must validate:
© Sydorko I.I., Baitsar R.I.
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- non-standard methods;
- methods created / developed in the laboratory;
- standard methods in case of their use outside the established scope;
- extension and modification of standard methods.
The amount of validation work should be sufficient to meet the requirements
associated with a particular task or application. The degree ("scale", "distribution area")
of the validation depends on the specific application, the nature of the changes made
and the conditions under which the method will be applied.
Validation is also needed when it is necessary to confirm the equivalence of the
results obtained by two methods, for example, newly developed and existing standard
/ normative.
It is believed that validation is very closely related to the development of the
method. However, it is necessary to remember the need for formal validation of the
final version of the method (documented methodology).
It is clear that we have focused on the main purpose of the method validation, ie
to confirm that the method is "suitable for a specific application". However, it should
be noted that the research conducted by CDL during the validation of the method is
useful for it from another point of view. They provide a solid knowledge and practical
skills of applying the method, including an understanding of all critical stages of the
process. Validation gives CDL and its staff confidence in the results obtained.
There are two main approaches to method validation: validation with
interlaboratory comparisons and validation in one CDL. Regardless of the approach,
the responsibility for ensuring that the method is consistent with the task and, if
necessary, carrying out further work to obtain new data to supplement the existing
validation results lies with the CDL that uses this method.
The possibility of applying the methods validated in one CDL for regulatory
purposes depends on the current guidance documents relating to a particular area of
measurement. As a rule, a formal explanation can be given by the relevant regulatory
body.
120
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Method validation gives an idea of the possibilities and limitations inherent in
the method during its regular use, when the method is under control. To make sure that
the method is under control, ie its characteristics meet expectations, you need to
perform certain actions. At the stage of validation, the method is applied mainly to
samples of known composition. Then, during regular work, the method is used to
analyze samples of unknown composition. An appropriate means of internal quality
control may be further regular analysis of stable test specimens, which will allow the
analyst to understand what caused the scattering of the results - the real difference
between the analyzed samples or unexpected and undesirable changes in the
characteristics of the method. In practice, in the process of quality control, these test
specimens must be analyzed together with each batch of samples. The performance of
the checks will depend on the nature, importance and frequency of the analyzes, the
batch size, the degree of automation and the complexity of the test, as well as the
experience gained during the development and validation of the method. There are
various forms of quality control, both within the laboratory (internal control) and
between the laboratory and other laboratories (external control).
"Validation is always a compromise between cost, risk and technical
capabilities." Within the imposed restrictions, CDL should do its best, taking into
account the requirements of customers and regulations, experience gained in applying
the method, available technical means, as well as the need to ensure metrological
compatibility with other similar methods already used by this or other CDL. Some
characteristics can be roughly determined during the development of the method or its
implementation. It is often possible to obtain data on several characteristics from a
certain set of experiments, and then rational planning will allow to avoid unnecessary
effort to obtain the necessary information.
What is the difference between validation and verification in CDL?
ISO 9000 [8] defines verification as "confirmation by providing objective
evidence that the established requirements have been met". Verification is "the
provision of objective evidence that an object meets the established requirements", and
© Sydorko I.I., Baitsar R.I.

121

Сучасні виклики і актуальні проблеми науки,
освіти та виробництва: міжгалузеві диспути
Медичні науки

www.openscilab.org

validation is "the verification that the established requirements correspond to a specific
application". CDL can use a validated methodology, which, for example, has been
published as a standard, or purchase a ready-made measuring system from a
manufacturer for a specific application. In both cases, the main validation work has
already been done, but CDL still needs to confirm its ability to apply the method. Such
confirmation is verification. This means that you need to perform certain experiments
that would show that the method works fine in the end user's CDL. The amount of
work, however, is likely to be much smaller compared to the validation of the method
developed in CDL.
If CDL uses standard (standardized) methods, such as published ISO or ASTM,
it may not validate them. However, the CDL shall verify ("verify") the characteristics
of the method in accordance with 5.4.2 of ISO / IEC 17025 [5].
Verification is also required in case of significant changes, for example, when
the device is replaced with a similar new one, equipment is moved, etc.
In CDL, most measurements and tests are performed using serial methods that
have already been validated by the manufacturer, but which must be verified by the
end user. ISO EN 15189: 2015 [4] emphasizes that "research methods applied without
changes are subject to independent verification of CDL before the introduction of their
regular use". This also applies to situations where the software in the device has been
updated or when the quality control has shown that the characteristics of the method
change over time.
References:
[1] CAP Laboratory Accreditation Checklists. College of American Pathologists
(CAP).325 Waukegan Road, Northfield, IL 60093-2750 http://www.cap.org.
[2] CLSI C28-A3 Defining, Establishing, and Verifying Reference Intervals in
the Clinical Laboratory — Third Edition; Approved Guideline, CLSI: Wayne, PA.,
2008.
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УДК – 616.314-089.23:615.26
Лич ман В.О ., Аветіков Д. С.

БІОХІМІЧНІ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ КРІОЕКСТРАКТУ
ПЛАЦЕНТИ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ФЛЕГМОН
ЩЕЛЕПНО – ЛИЦЕВОЇ ЛОКАЛІЗАЦІЇ
Личман В. О., Аветіков Д.С.
Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава, li4man@i.ua
Актуальність. На сьогодні проблема патогенезу і раціонального лікування
гнійно - запальних одонтогенних захворювань щелепно - лицевої ділянки є
досить
За

актуальним,

останні

роки

в

колі

кількість

медичних
пацієнтів

з

та

соціальних

одонтогенними

проблем.
запальними

захворюваннями не зменшується, а збільшується число ускладнень, що несе
небезпеку для життя пацієнтів.
Метою дослідження було підвищення ефективності комплексного
лікування пацієнтів з одонтогенними флегмонами щелепно-лицьової локалізації
шляхом застосування кріоконсервованих клітин плаценти.
Об’єкти і методи досліджень. Клінічні дослідження проводились на базі
стоматологічного відділення щелепно-лицевого хірургії Полтавської обласної
клінічної лікарня ім. Скліфосовського М.В.
Нами було проліковано 20 пацієнтів з одонтогенними гнійними
захворюваннями щелепно-лицьової області. Пацієнти на момент дослідження не
мали супутньої патології.
Всі пацієнти були розділені на 4 клінічних групи по 5 осіб у кожній:
1 група - 5 пацієнтів, яким крім стандартної терапії призначалися
внутрішньовенні ін'єкції препарату «Кріоцел-гемокорд»;
2 група - 5 пацієнтів, яким крім стандартної терапії було призначено
місцеве введення кріоконсервованої плаценти з маззю «Левомеколь»;
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3 група - 5 пацієнтів, яким крім стандартної терапії призначалися
внутрішньовенні ін'єкції препарату «Кріоцел-гемокорд» в поєднанні з місцевим
введенням кріоконсервованої плаценти з маззю «Левомеколь»;
4 (контрольна) група - 5 пацієнтів, яким надавалася медична допомога,
згідно стандартного протоколу.
Дані і результати клінічних даних пацієнтів ми аналізували на 1, 3, 5 і 7му
добу після операційного втручання.
Оцінки проводилися за даними результатів клінічних змін:
1) кількість гнійного ексудату;
2) наявність грануляційної тканини;
3) епітелізація рани;
Результати та їх обговорення. Варто зазначити, що у 2 і 3 груп пацієнтів
перші ознаки грануляції рани з частковою епітелізацією відзначалася вже на 4-5
добу після оперативного лікування.
Висновок.

Комбінований

вплив

препарату

«Кріоцел-гемокорд»

призводить до прискорення утворення грануляційної тканини в гнійної рани та
її якнайшвидшої епітелізації, що сприяє поліпшенню функціонального та
косметичного результату.
Список літератури
1. Личман ВО, Аветіков ДС, Стебловський ДВ Застосування
кріоекстракту плаценти в комплексному лікуванні флегмон щелепно-лицевої
локалізації. Матеріали наук-практ конф з міжнарод участю. Сучасні аспекти
теоретичної та практичної стоматології. 2020 Трав 4-5; Чернівці. Чернівці:
ВДНЗУ «БДМУ»; 2020, c. 24-25.
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Скікевич М.Г., Волош ина Л.І.

РОЛЬ КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В РОБОТІ СТУДЕНТІВСТОМАТОЛОГІВ СТАРШИХ КУРСІВ
Скікевич М.Г., к.мед.н., доцент,
Волошина Л.І. к.мед.н., доцент,
кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії з пластичної та
реконструктивної хірургією голови та шиї,
Українська медична стоматологічна академія, (м. Полтава)
У сучасному світі технології неухильно розвиваються і без Інтернету вже
неможливо уявити наше життя. Людство знаходиться на такому інформаційному
етапі розвитку, коли необхідно швидко отримувати актуальну інформацію. Нам
у цьому допомагають ресурси мережі Інтернет. За опитуваннями, що
проводяться в Україні, понад 50% населення користуються Інтернетом щодня.
Інформатизація суспільства – процес

проникнення інформаційних

технологій в усі сфери життя і діяльності суспільства. Багато соціологів і
політологів вважають, що світ стоїть на порозі інформаційного суспільства [3].
У сучасних умовах дистанційної освіти особливо сталі в нагоді електронні
бібліотеки, електронна пошта, яку ми використовуємо для розсилки навчальних
матеріалів, телеконференції, освітні інтернет-програми.
Комп'ютерні технології активно увійшли у використання студентами і
викладачами вищої школи з різних дисциплін. Інтернет-технології допомагають
студентам в освоєнні майбутньої спеціальності. Наукова робота, яка є складовою
частиною навчального плану нашої дисципліни, також може бути проведена та
й проводиться більш ефективно з використанням комп'ютерних технологій [1,2].
З виконанням науково-дослідної роботи стикаються студенти старших
курсів на кафедрі хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії (4-5 курси
стоматологічного факультету). При будь-якому варіанті виконання наукової
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роботи викладачу необхідно більш активно стимулювати використання
студентами комп'ютерних технологій. Так для швидкості пошуку інформації, для
роботи з великою кількістю літературних джерел, для збору і обробки даних, для
візуалізації і порівняння даних, для якісного статистичного аналізу, а також для
підведення підсумків тематичної роботи студента і викладача. Викладач повинен
знати про те, що студент вміє використовувати інформаційні технології в цілому
та при виконанні наукової роботи. Таке вміння допомагає більш ефективно
організовувати виконання наукової роботи і сприятиме швидкій корекції
помилок.
Мета дослідження – виявити та підрахувати як часто використовуються
комп'ютерні технології при виконанні навчальної та наукової роботи
студентами-стоматологами старших курсів.
Матеріали та методи. Нами проведено соціологічне дослідження, в якому
взяли участь вітчизняні студенти та студенти, які навчаються на кафедрі з
використанням англійської мови. Вибірка була випадковою, студенти брали
участь в опитуванні за бажанням. Ми опитали 50 студентів 4 та 5 курсів
стоматологічного факультету.
Була використана власно розроблена анкета з питаннями, які стосувалися
варіантів застосування інформаційних технологій при виконанні студентами
різних видів робіт в УМСА. В анкетах пропонувалися варіанти відповідей.
Можна було вибрати обмежену кількість відповідей (5 варіантів відповідей).
Результати опитування. Практично всі студенти самостійно вивчають
програмне забезпечення (92%). Ми виявили, що найчастіше студенти старших
курсів використовують інтернет для пошуку наукової інформації при підготовці
до практичних занять (92%).
Студенти

часто завантажують з офіційних сайтів матеріал для

реферативної роботи навіть не замислюючись про його зміст. Також вони
активно використовують комп'ютерні технології для підготовки доповідей та
презентацій (71%).
© Скікевич М.Г., Волошина Л.І.

127

Сучасні виклики і актуальні проблеми науки,
освіти та виробництва: міжгалузеві диспути
Медичні науки

Тільки менш ніж

www.openscilab.org

50% студентів вказали, що вони користуються

електронними бібліотеками для пошуку підручників та інших літературних
джерел.
Студенти англомовної форми навчання практично в 100% випадках
використовують інтернет як на практичному занятті, так і при підготовці до
нього. Дуже часто матеріал, знайдений в інтернеті, не відповідає необхідній
якості.
Студенти виконують найпростіші комп'ютерні операції при підготовці до
виступів на олімпіадах і конференціях. Це перш за все сортування даних,
обчислення середніх і відносних величин, аналіз варіації ознак, побудова
графіків. Також вони використовують комп'ютер як друкарську машинку і для
того, щоб зберегти первинні дані своєї роботи або експерименту і заповнити
анкети хворих. В основному студенти користуються MS Excel. Повноцінна
статистична обробка результатів дослідження в Excel неможлива,бо це офісний
додаток. Найчастіше статистичною обробкою отриманих результатів займається
викладач – куратор наукової роботи.
Найбільш просунуті студенти з високими вимогами мають особистий
практичний досвід використання базової та додаткової літератури (лише 22%) як
в інтернеті, так і в бібліотеці академії. Вони надалі націлені на майбутню
серйозну роботу (хочуть продовжити навчання в клінічній ординатурі,
аспірантурі) та вказали на готовність працювати з сучасними джерелами
медичної інформації (100%).
Для спілкування з науковим керівником студенти рідко використовують
електронну пошту (майже 10% випадків), а основне спілкування відбувається
телефоном (Viber, Telegram, Messenger тощо) і у соціальних мережах.
Під час загальнонаціонального карантину кафедра проводила дистанційне
навчання. Студенти знаходились у різних населених пунктах України. Ряд
студентів проживає в районних центрах або селах. У цій місцевості часто
виникають проблеми з сучасними видами зв'язку. Він або недоступний або дуже
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низької якості. Отже, не всі могли одночасно вийти на групове заняття – online.
У деяких студентів виникли проблеми із завантаженням платформ, наприклад,
неможливість завантаження "Zoom", так як вони користуються старими зразками
мобільних телефонів.
Кілька студентів не змогли створити мультимедійні презентації з об'єктивних і
суб'єктивних причин. Матеріал заняття був представлений у рукописному
вигляді, а сторінки зошита були сфотографовані.
Висновки.
Таким чином, ми виявили недостатньо широке використання нашими
студентами - стоматологами інформаційних технологій при виконанні більшості
видів робіт. Хотілося б думати, що з кожним роком студенти будуть все більше
орієнтовані на використання комп'ютерних технологій у підготовці як до
практичних занять, так і до наукової роботи.
Необхідно направляти і допомагати здобувачам вищої освіти більш
грамотно працювати з електронними ресурсами і програмним забезпеченням.
На

кафедрі хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії з

пластичної та реконструктивної хірургією голови та шиї використовуються
елементи дистанційного навчання. Такий вид навчання має свої плюси та мінуси.
Вся необхідна інформація для підготовки до практичних занять, заліків та
екзаменів може бути отримана в електронному варіанті. На кафедрі створено
добре обладнаний комп'ютерний клас. Кожний студент може себе перевірити
при підготовці до складання тестових завдань та до здачі «Крок- 2».
В

умовах

карантину без опанування

комп'ютерної

грамотності

неможливо провести адекватне оцінювання студентів. Усі кафедри привчають
студентів працювати з електронними ресурсами. Підготовка до практичних
занять, створення презентацій, доповідей, написання історій хвороб в клініках і
виконання наукових досліджень вимагають комп'ютерної грамотності та інколи
й креативного мислення.
© Скікевич М.Г., Волошина Л.І.
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Торопов О.А. , Аветіков Д. С., Стебловський Д.В.

ГІСТОТОПОГРАФІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ
ЗАСТОСУВАННЯ КРІОКОНСЕРВОВАНОЇ ПЛАЦЕНТИ НА ІНТРО ТА
ПІСЛЯОПЕРАЦІНОМУ ЕТАПІ ПРОФІЛАКТИКИ ПАТОЛОГІЧНИХ
РУБЦІВ ГОЛОВИ ТА ШИЇ
Торопов О.А., Аветіков Д.С., Стебловський Д.В.
Українська медична стоматологічна академія, Полтава, Україна
З роками тенденція красиво виглядати зростає, цей фактор збільшує
кількість пацієнтів і призводить до бурхливого розвитку реконструктивної та
естетичної хірургії обличчя. На сьогоднішній день існує велика кількість
методик щодо усунення даної рубцевих деформацій, але жодна з них не гарантує
оптимального косметичного ефекту. Тому актуальність нашої роботи полягає в
створенні нового, більш сучасного методу профілактики утворення патологічних
рубців[1].
Метою дослідження було обгрунтування доцільності застосування
кріоконсервованої плаценти на інтро та післяопераціному етапі профілактики
патологфчних рубців голови та шиї.
Вперше для профілактики утворення патологічних рубців голови та шиї
застосовувались кріоконцервовані клітини плаценти та розроблена авторська
методик її трансплантації на інтра- та післяопераційному етапі. Отримало
подальший розвиток питання стосовно важливості клінічної оцінки виду
формування рубця після планових оперативних втручань, що дозволило
своєчасно спланувати застосування певних фармакологічних препаратів.
На

мікроскопічному

рівні

було

досліджено

архітектоніку

післяопераційних рубцевозмінених тканин шкіри за умов застосування
класичної та авторської методик профілактики.
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На підставі гістотопографічних досліджень нами уточнені наукові дані
щодо впливу активних форм оксигену, показників перекисного окиснення
ліпідів, факторів неспецифічного імунітету та регенераторні процеси в
залежності від складових компонентів, що входять до складу комплексу
профілактики.
Вивчення механізму утворення патологічних рубців у різних ділянках
обличчя та шкіри шиї, дозволило більш широко застосовувати нові методики
інтра- та післяопераційної профілактики.
Передбачається,

що

дана

робота

дозволить

підвищити

якість

інтраопераційної профілактики утворення патологічних рубців обличчя та шкіри
шиї з отриманням оптимального функціонального та косметичного результату.
Список літератури
1. Торопов

ОА,

Аветіков

ДС,

Локес

КП.

Використання

кріоконсервованой плаценти на етапах утворення патологічних рубців шкіри в
ділянці обличчя і шиї. Матеріали наук-практ конф з міжнарод участю. Сучасні
аспекти теоретичної та практичної стоматології. 2020 Трав 4-5; Чернівці.
Чернівці: ВДНЗУ «БДМУ»; 2020, c. 34-35.

132

© Торопов О.А., Аветіков Д.С., Стебловський Д.В.

Сучасні виклики і актуальні проблеми науки,
освіти та виробництва: міжгалузеві диспути
Культура і мистецтво

www.openscilab.org
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IS GRAPHIC DESIGN ART OR SCIENCE?
Puhachova Anna
Student at the Kyiv National University of Technologies and Design
Roienko Liudmyla
Senior Lecturer at the Kyiv National University of Technologies and Design
Graphic design is the process of visual communication and problem-solving
through the use of typography, photography, iconography and illustration. The field is
considered to be a subset of visual communication and communication design, but
sometimes the term "graphic design" is used synonymously. Graphic designers create
and combine symbols, images and text to form visual representations of ideas and
messages.

Graphic design is not just a creative process that includes art and

technology to convey thoughts. It is the procedure for conveying visually using
typography and pictures to present information, typically used when visual
sophistication and ingenuity are needed to present text and image. It may even be
applied to the layout and format of informative material to make the info more available
and easier for comprehension. Designing a masterpiece graphically is the artwork of
combining text and graphics to convey an efficient message. It is primarily applied in
the design of logos, pamphlets, newsletters, posters, signs, along with other type of
visual communication.

[1]

Graphic design is the usage of words and pictures to pass on information or to
make a specific visual effect. This art form may also be referred to as commercial art
due to its application to marketing and its essential contribution to company function.
Graphic design practice incorporates a wide scope of subjective capacities, feel and
© Puhachova Anna, Roienko Liudmyla
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specialties, including typography, visual expressions and page format. Visual architects
have a distinctive capacity to sell a thing or thought through incredible visual
interchanges, and are solicited to embrace the difficult activity from being inventive
every day. Consolidating visual talk capacities with the worldwide talk capacities of
client association and on-line marking, visual creators devote a lot of time to work with
website specialists to make both the vibe and look of a web webpage and improve the
on-line understanding of site guests. Shading is likewise another solid method to assist
clients with finding their way around a site, and shading coding segments of the site
enables clients to figure out where they're. Visual communication includes a visual and
mental setting to the carefully learned content on the site. The fundamental device for
this workmanship type is an inventive personality. With the appearance of PCs and
programming applications, the assignment of the fashioner turned into somewhat
simpler, as these technologies have given more proficient creation apparatuses than
customary techniques. Visual depiction of an innovative calling and things which were
once just considered in mind are enlivened through capacities and creative mind.
There's a detriment to the expansion of visual communication on destinations.
Numerous designers have attempted to constrain the Web to be what it isn't, making
wasteful and here and there unusable sites. There's a penchant to consider that words,
and not pictures, are the structure hinders for most of sites. People are plainly outwardly
orientated, and their response to the site appearance and visual structure has a solid
impact on their way they communicate with it in general. Visual

communication

meets science, making the abstract tangible. While science is intriguing, it's not in every
case straightforward. These planners take up representation, making revelations
progressively available. Structure and science have a unique association that goes
route back. Realistic representation can be a useful asset in rearranging complex and
regularly dynamic thoughts, and planning techniques used by researchers to express
what the have on their mind is a story as old as time. Italian stargazer Galileo Galilei,
for instance, recorded his numerous nighttime perceptions of the moon in a progression
of drawings, flaunting both delightful line work and amazingly precise logical
134
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discoveries about the moon's geology. Individuals who exceed expectations in both
expressions of the human experience and sciences, as in the times of Galileo Galilei or
Leonardo Da Vinci, have become an uncommon product during a time wherein even
magnifying lens have got advanced and can take their own photographs. Most
researchers today have essential ability in the field of plan, assuming any, and similar
remains constant with regards to originators' information on technical studies.
Visual experimentation. Amanda Phingbodhipakkiya is an imaginative chief and
visual originator, with an interdisciplinary expert way. Her long stretches of moving as
a ballet performer were trailed by a neuroscience qualification from Columbia. As she
was directing Alzheimer's examination at Columbia Medical Center, she was
discouraged by how little consideration her lab's significant research was getting.
Energized by an energy to all the more likely impart logical information to other people,
Amanda went to visual communication. "Fashioners can sparkle a light on science by
helping make science progressively visual," she lets us know. "Configuration
disentangles, amuses, imparts and urges – if effective, and leaves the crowd brimming
with interest and with another chunk of information. I likewise believe that when
science and configuration meet up, they can understand probably the most squeezing
difficulties within recent memory."

[2]

Guided by this

solid conviction, Amanda has propelled a few tasks with the aim to assist science with
contacting more extensive crowds. One such task is The Leading Strand, uniting
specialists and creatives from various fields to team up in making an interpretation of
logical discoveries into visual works. Her groups thought of a wide scope of items,
running from a machine that speaks to neuronal action, to a PC game about antiinfection agents. Another activity drove by Amanda is Beyond Curie, a task of banners
celebrating "boss ladies in science, innovation, designing + arithmetic" with free,
downloadable banners, just as an AR experience that breathes life into the printed
pictures. She is as of now dealing with 'Molecule 17', a task which valiantly goes up
against a theme as mind boggling and incomprehensible as quantum material science
and subatomic particles. "I'm still from the get-go in the improvement of the venture.
© Puhachova Anna, Roienko Liudmyla
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The idea of quantum field hypothesis is hard to envision and clashes with the constraints
of our creative mind," she imparts to us. "It says that as opposed to considering particles
to be physical articles, similar to a seat or a marble, it's smarter to consider them
excitations of a three-dimensional field. What's more, every one of the 17 fields are
layered right close to the next, now and then communicating with one another." It's an
idea Amanda suitably marks as "awesome", yet she's resolved to locate a visual
portrayal that will make it understandable. Amanda imagines 'Molecule 17' as an
intuitive, vivid establishment that includes computerized AR, activity and huge scope
physical congregations. Her purpose is to make a piece that is outwardly convincing
just as smart, an encounter that both teaches and wonders. Valid, Amanda's experience
in science may make it simpler for her to move toward a point as bewildering as
quantum material science. However, on the off chance that you ask this researcher
turned-planner, the two fields share more practically speaking than you may might
suspect. Furthermore, be it banner plan or subatomic particles that you take a shot at,
it's Amanda's recommendation to simply play around with it. "The fact of the matter is
to play," she notes joyfully, "everybody needs a greater amount of that."[2]
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STABILIZED MOSS FOR THE INTERIOR DESIGN
Servetnyk Oksana
Student of Kyiv national university of technologies and design
Supervisor – Indira Renska
Ecological style is gaining great popularity today. Thanks to its features, you can
create an exceptional interior of the space without undue effort. This method of
decorating the environment does not require special re-equipment of existing
decorations and is cost-effective.
That is why the object of the research is stabilized moss.
The purpose of this study is to research efficiency of the usage of eco-materials
at design of house.
One new trend is the use of stabilized plants – plants of such crops that can retain
their excellent appearance for many years. To obtain this effect of longevity, modern
manufacturers use glycerin, which can replace all the minerals necessary for their life.
It is thanks to glycerin that the decor of stabilized plants will last for many years. Also
needto say about another advantage of such plants that they are hypoallergenic. Among
the stabilized plants the most popular is the stabilized moss, it is used for decorating
apartments, houses, restaurants, cafes, schools, hospitals and others.
Planting the natural elements of the wall makes it original and sophisticated.
Green walls not only have an aesthetic appearance, but also purify the air, saturate it
with oxygen [1].
In studies of stabilized moss there are five types:
•

Flat moss – hairy in structure, usually in layers. Most often, it is used as a

basis for creating green gardens or for decorating homes, covering it with a solid wall.

© Servetnyk Oksana

137

Сучасні виклики і актуальні проблеми науки,
освіти та виробництва: міжгалузеві диспути
Культура і мистецтво

www.openscilab.org

Flat moss (picture 1.)

•

Jagel – differs from the previous one by a more voluminous, fluffy,

attractive appearance. It is usually used to decorate entertainment and catering
establishments, as it is easy to work, with this characteristic we can create different
compositions and shapes.

Jagel (picture 2.)
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•

Moss in the form of piles – in its structure is very dense. This feature

allows us to create volumetric compositions.

Moss in the form of piles (picture 3.)

•

Umbrella-shaped moss or Sphagnum is a volumetric, similar to umbrella

and commonly used for vertical surfaces.

Umbrella-shaped moss (picture 4.)
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Fern moss is similar to fern, but has smaller leaves and is used to decorate

walls and furniture.

Fern moss (picture 5.)

Areas of application
Plant products are popular among modern phytodesigners. Stabilized moss is
used as a decorative element in vertical and horizontal landscaping. Decorative moss
products will give a bright and unusual look to the interior decor [2].
Vertical landscaping includes:
•

panels – will decorate and add freshness to any room. Easy and fast

installation of the finished product. Attractive appearance of the room;
•

phytomodules – decorate the walls and make the interior elegant;

•

three-dimensional living walls – allow you to combine moss and palm

leaves, fern, eucalyptus, etc. Unique and natural interior suitable for bathroom, hotel,
office, etc.
Horizontal interior landscaping includes:
•

multicolored moss: photo panel of flat moss with the addition of leaves,

flowers or branches. This composition looks beautiful and original in the living room
and lobby of the office;
•

phyto-pictures – bright and refined, look original both in the office and at

home;
140
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•

decorative inserts – the plant is used as a decoration of arches, podiums,

•

landscape scenery will attract attention with rich colors and will

etc.;
harmonize well with nature. This design is suitable for festive venues for weddings,
birthdays or corporate events;
•

the decor of a bar counter by means of moss will be suitable for decoration

of restaurant, cafe. The plants are covered with glass, look original and elegant;
•

decoration of the winter garden with moss gives it a natural, ecological

look and does not require daily care;
•

geometric installations in the office are combined with plasterboard,

plastic panels. Chess arrangement will complement and make any interior unique;
•

three-dimensional letters and numbers for a gift – a beautiful, lively

composition suitable for birthdays, weddings, store openings;
•

wall clocks decorated with moss – beautiful and environmentally friendly,

the products give the home and office comfort and harmony;
•

signs and logos – it is look original, attract attention and are remembered.

How to care for moss
Beautiful and unfading compositions will long delight with natural colors and
rich colors. To maintain the attractive appearance of moss should follow the following
rules of care:
•

humidity in the room should not be higher than 40%;

•

once a month you should wipe the dust from the plant, using cold blowing,

you can use a hair dryer;
•

prevent interaction with water and direct sunlight, which cause the plant

to dry out;
•

once a month you should remove dust, in this case, effectively and quickly

cope with the task will help cold blowing;
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to prevent water from getting on the surface of plants, it has a negative

effect on the appearance of plants;
•

mechanical damage and tactile contact should be avoided.

In winter, the heating dries the air in the room, which negatively affects the
appearance of stabilized moss, because it needs a stable level of humidity, so the air
must be humidified with a humidifier.
In conclusion, it should be said that the bright and original elements of the decor
of plants look stylish and natural. Stabilized moss is moss collected in ecologically
clean forests of the Scandinavian countries. The plants underwent a stabilization
process as a result of which they were saturated with moisture and color. The product
from such material does not need to be watered and cut. Moss retains its rich color,
shape and softness from 5 to 10 years, with special care and storage. The plant is
environmentally friendly and is suitable for decorating the interior of a restaurant,
clinic and apartment or office space [3].
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БАРОКО В АВАНГАРДІ

Карпенко Ольга Валер’янівна,
аспірантка кафедри мистецтвознавчої експертизи Національної академії
керівних кадрів культури і мистецтв.
Актуальність дослідження. Мистецтво художнього авангарду першої
третини ХХ століття виявилося настільки потужною мистецькою революцією,
що вплив авангарду відчувається і в мистецтві сьогодення. Художники
звертаються до авангардної спадщини і по-новому її осмислюють, дизайн
увібрав до свого арсеналу пластичні і колористичні рішення авангарду;
мистецтвознавство досліджує добу авангарду як міру в сучасному мистецтві,
якою вимірюють, з якою співставляють і мистецькі пошуки і експерименти
початку ХХІ століття.
У розумінні авангарду стає актуальним також питання діалогу культур:
авангард і класицизм, авангард і постмодернізм, а також авангард і мистецтво
епохи бароко. Заявлена проблематика була зазначена ще у 1993 році на
конференції, яка проходила у Москві і мала назву: «Бароко в авангарді – авангард
в бароко». Конференція була присвячена питанням літератури бароко і
авангарду. Питання бароко в діалозі культур торкнулася і дослідниця Жанна
Васильєва у дисертації з культурології 2001 року. У другій главі дисертації
дослідниця саме ставить проблему діалогу модерну і бароко; у третій главі
досліджує

питання

взаємозв’язку

з

постмодерном і

постмодернізмом.

Дослідниця Світлана Фархутдінова у кандидатській дисертації з культурології
2005 року також торкається питання діалогу культури бароко із сучасними
культурами і напрямами.
Виклад основного матеріалу. Усупереч заявленому представниками
художнього авангарду початку ХХ ст. цілковитому розриву з класичним,
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традиційним мистецтвом, відчувається вплив різних епох і культур у
мистецькому доробку авангарду і модернізму. Це і архаїчне мистецтво, і
народне; звернення до вивчення класицизму (як у педагогічній спадщині
Олександри Екстер). Також має місце і вплив культури бароко на авангард.
Генріх Вельфлін у своїй праці «Ренесанс і бароко» на співставленні двох
стилів вивів риси, притаманні стилю бароко, головною ознакою якого він
виводив живописність, рух, масивність. Живописні маси, що позбуваються
контуру, форми, вириваються у простір і безкінечність.
У розумінні авангарду можна знайти паралелі у безпредметному
мистецтві. Казимир Малевич проголошував звільнення кольору від форми, від
сюжету. У подібному розумінні живопис бароко, який прагнув звільнитися від
меж контуру, лінії убік простору, світло-повітряних ефектів, можна припустити,
тяжів до схожих з безпредметним мистецтвом цілей.
Торкаючись філософсько-естетичного підґрунтя бароко і авангарду також
можна знайти паралелі. За словами Вельфліна, на відміну від Ренесансу з його
культом гармонії, міри, форми приходить епоха бароко. (Хоча Вельфлін тоді ще
не знав такого явища як маньєризм, він був відкритий пізніше). Естетика бароко
несе у собі ідеали почуття, звільнення емоцій. Схожі ідеї пропагував авангард.
Митці авангардного спрямування прагнули звільнити підсвідоме начало –
емоційне, діонісійське, що протиставлялося культу розуму та аполонівському
началу. Давид Бурлюк, марія Синякова, Велимир Хлєбніков звертали свої
погляди на стихію скіфського мистецтва, - потужного, емоційного, вільного від
меж, які створює розум, порядок. Дивлячись на великі площини, вкриті
живописними масами творів епохи бароко (особливо це стає помітним у
монументальному мистецтві), можна провести певні аналогії з творами
кубофутуризму і безпредметним мистецтвом авангарду. Проте є суттєва різниця
у розумінні площини картини, живописної поверхні. Бароко намагався прорвати
площину, створити безкінечний простір, заповнений живописними масами.
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Кубізм і кубофутуризм дотримувався площини картини, неначе вирівнюючи її –
поєднуючи і зображальний об’єкт і тло у єдину суцільну канву.
Схожі стильові елементи можна знайти і у співставленні творів двох геніїв
українського мистецтва двох епох – Іоанна Георга Пінзеля і Олександра
Архипенка.
Пінзель задля досягнення найбільшої емоційної і пластичної виразності
вдавався до певної деформації. Пластичні елементи у нього неначе прагнуть
вирватися з-за меж контуру і форми. Тобто можна припустити, що його твори
носять у собі певні елементи майбутнього кубізму і футуризму. Олександр
Архипенко у пошуках найбільшої пластичної виразності теж вдавався до
деформації та виходу елементів за межі форми, що стримує.
Таким чином, попри заявлений розрив зі старим класичним мистецтвом,
існують культурні паралелі, продовження і трансформація елементів стилю
бароко в авангарді.
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In social constructionist pedagogical approaches, learning is defined as an
interactive, discursive and situated activity [5]. This rests on the idea that knowledge
is co-constructed through social interaction. Students are seen as active learners and
teachers as facilitators. In both off- and online settings, collaborative learning refers to
two or more learners working together and striving to solve a common task or achieve
a shared learning objective using predominantly peer-directed interactions [2]. In
instructed learning settings, there is a differentiation between three types of
interactions, as illustrated below.

Picture 1. Three types of interactions within collaborative learning

These same three interactions are just as valid in the context of computersupported learning [7, p. 132]. Up until recently, research in online learning had
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focused

on

the

first

two

interactions,

learner-content

and

learner-

teacher/instructor/tutor. Computer-supported collaborative learning (CSCL), by
contrast, also attempts to tap into the potential of the third, namely learner-learner or
peer interaction.
In traditional classroom settings, collaborative learning is known to have a
significant positive effect on individual learning achievement [4]. However, creating
opportunities for meaningful learner-learner interactions, is no doubt considerably
harder in online than in face-to-face learning settings. Indeed, creating online learning
communities where peer interactions and collaboration can strive represents a genuine
challenge.
Since they are equally applicable to traditional face-to-face learning settings,
many of the tools and strategies that studies have shown to significantly improve
computer-supported collaborative learning will already be very familiar to experienced
teaching practitioners. Thus, it is necessary to focus on how three familiar strategies
such as peer feedback, instructor facilitation and role assignment can be successfully
adapted to online learning environments.
Whilst feedback undoubtably has the potential to improve students’ writing
skills, critical thinking and argumentative skills regardless of whether it is in an off- or
online setting, web-based approaches can make use of new and existing technologies
to streamline the process. Existing technologies include social media platforms, content
management systems, and file synchronisation services.
Some EFL CSCL projects rely on Facebook. Writing assignments are posted on
a dedicated Facebook page and the students are required to post their own writing and
comment on each other’s work on the platform. The instructor acts as a facilitator,
encouraging and monitoring the students’ discussions and interactions. It is believed
that the platform is very popular with the students because it plays a crucial role in
successfully motivating the students to meaningfully interact in these computersupported collaborative learning activities [8].
© Gudkova Nataliia
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There are another EFL writing courses which demonstrate that online peer
assessment can also be successfully implemented involving existing blogging
technology. The authors of such a course compare in-class writing activities with faceto-face oral peer feedback with a group taught in a computer laboratory that wrote their
writing assignments as blog posts. While both groups improved their revised drafts, the
blogging group significantly outperformed the offline group. Key features of blogging
technology, i.e. drafting, commenting, editing, and publishing, appear to facilitate peerto-peer interaction and collaboration [1].
Computer-supported collaborative learning has the potential to improve
learners’ cognitive, affective and social learning outcomes. However, studies have also
shown that, in practice, meaningful learner-learner interactions in computer-supported
collaborative learning settings do not necessarily materialise simply because the
technology theoretically enables it [3]. Crucially, both off- and online, ineffective
group interactions are known not to have any pedagogical added-value [6].
To mitigate this risk, additional instructor- or system-led support strategies to
promote CSCL can be helpful.
For instance, a computer-supported environment (the Process-Writing Wizard)
for collaborative technical writing which provided “process-oriented scaffolds” and “a
synchronous online chat room” was evaluated [9, p. 397]. These process-oriented
scaffolds and a synchronous online chat room seemingly greatly improved the quality
of peer interactions. In addition to being able to work synchronously on collaborative
tasks, students also developed collaborative writing strategies, such as brainstorming
and managing team work. The study concluded that the writing products elaborated
with the system were better structured and of higher quality than those completed
without.
Even minimal instructor guidance as to how to structure feedback can
considerably improve the quality of peer feedback. Cognitive feedback messages (i.e.
those that include concrete corrections or suggestions) are found to contribute to a
greater improvement in students’ learning gains than affective feedback (i.e. praise)
148
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and metacognitive feedback (e.g. comment encouraging deeper thought).
Consequently, instructors ought to encourage more such direct comments.
A further strategy that can be implemented to support effective CSCL is role
assignment. It has been suggested that assigning specific roles to each member of a
learning group can facilitate CSCL activities. It can help tackle some of the problems
often associated with student group work. Thus, it can contribute to more constructive
criticism, to ensuring that all students make equal contributions to discussion, that no
one is left out, and to temper both overly competitive and passive behaviours.
Assigning roles in CSCL concept mapping activities is not only feasible, but also
significantly improves socio-emotional experiences in online small group learning.
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Taking into account the research into the field of innovative technologies in
studying that has been held throughout the previous decades we can witness the lack
of information concerning this topic within the Ukrainian scientific arena. This proves
the existing topicality of our investigation.
Over the past thirty years, computers have spread to all tracks of life [9], and
their use has become a priori immanent in education. In particular, Generation
Millennials (born in 1980-2000) and Generation Z (born in 2001-2020) [5] are shaping
their outlook in the digital world since they always have access to information via their
smartphones, tablets and computers. According to a survey conducted by Jason Brown,
a facilitator of the innovative technologies’ integration into learning, 16% of eight- to
eleven-year-olds have five or more mobile devices, and 72% of twelve-fifteen-yearolds have more than three [9]. This fact prompts to eliminate the hesitation concerning
insufficient material support to implement the ideas of e-learning at schools. Although,
adapting higher education standards to new trends is a greater challenge, but even the
world’s leading universities, including Oxford, Cambridge, Harvard, Yale, Stanford,
Bologna and others, are keeping pace with the times by integrating modern educational
technologies into the learning process, as well as are also involved in the
implementation of a number of educational projects at the international level.
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Thus, Stanford University leads the Times Higher Education ranking of the most
innovative universities in 2018 - the third place belongs to Harvard University [12].
The introduction of technologies related to the use of social networks (e.g.,
blogging) is becoming increasingly popular, developing communities of like-minded
people. The increasing tendency of Social Media Language Learning (SMLL) [10]
connects interactive social media channels for language learning and inspires both
students and teachers to implement the ideas of non-conventional learning. In addition
to social networks, there are many messengers, primarily aimed at communicating via
instant messages which are now deeply integrated into the learning process [11, p. 51].
Among such messengers, we can single out, for example, Viber, WhatsApp, but each
of them is focused on a specific area and specific to the region. For example, Viber is
inherent to Kazakhstan, whereas WhatsApp is specific to Europe, and to the USA it is
definitely the messenger from Facebook. However, analyzing Ukrainian consumers’
and ordinary users’, Telegram has its justified first place. Regarding the language
learning process via it, Telegram encourages the process of improving various
language skills without tying the student to temporal or local circumstances.
According to statistics, users comprise more than 75% telegram sites, 23.9% are
channels, and only 0.5% involve communities. Therefore, the channel is the optimal
association of users, in contrast to communities [7, p. 2037]. The community is less
effective for learning because it is mostly used to communicate with a large number of
people, and the channel contains structured and clear information which is most valid
for educational purposes. Among the prerogatives of the Telegram, we can distinguish
the high level of protection as the encoding of the content of messages provided by this
platform is not applied by other messengers. Its secret key ensures each message’s
confidentiality that in the context of learning a foreign language will help to avoid
plagiarism. Furthermore, Telegram provides unlimited data storage using cloud
technology. It is also possible to send and receive documents and multimedia files of
any type up to 1.5 GB each time.
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In addition, the great advantage of Telegram as a platform is the availability and
freeness of all stickers and other features for which users of other messengers pay
money [6, p. 146]. The owners of Telegram channels earn directly from advertising,
offering a large audience to advertisers. Usually, the nature of such advertising is also
not intrusive, but native (recommendatory).
Methodologically, the integration of education on the platform of the channel
can be justified by the implementation of the competence approach, as the delivery of
materials through telegram channels contributes, above all, to the humanization of the
educational process [3, p. 73]. In addition to subject competence, students acquire the
skills of information and communication competence, which we understand as
adaptation to the situation with the application of acquired language skills. Thus, the
relatively new Telegram platform in a short period of time has won the trust of users,
including the owners of English-language channels. It helps to realize a number of
methodological and linguistic goals set by the teacher, as well as brings him closer to
millennial students who are accustomed to innovative technologies, and
representatives of Generation Z, who were born with gadgets in hand.
In order to check the efficiency of telegram channel aimed at studying English
the channel Easy English with Valery was created. According to the pedagogical
concept of language learning, there is not only work on the result, reflection and
research, but also on repetition [9, p. 8]. Therefore, from the perspective of our study,
it was decided that the most appropriate in this case is to create a post, namely an
information block, that would be followed by its verification – an anonymous survey,
which is the best option, because the human factor and the desire to seem perfect in
everything would prevent students from giving truthful answers. Such surveys were
usually conducted a few days after the publication of the post – and the result was
positive because up to 75% of students have mastered the presented material. Thus, the
practice of publishing and surveying is quite successful and strategically motivated.
Moreover, each publication on a grammatical topic was accompanied by an
example-sentence. For instance, if the rules of use and the difference of “be used/get
© Halezhenko V.H., Nazarenko O.V.
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used/used to” were explained, the post was filled with the following syntactic
constructions: Linda is used to doing sports explaining that for Linda sport is now
common thing; Sarah gets used to eating healthy food every single day but still she
fails sometimes where the second part of a complex sentence emphasizes the meaning
to get used to – the process itself ; and on the contrary – I used to play basketball but
now I am totally into tennis where “used to” could be translated as the adverbs before
or primarily.
As a prospect for further research on our channel Easy English with Valery it
was decided to implement a strategy of team and even project work by creating minichats for channel participants. From a methodological point of view, project work will
help to introduce the concept of collaborative learning, which corresponds to the
connectivist paradigm of education, and provides for collaborative learning when
members of one team are responsible for the result [4].
The approbation of mastering the lexical aspects by second-year students
through the telegram channel was carried out by us. Taking into account that the
academic program of Sumy State University provides only 150 hours for the practical
course of the English language, that is equal to 64 classroom hours, the need for
additional materials and resources that can be used by students outside the university
is not in doubt. Since the topic of the module (8 weeks) concerned the British Royal
Family, we prepared neologisms about Megan Markle’s and Prince Harry’s move to
Canada before the lesson. Lexical items, such as to Meghan Markle, Megxit, were
published in the telegram channel Easy English with Valery in the form of a self-edited
image with text and an extract from the British press.
For students, such neologisms were not only interesting but also relevant,
because after reading the new vocabulary, they were given the task of reference
translation of the video “Queen Elizabeth announces a ‘period of transition’ for Prince
Harry and Meghan Markle” [8]. This practice correlates with the use of the case
method, as the training was as close as possible to the practice.
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Referring to the paradigm of mobile learning and language learning, repetition
is an integral part of these processes. A questionnaire in the form of a test is an effective
activity on any online resource. In addition, today, after the integration of the Bologna
system of education, it is becoming increasingly popular within Ukrainian educational
institutions [1, p. 3]. Let us consider it on an example of the publication in the telegram
channel Easy English with Valery created by us. For example, if yesterday there was a
publication about the difference between the following lexical paronyms: Quite, quit,
quiet, then the next day it is advisable to run a poll where subscribers should insert a
word from the paronymic chain that fits the context. As a rule, 70% of respondents
answer correctly.
Since the role of English is undeniable in the process of globalization, as well as
given the comprehensiveness of the third most popular language in the world and its
contribution to the development of other disciplines, the telegram channel in English
has every chance to reach the target audience – the percentage of people who visited
the resource at least once a month [2] – and become popular.
Due to the fact that there is no advertising in Telegram itself and the application
is free [13], the owner of the channel places only native advertising – and there is no
oversaturation of it, which could outrage users who subscribe to the channel in order
to gain knowledge. If the telegram channel is really successful and reaches a large
audience, then it is a platform for advertising. Today, 5,000 subscribers are enough to
earn money. In addition, maintaining a telegram channel helps to synchronize it – that
is, bringing the phenomena in line with each other – on other platforms, most often the
service for posting pictures Instagram or video hosting Youtube.
It is impossible not to mention that a person who launches a telegram channel in
English makes a significant contribution not only to others’ knowledge but also to their
own. This was proved empirically because during the creation of publications on the
channel Easy English with Valery the author repeated a considerable amount of
grammatical, lexical and methodological material.
© Halezhenko V.H., Nazarenko O.V.
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Of course, the technical aspects of a telegram channel prevail over other
platforms. Due to the fact that now the lack of memory on a mobile device is a common
problem and a person cannot afford to download absolutely all relevant applications,
Telegram combines many features and allows you to subscribe to an unlimited number
of channels, i.e. an arena for communication, self-education and work can be one
platform with a quality interface and the ability to quickly switch from one activity to
another.
Therefore, we managed to come to some theoretically significant conclusions
about the conduct of a telegram channel in English:
1) the effectiveness of teaching a foreign language through a telegram channel
is high (up to 75% of learning);
2) telegram channel as a platform for learning a foreign language contributes to
the implementation of the competency approach;
3) due to the maintenance of a telegram channel in a foreign language, the
implementation of the connectivist paradigm of education is possible;
4) achieving the goals of such training makes a significant contribution to the
future vision of education;
5) the use of the telegram channel in teaching is a new modern view of education;
6) competition of owners of telegram channels in foreign languages, in particular
in English, creates a demand for original content and reproduces the highest degree of
academic integrity;
7) the availability of the Telegram platform enables its spread and, directly, the
spread of “telegram education” among Internet users.
From the perspective of our study, we can consider the concept of education
through a telegram channel as one of the best consequences of the introduction of elearning when students study at home using computers and materials on the Internet.
For a teacher who makes posts on a telegram channel and attracts students to them, as
a professional, the possibility of implementing the ideas of adaptive learning, which
involves the use of technology as ancillary applications, will be an indispensable
156
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advantage. For a student who acquires knowledge through the Internet platform, the
process is not boring and conventional, the student is interested in acquiring new skills
and consciously studies the material attached to the telegram channel.
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Глобальна пандемія, викликана COVID-19, стала нині сучасним викликом
для всіх сфер людського буття й як наслідок – найактуальнішою проблемою
науки й освіти в усьому світі. Попри численні наукові дослідження й існуючі
інноваційні освітні технології, більшість систем освіти, зокрема й українська,
виявились не готовими до системного впровадження дистанційного навчання та
мусили терміново переорієнтувати зусилля для подолання кризи.
Деякі питання дистанційного навчання мови іврит і предметів юдаїки нами
були оприлюднені ще задовго до бурхливих подій сьогодення [1; 2].
З початку запровадження карантину й опинившись поза звичним
традиційним форматом очного навчання постала потреба у пошуках шляхів
організації освітнього процесу в он-лайн режимі. Найефективнішими з них стали
саме нові педагогічні й інноваційні технології. Та тут перед педагогічною
спільнотою постала проблема обізнаності та володіння ними для подальшого
застосування у освітній практиці, використання тих чи інших ресурсів для
реалізації змісту навчання та формування необхідних ключових і предметних
компетентностей здобувачів освіти. Адже рівень сформованості інформаційної
компетентності самих учителів виявився достатньо низьким. До того ж наявність
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Інтернету та відповідного технічного обладнання як в учнів, так і у вчителів,
стали причинами неоднорідного функціонування дистанційного навчання.
Незважаючи на це, відповідальні вчителі активно розпочали опановувати
нові педагогічні технології, шукати, створювати й апробовувати нові методики
викладання, зокрема застосовувати сучасні інформаційні, телекомунікаційні,
мультимедійні технології навчання, інтегрувати зміст освіти предмету
викладання з іншими курсами, що сприяло підвищенню ефективності та
результативності загального процесу навчання.
З метою вивчення практичного досвіду впровадження дистанційного
навчання в закладах загальної середньої освіти з єврейським етнокультурним
компонентом ми запровадили он-лайн опитування й інтерв’ю з освітянами.
Результати опитування на початку карантину показали, що більшість із педагогів
для організації дистанційного навчання використовують он-лайн платформи
Zoom, Google Clаssroom, Class Dojo, Microsoft Teams, «Мій клас», «На урок»,
створюють власні YouTube-канали, сторінки у соціальній мережі Facebook,
застосовують різноманітні комунікаційні засоби, зокрема Skype, Viber,
WattsApp, електронну пошту тощо [3].
Наприкінці навчального року відділ навчання мов національних меншин і
зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України здійснив більш
широке опитування освітян, які працюють у закладах загальної середньої освіти
з навчанням та/або вивченням мов національних меншин, у тому числі й мови
іврит і предметів єврейського циклу. В цій статті ми зупинимося лише на
питаннях, які проілюстрували ступінь використання сучасних інструментів для
запровадження дистанційного навчання.
У результаті опитування ми отримали відповіді від 54 педагогів, з них 29,6
% – учителі початкової школи та 70,4 % – середньої/старшої школи.
З числа опитаних 64,8% вчителів дистанційне навчання вважають
потрібним, проте зазначають, що найскладнішими виявилися початковий етап
його запровадження й оцінювання навчальних досягнень учнів. На питання щодо
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наявності труднощів у реалізації дистанційного навчання, відповідь «так» надали
31,5% респондентів, «ні» – 38,9% і «важко відповісти» – 29,6%.
Також виявилось, що 72,2 % опитаних під час карантину найчастіше
спілкуються з учнями через групи та чати у Viber, незначний відсоток опитаних
використовує Skype meeting та електронну пошту.
Найбільш уживаними ресурсами щодо запровадження дистанційного
навчання вчителі визнали такі як: он-лайн платформи Zoom, LearningApps, Class
Time; ресурси Google – Google Classroom, Google Sites, Google Forms; сайти «На
урок», «Всеосвіта», «Розумники», «Мій клас», власні авторські сайти; навчальні
відео та ресурси YouTube, мультимедійні технології, електронні підручники та
посібники, презентації «Prezi» тощо. Найефективнішими з низ вчителі вважають
платформу Zoom, Google Classroom, «На урок», Class Time та Viber. Дехто
відзначав ресурси YouTube, «Всеосвіта», «Розумники», власні та профільні
сайти, окремі посібники, тести та презентації. Крім цього, у порадах колегам
вчителі рекомендували використовувати LearningApps, Class Time, Class Dojo,
Zoom, Google Classroom, Google Sites тощо.
Аналіз сучасного стану застосування інноваційних технологій у
дистанційному навчанні предметів юдаїки вдалось здійснити у ході експертного
оцінювання 22 проектів-методичних розробок учителів в рамках проекту
«Єврейський калейдоскоп», ініційований Всесвітнім ОРТом – найстарішою і
найбільшою в світі неурядовою, неполітичною, нерелігійною та некомерційною
освітньою організацією, в рамках другого етапу підвищення кваліфікації
вчителів предметів єврейського циклу. У проекті взяли участь 30 освітян
закладів освіти з єврейським етнокультурним компонентом та/або з поглибленим
вивченням івриту та інформатики, зокрема НВК «ОРТ» №141 м. Київ, НВК
№144 м. Дніпро, НВК «ОРТ» №41 м. Чернівці, єврейська гімназія «ОРТ-Алеф»
м. Запоріжжя, СШ «ОРТ» №94 м. Одеса, а також школи № 1540 «ОРТ»
м. Москва та №42, м. Самара.
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Він відбувався з березня по травень 2020 року й являв собою Конкурс
методичної роботи вчителів у галузі створення освітніх проектів-методичних
розробок із предметів єврейського циклу з використанням інформаційних
технологій, якими надалі зможуть користуватись учителі всіх шкіл мережі ОРТ,
а також інших закладів освіти.
Так, у березні 2020 проект стартував в освітніх закладах ОРТ: відбулись
реєстрація учасників; установочний вебінар, на якому було обговорення проекту,
роз’яснення основних вимог і прикладів можливих проектів-методичних
розробок із предметів єврейського циклу з використанням інформаційних
технологій; відбір, затвердження тем і форм методичних проектів. У квітні
розпочалася безпосередня робота над розробками, консультування учасників на
проміжних етапах і вебінар «Запитання-відповіді». У травні здійснювалась
апробація проектів і представлення електронних версій розробок на розгляд
міжнародного журі, до складу якого були залучені провідні фахівці – експерти у
різних галузях єврейської освіти, зокрема автор цієї статті. Основним завданням
журі було експертне оцінювання та визначення найкращих робіт учасників
проекту.
До конкурсу проектів-розробок було допущено як індивідуальні проекти,
так і ті, що розроблялися у парах і малих групах педагогічних авторських
колективів. Теми та форми реалізації проектів учасники-педагоги мали змогу
обирати самостійно або із запропонованого списку. Тематика проектів мала
відповідати програмовому змісту навчання предметів єврейського циклу (мови
іврит, історії, традиції, літератури єврейського народу), проте заохочувалася
інтеграція з іншими предметами, що надавало можливості отримати вищі бали
під час експертного оцінювання поданих робіт. Проекті розробки могли бути
різноманітних форм як для впровадження формальної, так і неформальної
освітньої діяльності, таких як, наприклад, розробка програм і спецкурсів, уроків
і позаурочних заходів, інтернет-квестів, веб-ресурсів і т.п. Обсяг проектів
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обговорювався індивідуально з куратором відповідно до тієї чи іншої обраної
теми та форми.
Важливою умовою виконання роботи було використання сучасних
освітніх та інформаційних технологій і різноманітних методик викладання,
зокрема Class Time, Kahoot, QR-кодів, LearningApps, сервісів Google,
телекомунікаційних і відео-технологій тощо, та подальшого їх застосування в
практиці навчання.
Крім цього, були чіткі вимоги щодо оформлення загальної структури
проекту,

які

мали

відображати

різні

рівні

сформованості

фахових

компетентностей учителів. Так, у «Вступі» автори проектів мали визначити й
обґрунтувати актуальність, мету та завдання обраної теми, формат проекту,
цільову аудиторію, тривалість та етапи реалізації проекту, необхідні матеріали,
міжпредметні зв’язки й очікувані результати. У розділі «Педагогічні технології,
методи та прийоми» автори мали описати усі технології, методи та прийоми,
застосовані на практиці. «Опис проекту» передбачав покроковий опис усіх дій
учителя, завдання для учнів, сценарій реалізації, необхідні матеріали,
покликання та додатки. У «Висновках» необхідно було проаналізувати чи
досягнуто поставлених цілей, визначити сильні та слабкі сторони, прогнозувати
можливі подальші зміни тощо. «Бібліографія» передбачала опис використаних
джерел,

включаючи

покликання

та

веб-ресурси.

Також

обов’язковим

складником проекту був фото/відео звіт про апробацію проекту в освітній
практиці. Електронні версії розроблених проектів мали бути надіслані у
встановлений термін на розгляд журі. У червні відбудеться підведення підсумків,
проведення фінальної відео конференції з он-лайн презентацією найкращих
проектів і нагородження переможців конкурсу проектів-розробок.
Основними критеріями для відбору найактивніших закладів освіти були
кількість учасників з урахуванням відсоткового складу членів кафедри,
кількісний та якісний аналіз підготовлених проектів.
© Бакуліна Н.В.
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Критеріями оцінювання проектів стали: актуальність теми (максимально 5
балів), відповідність заходів проекту його цілям, завданням та очікуваним
результатам (максимально 10 балів), використання сучасних педагогічних
методик

(максимально

10

балів), доцільність

використання

у

роботі

інформаційних технологій (максимально 10 балів), оформлення проекту
(максимально 5 балів), логічна зв’язність і ступінь реалізації проекту
(максимально 5 балів), фото або відео звіт про проведення й апробацію проекту
(максимально 10 балів), міжпредметні зв’язки (максимально 5 балів),
інноваційність та актуальність проекту (максимально 5 балів).
Подані проекти включали методичні розробки з навчання на всіх рівнях
загальної середньої освіти.
Узагальнений опис проектів з огляду на застосування інноваційних
технологій у дистанційному навчання предметів юдаїки презентовано у таблицях
1-4.
№

Тема
проекту

Автор/и

Формат
проекту

Освітні
технології,
методи та
прийоми
навчання

Інтеграція
змісту

Використання
ІКТ:
он-лайн
платформи,
освітні сайти,
програми,
сервіси;
обладнання

1.

Що є в класі?
(система
уроків
для
початкової
школи
з
використанн
ям Інтернет ресурсів).

Кадкіна Ю.
Є., вчитель
івриту, НВК
№141
м.
Київ

Уроки та
домашнє
завдання на
он-лайн ресурсах
LearningAp
ps і Coreapp

ІКТ,
ігрові
технології,
елементи
модульної
технології,
рухливі ігри

Іврит,
інформацій
ні
технології

2.

Уроки івриту
в початкових
класах
в
умовах
дистанційног
о навчання.

Кригер І.,
вчитель
івриту
та
традиції
єврейського
народу,

Інтерактив
ний урок;
Змішане
навчання;
«Перегорн
утий клас»

Інтерактивні,
ігрові,
творчі
методи
та
прийоми

Іврит,
єврейська
традиція,
інформацій
ні
технології

Авторські
навчальні
матеріали
на
сайтах
LearningApps,
Coreapp,
Quizlet,
Комп’ютер,
Сматр-дошка
Zoom,
YouTube,
italam.org,
Quizizz,
LearningApps,
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Із
досвіду НВК №144
роботи.
м. Дніпро

3.

4.

програма
FastStone
Capture,
презентації
Microsoft
PowerPoint,
Смарт- дошка
Єврейський
Зарицька Т. Он-лайн - ІКТ,
Іврит,
Zoom,
календар.
Р., учитель конференці демонстрація,
традиція
LearningApps,
Пори року та івриту, НВК я в Zoom; ілюстрація, аудіо єврейськог Kahoot,
погода.
№141
м. інтерактив та
відео о народу, Google
Київ
ні
матеріали,
світ
позаурочні пояснення,
навколо
заходи
з розповідь,
мене,
використан бесіда, вправи, географія
ням ІТ - рішення задач,
технологій творчі роботи,
повторення
Один день в Акуліна В., Віртуальна ІКТ,
Історія
Zoom,
Ізраїлі.
учитель,
подорож
здоров’язберіга
єврейськог YouTube,
школа №42,
ючі технології;
о народу, Microsoft
м. Самара
Методи
та іврит
PowerPoint
прийоми:
розповідь,
бесіда,
демонстрація
Табл. 1. Початкова загальна освіта (1-4 класи)

№

Тема
проекту

1.

Дистанційне
навчання на
базі
платформи
Zoom.

2.

Автор/и

Забродова
Г.
П.,
учитель
івриту,
НВК №141
«ОРТ» м.
Київ
Вигнання
Полтавська
євреїв
з І.
В.,
Іберійського учитель
півострова.
історії,
єврейська

© Бакуліна Н.В.

Формат
проекту

Он-лайн
уроки

Освітні
технології,
методи та
прийоми
навчання

Інтеграція
змісту

Використання
ІКТ:
он-лайн
платформи,
освітні сайти,
програми,
сервіси;
обладнання

Інтерактивні,
ігрові,
творчі
методи
та
прийоми

Іврит,
географія,
інформацій
ні
технології

Zoom,
YouTube,
Google Class
Електронні
підручники

НМК
до Методика
серії уроків «Перегорнутий
з
історії клас»,
єврейськог
о народу

Історія
Google
єврейськог Classroom,
о народу, Padlet
література

165

Сучасні виклики і актуальні проблеми науки,
освіти та виробництва: міжгалузеві диспути
Педагогічні науки

www.openscilab.org

гімназія
«ОРТАлеф» м.
Запоріжжя
Марафон на Сира М., Освітній
честь свята Олексієнко марафон
Песах.
М., учителя
івриту НВК
№141
«ОРТ» м.
Київ

проблемні,
тестові
технології

4.

Песах.

Ігрові технології.
Наочні
матеріали,
презентації,
відео
кліпи,
вікторини

5.

Іврит через Василькова
танок.
Беззаборкі
на
Г.,
Тугуши Г.,
школа №
1540
«ОРТ» м.
Москва
Мова графіті. Дряшина
С., Тугуши
Г., школа
№
1540
«ОРТ» м.
Москва

3.

6.

Найдич Ю., Зум-урок
вчитель
(парний)
традицій
єврейськог
о народу
Змішане
навчання

Змішане
навчання

Ігрові технології

Zoom,
Google
Classroom,
Jigsawplanet,
LearningApps
YouTube,
Onlinetestpad,
Quizizz,
Microsoft
PowerPoint;
Microsoft Paint
Zoom,
YouTube,
Google

Іврит,
історія
єврейськог
о народу,
культура
єврейськог
о народу
Лекції, групова Іврит,
Електронний
робота, творчі та хореографі засіб із виходом
ігрові методи
я
в
Інтернет,
комп’ютер,
планшет, аудіо
засоби

Лекції, групова Іврит,
робота, творчі та мистецтво
ігрові методи

Табл. 2. Базова середня освіта (5-8 класи)
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Іврит,
традиція
єврейськог
о народу,
інформацій
ні
технології

Електронний
засіб із виходом
в
Інтернет,
комп’ютер,
планшет,
засоби
для
малювання
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№

Тема
проекту

1.

Немає в нас
іншої землі:
від Авраама
до
незалежної
держави.

Щербак О. ІнтернетД., вчитель квест
івриту,
вчительметодист,
Абрамова
Н.
В.,
вчитель
історії та
традиції
єврейськог
о народу,
вчительметодист
НВК ОРТ
№41,
м.
Чернівці

2.

Громада
й
атрибути
єврейського
життя.
Єврейське
мистецтво.

Кожухова
Урок
Х.
В.,
учитель
етики
й
єврейських
традицій,
НВК №144
м. Дніпро

3.

Хімія
та
традиції
єврейського
народу.
https://cutt.ly/
hycxDDP

Любарева
Програма
С., вчитель факультати
хімії, НВК вного курсу
№41
«ОРТ» м.
Чернівці

© Бакуліна Н.В.

Автор/и

Формат
проекту

Освітні
технології,
методи та
прийоми
навчання

Інтеграція
змісту

Використання
ІКТ:
он-лайн
платформи,
освітні сайти,
програми,
сервіси;
обладнання

Технології
проектної
діяльності,
проблемного
навчання, ігрові
технології, ІКТ,
ІТ, WEB Квест
технологія.
Методи
ілюстрацій,
демонстрацій, ,
дидактична гра,
метод
командної
роботи, метод
проектів, метод
дискусії
Робота в парах,
відповіді
на
запитання після
перегляду відео,
гра
дешифрувальни
к, бесіда, онлайн – виставка,
он-лайнекскурсія
музеєм,
проблемна
ситуація,
тестування
за
допомогою
платформи
Class Time
Технології
проблемного
навчання,
інтегративні,
проектні, кейстехнології,

Історія
єврейськог
о народу,
традиції
єврейськог
о народу,
іврит,
географія,
інформацій
ні
технології

Kahoot,
Padlet,
Google
Classroom,
Class Time,
Publisher

Етика,
мистецтво

LearningApps,
Emaze,
Google
Art
Галерея,
Class Time,
Class Tools,
Смарт-дошка,
комп’ютер,
робочий лист,
презентація
вчителя

Традиції
єврейськог
о народу,
хімія,
біологія,

Google
(Classroom,
Jamboard),
Смарт-дошка
Padlet,
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4.

Застосування
інформаційно
комп’ютерни
х технологій
у
навчанні
івриту.

5.

ІКТ проекти
учнів
як
освітній
результат у
навчанні
івриту.

6.

168

Білінгвальна
освіта.
Віртуальна
екскурсія
навколо
світу.

ігрові та квесттехнології, ІКТ.
Методика
«перегорнутого
класу»,
евристична
бесіда,
IQ-battle,
експерименталь
ні методи
Майдиник Завдання
ІнформаційноВ.
В., для класної комунікаційні
учитель
та
технології,
івриту НВК самостійної модульна,
№141
роботи
в проектна, ігрові,
«ОРТ» м. групах
групові,
Київ
технологія
майстерні,
педагогіка
співробітництва
Щербатюк Розробленн Дослідницькі,
Р. І.,
я та опис пошукові,
Лівшиц Д. ІКТ
проблемні,
Є., вчителі проектів
творчі методи,
мови іврит інтегровани ІКТ
СШ №94 х курсів.
«ОРТ» м. Створення
Одеса
анімаційних
роликів за
єврейською
казкою/
притчею,
3D моделей
єврейського
алфавіту,
комп’ютерн
их ігор
Ряба
Я., Віртуальна Ігрові
Максимчук екскурсія,
технології,
О., вчителі он-лайн
- технологія
мови іврит квест
комунікативног
та
о
навчання
англійської
іншомовної
мови
культури,
технологія
індивідуалізації
навчання, ІКТ,
технологія само
розвиваючого
навчання (Г. К.

www.openscilab.org
географія,
екологія

он-лайнтренажери
planeta42.com
platejoy.com
mealplannerpro.
com

Іврит,
інформацій
ні
технології

Google
Classroom,
LearningApps,
Padlet

Іврит,
інформацій
ні
технології,
фото
та
відео
технології,
мистецтво

Stop-motion
анімація,
Flash анімація,
Scratch анімація

Іврит,
англійська
мова,
інформацій
ні
технології

Google
Classroom,
Kahoot

Tinker Cad
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Селевко),
системи
розвиваючого
навчання
спрямовані на
розвиток
творчих якостей
особистості
(І.П. Волков, С.
Альтшуллер, І.
П. Іванов);
методи
ілюстрацій
і
демонстрацій,
практичні
методи (тести,
загадки,
завдання),
методи
стимулювання
та
мотивації
навчальнопізнавальної
діяльності,
формування
пізнавального
процесу,
самоконтролю,
рефлексії
Табл. 3. Профільна середня освіта (9-11 класи)
№

Тема
проекту

Автор/и

Формат
проекту

Освітні
технології,
методи та
прийоми
навчання

Інтеграція
змісту

1.

Будинки та
люди. Відео
прогулянки
єврейським
Запоріжжям.

Артемов Б.
В., вчитель,
єврейське
гімназія
«ОРТАлеф»

Відеоролик
и,
відео
путівник

ІКТ, технології
розвитку
критичного
мислення,
розвиваючого,
проблемного,
інтерактивного,
інтегрованого
навчання,
рівневої

Історія
єврейськог
о народу,
традиції
єврейськог
о народу,
література,
географія,
журналіст
жур, фото

© Бакуліна Н.В.

Використання
ІКТ:
он-лайн
платформи,
освітні сайти,
програми,
сервіси;
обладнання
Фото та відео
технології
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2.

Мені не дає
покою
пам'ять.
ШОА-2020.

Марковськ Позаурочни
а Р. І.,
й проект
Бережна Н.
А.,
Павлюкова
Є.
А.,
вчителі
історії,
івриту,
технологій
СШ №94
«ОРТ» м.
Одеса

3.

Сторінками
історії ОРТ.

Симоненко
С.
О.,
вчитель

4.

Геноцид-це
Голокост,
Голокост-це
геноцид.

Раскопина
Н.
А.,
вчитель
історії,
Школа №
1540
«ОРТ» м.
Москва

5.

Використанн Бородова
я конкурсних С.
М.,
FLASH
вчитель,

170

www.openscilab.org
диференціації,
проектна,
модульна, кейстехнологія,
технологія
майстерень,
ігрові, групові,
традиційні,
педагогіка
співробітництва
Дослідницькі,
пошукові,
проблемні,
творчі методи,
ІКТ

та
відео
технології

Історія
єврейськог
о народу,
культура та
традиції
єврейськог
о народу,
єврейська
література,
інформацій
ні
технології,
фото та
відео
технології,
мистецтво
Квест
Ігрові
Історія,
технології, ІКТ, інформацій
пошукові
ні
методи
технології
Екскурсії на Метод
Історія
виставці
екскурсій,
єврейськог
«Голокост. лекції,
о народу,
Знищення.
елементи
загальна
Звільнення. методики
історія,
Спасіння»,
«перегорнутого право,
лекції
з класу»
література
використан
ням відео
сюжетів про
Голокост,
виїзні
екскурсії
місцями
пам’яті
жертв
геноциду
Навчаючі
ІКТ, проектні, Іврит,
мультфільм ігрові, творчих традиції
и
для майстерень,
єврейськог

Google,
YouTube,
Zoom

Google
Classroom,
QR коди
Canva,
Kahoot,
Flipgrid,
Mentimeter

Flash анімація,
Zoom,
YouTube,
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мультфільмів
у викладанні
традиційних
єврейських
дисциплін.

МБОУ
«СШ
№
12» «ОРТ –
МІШПАХ
ТЕЙНУ»

використан інтегрованого
о народу, Google
ня
навчання,
інформатик
відповідно
традиційні
а
до
теми
того
чи
іншого
уроку,
факультати
вних
і
позашкільн
их занять
6. Вивчення
Лерер І. І., Уроки,
Різнорівневе та Іврит,
Zoom,
теми
Павлюченк групове й індивідуальне
інформацій PowerPoint,
«Письмове
ова Д. Д., індивідуаль навчання, ігрові ні
Quizlet,
приладдя» на учителі
ні навчання методи
та технології
Quizzi,
івриті.
мови іврит,
прийоми,
Kahoot,
Школа №
переклад, само
Відеороліки
1540
тестування
«ОРТ» м.
Москва
Табл. 4. Широка аудиторія (пропоновані для учнів 1-11 класів, залучення батьків і всіх
зацікавлених)

Аналіз практичного досвіду з упровадження інноваційних технологій у
дистанційному навчанні предметів юдаїки засвідчив позитивні тенденції та
достатньо широкі можливості для організації ефективного процесу навчання й
інших предметів.
Перспективу подальших досліджень вбачаємо у моніторингу результатів
якості освіти та ґрунтовому аналізі рівнів сформованості ключових і предметних
компетентностей

учнів

і

фахових

компетентностей

учителів

під

час

запровадження освітнього процесу в режимі он-лайн, теоретичному та
технологічному розробленні проблеми на засадах науково виважених і належно
апробованих психолого-педагогічних підходів до реалізації дистанційної та
змішаної форм навчання в сучасній освітній практиці.

© Бакуліна Н.В.
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ЗАРОДЖЕННЯ ХУДОЖНЬОЇ ГІМНАСТИКИ
Брага Л.В., аспірантка кафедри теорії і методики фізичної культури та,
спортивних дисциплін
Анотація. В статті досліджено витоки художньої гімнастики, історія
зародження, як виду спорту. Встановлено періодизацію розвитку художньої
гімнастики. Виявлено значний внесок в розвиток художньої гімнастики у
всьому світі.
Ключові слова: художня гімнастика, спорт, історія, жіночий напрямок,
Олімпійські Ігри.
Художня гімнастика — це складно-координаційний вид спорту, під
музичний супровід, що виконує одна гімнастка, або команда із п'яти дівчат з
кількома предметами по черзі. Художня гімнастика є олімпійським видом
спорту. Це надзвичайно жіночний вид спорту, своєрідна комбінація атлетизму з
артистичністю та музикою. Проте за витонченістю та грацією гімнасток
замаскований нещадний навчальний режим. За нібито легким виконанням
номерів – декілька місяців важких тренувань. У цій дисципліні важливу складову
відіграє вибір образів та музикальних супроводів. Адже окрім технічного
виконання номеру та рівня складності, судді також оцінюють артистизм і
хореографію [2].
Метою нашої статті є дослідження передумов та особливостей розвитку
художньої гімнастики в Україні.
Вихідним для зародження сучасної художньої гімнастики можна
вважати період, коли в Росію з демонстрацією своєї системи художнього руху,
приїхав професор Женевської консерваторії Жак Далькроза, це 1912 рік. Його
жагучий шанувальник С. Волконський у цьому ж році в Петербурзі відкриває
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курси ритмічної гімнастики, в основі роботи якої були закладені ідеї Ж.
Далькроза – єдність інтелектуального і фізичного виховання за допомогою
ритмічної гімнастики. До розробки цих і інших питань були підключені
представники різних професій – психологи, мистецтвознавці, артисти, педагоги
[5].
Художня гімнастика є молодим видом спорту, завдяки Маріїнському
театру: в 1913 році відкрили Вищу школу художнього руху при СанктПетербурзькому інституті ім. П.Ф. Лесгафта. Викладачі школи вже мали досвід
з викладання ритмічної, естетичної і танцювальної гімнастики [3].
В Петрограді у 1915 році відкривається школа пластики і сценічної
виразності акторки МХАТ К. Ісаченко-Соколової, яка захопившись ідеями
Айседори Дункан створила свій ансамбль. Нажаль, курси ритмічної гімнастики
проіснували до 1916 р., школа до 1917 р.
У 1918 р. під опікою Н. Романової відкривається школа ритму, що
знаходиться під опікою губернського відділу народної освіти. Ритмічна
гімнастика вводиться в табельні години уроків фізкультури, а в позашкільний
час – як засіб художнього виховання дітей. У зв’язку із цим зростає потреба у
викладацьких кадрах і у 1920 р. відкривається Інститут ритму. Він одержує
затверджений

державний

бюджет,

самостійне

приміщення,

кадрове

забезпечення з особами, які мали відношення до різних видів мистецтва [3].
У 1923 р. за розпорядженням наркома освіти А. В. Луначарського була
створена «Студія пластичного руху», якою керувала 3.Д. Вербова. Програма
навчання в студії включала ритмічну гімнастику і сольфеджіо за Ж. Далькрозу,
пластику, гімнастику, акробатику, елементи хореографії, композицію вільних
вправ, анатомію, біомеханіку [2].
Важливою подією в історії становлення художньої гімнастики, на теренах
Радянської Росії, була діяльність відомої американської артистки Айседори
Дункан. За запрошенням В. І. Леніна Айседора Дункан приїхала в 1921 році і
пропрацювала там два роки [4].
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Саме, термін «художня гімнастика» з'явився у 1934 році у «Вищій школі
художнього руху», яка відкрилася в Ленінградському державному інституті
фізичної культури ім. П. Ф. Лесгафта. Вона об'єднала зусилля теоретиків і
викладачів провідних студій пластики і художнього руху. У період з 1932 по 1937
р. значний крок від ритмічної до художньої гімнастики зробили видатні практики
і теоретики того часу А.М. Невинська, Н.В. Романова, Р.А. Варшавська, котрі
працювали в Інституті фізичної культури ім. П.Ф. Лесгафта і викладали ритміку,
а потім художній рух [4]. Кінець 30-х років – час нагромадження практичного
досвіду в художній гімнастиці, визначення її задач, уточнення методики,
розширення «географії» впливу виду спорту. У далекому 1935 році, Олександра
Семенова-Найпак, виїхавши з Ленінграда до Харкова, почала викладати
художню гімнастику в Державному інституті фізичної культури України. Її
учениця Валентина Зінченко організує першу групу «художниць» у Київському
технікумі фізичної культури. У їхній роботі було ще чимало протиріч,
невирішеного, експериментального. Багато викладачів недостатньо чітко
відрізняли задачі художньої гімнастики від задач мистецтва. Але успіхи були в
наявності [1].
Перший чемпіонат з художньої гімнастики пройшов в Ленінграді в 1941
році. Коли почалася Велика Вітчизняна війна, то розвиток спорту трохи
призупинилося. У 1945 році створили першу секцію художньої гімнастики, яка
пізніше увійшла в склад федерацію гімнастики СРСР. Надалі художня
гімнастика розвивалася більш інтенсивно. Перший чемпіонат після Великої
Вітчизняної війни пройшов в 1948 році, а вже за рік чемпіонати стали проводити
щорічно [3].
Новий вид гімнастики залучав усе більш пильну увагу широких кіл
громадськості. Засновником цілеспрямованої підготовки тренерів і гімнасток
України безперечно можна назвати Валентину Савеліївну Зінченко. Завдяки її
зусиллям на початку 50-х років була створена Федерація гімнастики України, що
зіграла важливу роль у масовому розвитку художньої гімнастики в Києві,
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Запорожжі, Львові, Одесі, Дніпропетровську, Харкові й в інших містах [1]. У
першу чергу були сформовані основні риси української гімнастичної школи, що
поклали основу для успішного виходу гімнасток України на міжнародну арену.
Потім був Кубок СРСР (з 1965 року) і всесоюзні змагання серед дітей (з 1966
року). Незабаром художні гімнастки стали виїжджати з програмами за межі
Радянського Союзу, і цей вид спорту отримав визнання Міжнародної федерації
гімнастики, отримавши статус офіційного. Перша міжнародна зустріч відбулася
в Софії в 1960 році, учасниками якої були Болгарія – СРСР – Чехословаччина. У
1963 році пройшли міжнародні змагання з художньої гімнастики в Будапешті –
Кубок Європи. Через 4 роки з’явився новий командний вид змагання: групові
вправи. У 1980 році художню гімнастику включили в програму Олімпійських
ігор [2].
Отже, ми дійшли до висновку, що художня гімнастика виникла завдяки
злиттю воєдино кількох рухів:
Ритмічна гімнастика - різновид оздоровчої гімнастики, важливим
елементом якої є музичний супровід, виникла завдяки Емілю Жак Делькроз
(1865-1950) - викладач музики і співу з Женеви, який використовував навчання
ритму як підготовку до гри на музичному інструменті.
Вільний танець був придуманий Айседорою Дункан (1877-1927) - яка
збунтувалася проти догм класичного балету і замінила їх на рухи, в яких були
змішані спорт і мистецтво. Вона першою з танцювників відмовилася від корсета
і трико, виступала у вільній туніці і босоніж. І також Айсідора Дункан
використовувала в своїх танцях шарфи, що нагадують сучасну стрічку.
Злиття воєдино цих напрямків вплинуло на виникнення художньої
гімнастики - цього витонченого виду спорту, яка до цього дня комбінує в собі
танець і гімнастичну складність, естетику і грацію.
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Беззаперечним є твердження, що освіта – це стратегічна основа розвитку
особистості, нації, держави, суспільства, запорука майбутнього. Освіта, є
головним чинником соціального та економічного прогресу, де найвищою
цінністю й головним капіталом суспільства визнається Людина, здатна до
пошуку й засвоєння нових знань, ухвалення нестандартних і відповідальних
рішень у всіх сферах життєдіяльності. Серед розмаїття освітніх форм і засобів,
що забезпечують персоналізацію здобувача освіти, провідна роль належить
особистісно зорієнтованому навчанню.
У наукових джерелах дефініція «особистісно зорієнтоване навчання»
визначається як: спільна діяльність педагогічного працівника і здобувача освіти,
спрямована на індивідуальну самореалізацію студента і розвиток його
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особистісних якостей у процесі вивчення навчальної дисципліни (А.
Хуторський); органічне поєднання навчання та учіння – індивідуально значущої
діяльності студента (І. Бех); навчання, що забезпечує розвиток і саморозвиток
особистості на основі його індивідуальності, унікальності, неповторності (С.
Сисоєва);

система наукових

знань і

практичних умінь, що

роблять

індивідуалізуючий вплив на поведінку людини з метою її зміни (Н. Кузьменко)
[3].
Слід підкреслити, що ключовим дидактичним принципом організації
особистісно зорієнтованого навчання визначено студентоцентризм, що базується
на засадах індивідуальності, розвитку і самореалізації особистості, формує
органічну систему цінностей, в основі яких інтегровано освіту, загальну
культуру, науку, охорону здоров’я, інновації. Зауважимо, що на засадах
студентоцентризму у здобувачів освіти формуються загальні, предметні та
спеціальні (професійні) компетентності: мотивація до навчання; здатність
аналізувати, встановлювати міжпредметні зв’язки, застосовувати знання та
уміння на практиці та в житті; адаптуватись до нових умов і діяти у
нестандартних ситуаціях; уміння працювати в команді та самостійно; набувати
лідерські навички; продовжувати навчатись упродовж життя. Формування
комплексу

компетентностей

із

огляду

студентоцентризму

передбачає

індивідуалізацію; самоідентифікацію; співпрацю; зворотній зв’язок.
В

освітніх

нормативно-правових

документах

зазначено,

що

студентоорієнтоване навчання – це підхід до організації освітнього процесу, що
передбачає:
- заохочення здобувачів фахової передвищої освіти до ролі автономних і
відповідальних суб’єктів освітнього процесу;
- створення освітнього середовища, зорієнтованого на задоволення потреб
та інтересів здобувачів фахової передвищої освіти, включаючи надання
можливостей для формування індивідуальної освітньої траєкторії;
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- побудову освітнього процесу на засадах взаємної поваги і партнерства
здобувачів фахової передвищої освіти та адміністрації, педагогічних
(науково-педагогічних) та інших працівників закладу фахової передвищої
освіти [1].
На нашу думку, особистісно зорієнтоване навчання сприяє формуванню
індивідуальної освітньої траєкторії здобувача вищої та фахової передвищої
освіти, що визначає особистісний шлях його в освіті; ставить за мету: реалізацію
особистісного потенціалу здобувача освіти; визнання за здобувачем освіти
свободи вибору шляхів і способів реалізації власних освітніх цілей; навчання на
основі суб’єкт-суб’єктної взаємодії; відповідність освітньої діяльності потребам,
когнітивному стилю, індивідуальним здібностям і можливостям здобувача
освіти [2, с. 103].
Таким чином, під особистісно зорієнтованим навчанням здобувачів
медичної та фармацевтичної освіти ми будемо розуміти педагогічну взаємодію
учасників освітнього процесу (викладачів і студентів), яка спрямована на
забезпечення

якісної

професійної

підготовки

майбутніх

медичних

і

фармацевтичних працівників із урахуванням їхніх потреб, інтересів і
можливостей; формування загальної та професійної компетентності; розвиток
інтелектуального та творчого потенціалу; виховання ціннісного ставлення до
оточення тощо засобами інноваційних освітніх технологій.
Необхідним компонентом фахової підготовки здобувачів медичної та
фармацевтичної освіти у медичних закладах вищої та фахової передвищої освіти
є природознавча освіта, яка допомагає зрозуміти та пізнати суть життя як вищої
якісно специфічної біологічної форми руху матерії; розширити науковий
світогляд; з’ясувати особливості впливу навколишнього середовища на
життєдіяльність людини; сформувати наукове бачення місця людини в природі;
розвивати екологічне мислення; актуалізувати особистісно відповідальне
ставлення до навколишнього середовища; набувати життєві орієнтири;
активізувати мотивацію в самоосвіті та самовдосконаленні. Окрім означеного,
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природничі дисципліни, зокрема біологія і хімія, є фундаментальними, оскільки
сприяють формуванню ключової і предметної компетентності здобувачів
медичної та фармацевтичної освіти; забезпечують міжпредметну інтеграцію із
дотичними та професійно зорієнтованими дисциплінами медико-профілактичної
та фармацевтичної спеціалізації. Біологія, як наука, досліджує найрізноманітніші
вияви життя та властивості організмів незалежно від місця їх у системі
органічного світу й охоплює: цитологію (про будову, склад, функції клітини);
молекулярну біологію (про життєві явища на молекулярному рівні); біологію
розвитку організму (від гаметогенезу до старіння і смерті); генетику (про
закономірності спадковості та мінливості); екологію (про взаємозв’язки
організмів і їхніх угрупувань між собою і довкіллям); філогенетику (про шляхи
еволюції та спорідненість різних систематичних груп організмів). Хімія вивчає
склад, будову і властивості речовин, а також процеси перетворення одних
речовин у інші. Зауважимо, що біологічні процеси нерозривно зв’язані з
хімічними перетвореннями, які постійно відбуваються в організмі. Усі живі
системи поглинають необхідні їм речовини із зовнішнього середовища і
виділяють у нього продукти життєдіяльності; через них проходять потоки
речовин та енергії. Обмін речовин (метаболізм) забезпечує відносну сталість
хімічного складу організмів. Отож життя є складним ланцюгом хімічних
перетворень, тому вивчення життєдіяльності організмів неможливе без вивчення
хімічних процесів, що в них відбуваються.
Підкреслимо, що визначальними завданнями особистісно зорієнтованого
навчання біології та хімії майбутніх медичних і фармацевтичних фахівців є:
1) мотивація студентів у необхідності, вагомості та значимості хімікобіологічних знань, їх застосування у майбутній професійній діяльності та у
повсякденному житті;
2) застосування компетентнісного підходу, який допоможе пізнати себе й
навколишній світ та визначити особистісні професійно та життєво ціннісні
орієнтири;
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3) встановлення взаємозв’язку, що поєднує різноманітні факти у цілісну
систему, а саме: розкриття взаємодії біологічних чинників із фізичними,
хімічними і соціальними чинниками у природному середовищі; розуміння
гуманістичної спрямованості природничих наук, ролі біології та хімії у пізнанні
світу, виробництві, галузях охорони здоров’я та житті людини, забезпеченні
сталого розвитку суспільства;
4) використання сучасних освітніх технологій у процесі вивчення
природничих дисциплін із врахуванням індивідуальних особливостей і потреб
здобувачів медичної і фармацевтичної освіти.
Особистісно

зорієнтоване

навчання

біології

та

хімії

обумовлює

впровадження індивідуалізації освітнього процесу; використання on-line
ресурсів, інформаційних технологій (освітні портали, електронні підручники),
інтерактивних форм (on-line конференції, вебінари, дискусійна платформа,
ділова гра, тренінг, співбесіди, консультації тощо); комбінованого навчання
(дистанційне навчання, інтегровані заняття тощо). Ефективними є використання
on-line ресурсів: платформи Moodle, Google-Class, Google-Meet, Zoom, Whats
App, Discord, Skype, Utube, мессенджер Viber.
Таким чином, особистісно зорієнтоване навчання здобувачів медичної та
фармацевтичної освіти є ефективною формою вивчення біології та хімії у
закладах вищої та фахової передвищої освіти, що сприяє формуванню у
студентів позитивного ставлення до навчання, наукового світогляду та
мислення, загальної та предметної компетентності, професійних та особистісних
якостей майбутнього фахівця медичної і фармацевтичної галузей, а також
здатності до навчання упродовж усього життя.
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Сучасна

педагогічна

освіта,

зорієнтована

на

підготовку

висококваліфікованих, конкурентноздатних у світовому культурному просторі
вихователів, а це вимагає модернізації нової моделі цілісного художньоосвітнього простору, пошуку інноваційних технологій формування художньої
культури особистості. Сьогодні професійна майстерність стає вирішальною
умовою та показником готовності вихователя до розвитку активності,
креативності,

ініціативності,

самовдосконалення,

самореалізації

та

самовиховання. Тому, зміст професійно-орієнтованих дисциплін необхідно
наповнювати інноваційними техніками сучасного художнього мистецтва,
ураховуючи тенденції розвитку сучасної образотворчої культури. У процесі
становлення індивідуальності перед сучасною наукою постають проблеми
подальшого удосконалення підготовки педагогічних кадрів, у тому числі з
дисциплін мистецького циклу. Одним з напрямів даного процесу є
концептуальний розвиток художньо-естетичної освіти в умовах європейської
інтеграції. Мета концепції художньо-естетичного виховання дітей у дошкільних
та загальноосвітніх закладах полягає в тому, щоб у процесі сприймання,
інтерпретації творів мистецтва, практичної художньо-творчої діяльності
формувати у дітей особистісно-ціннісне ставлення до дійсності та мистецтва,
розвивати естетичну свідомість, художню компетентність, здатність до
самореалізації, потребу в художньому самовдосконаленні.
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Гарантом реалізації цієї мети може бути сучасний педагог, педагог-митець,
що вбрав у себе спадщину попередніх поколінь та здатний до безперервного
особистісного й професійного самовдосконалення.
У навчально-виховному процесі у вищій школі, у тому числі мистецьких
відділеннях, відбувається багатовекторне формування фахівця, складовою
частиною якого є засвоєння знань, прищеплення навичок та вмінь. Вимоги часу
передбачають високий рівень підготовки майбутніх фахівців предметів
художньо-естетичного циклу, що вимагає від них отримання індивідуальнонеповторного професіоналізму. Сучасні підходи до організації художньоестетичної освіти знайшли відображення у роботах В. О. Сухомлинського,
І. А. Зязюна, О. П. Рудницького, В. А. Кан-Калика, Л. М. Лузіної, І. Д. Беха,
М. Д. Нікандрова. Проблема формування творчої особистості вихователя,
розвитку його педагогічної креативності сьогодні повною мірою не вирішено.
Аналіз психолого-педагогічної літератури приводить до висновку, що рівень
творчої діяльності вихователя, визначається, як правило, залежно від того чи
іншого конкретного напряму його педагогічної діяльності.
У сучасній художньо-естетичній освіті, на нашу думку, існують певні
психолого-педагогічні

проблеми,

що

стосуються

викладання

предметів

художнього напряму та безпосередньо організації навчально-виховного процесу.
Сутність даних проблем обумовлена залученням до викладацької діяльності
майстрів-художників,

які

за

своєю

професійною

підготовкою

дещо

відрізняються від викладачів предметів художньо-естетичного циклу (вчителів
малювання, праці).
Вчитель зі спеціальною художньо-естетичною освітою, стикаючись з
педагогічною діяльністю, часто діє спонтанно, інтуїтивно. Застосовуючи
прийоми, методи, що за свою сутністю не збігаються з принципами педагогічної
діяльності, а базуються на основних засадах професійно-художньої діяльності.
Звісно, причини цієї проблеми необхідно висвітлювати, виходячи з
особливостей професійної підготовки вчителів. На думку В. О. Радкевич, часто
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педагогічні працівники мають лише базову професійну освіту, зокрема художню,
яку вони здобувають у художніх коледжах, інститутах, академіях мистецтв, в
результаті не володіючи основами педагогічної майстерності. [3, с. 12].
Не менш важливим є інше підґрунтя існування даної проблеми. Тут на
перший план виходить така споріднена з педагогікою наука, як психологія, та
така категорія, як закон протиріччя в структурі особистості.
На нашу думку, закон протиріччя в структурі особистості художньоестетичного спрямування, полягає в процесі сприйняття, практичного
осмислення та відтворення образів.
Особистість художньо-естетичного спрямування, прагне самостійності,
визнання власної моделі сприйняття світу, як дійсно правильної, постійно
знаходиться в процесі пошуку натхнення та гармонізації складових Я-концепції,
що дуже часто призводить до загострення внутрішньо-особистісних конфліктів
та протиріччям з оточуючим середовищем. Зміцнення «Я-концепції» – завдання
вищої психолого-педагогічної ідеології (І. Д. Бех). Позитивна «Я-концепція» є
однією з особистісно-психологічних передумов педагогічної майстерності
викладача. Саме для того, щоб досягти позитивної «Я-концепції» (коли відсутня
перша обов’язково виникає її протилежність – негативна концепція) пропонуємо
розглянути необхідний елемент – професійна педагогічна рефлексія. Структура
будь якої теоретичної моделі професійної діяльності неможлива без такого
складника, як професійна рефлексія. У успішного вихователя цей процес
проходить перманентно, сягаючи різного рівня глибини, в залежності від
індивідуально-особистісних характеристик, особистої зрілості, практичного
досвіду, загальної культури, професійної

ерудованості. Системний

чи

інтегративний шлях дослідження особистості дозволяє побачити складні,
неоднозначні, перш за все, «багато-багатозначні зв’язки» (В. С. Мерлін) між
індивідуальними,

психофізіологічними,

особистісними

властивостями.

Можливо припустити, що зв'язок між певними властивостями має причиннонаслідковий характер.
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Так, можливо, якість рефлексії визначається, перш за все рядом
когнітивних

характеристик

(когнітивна

складність,

стиль)

і

такими

особистісними вадами, як тривожність, сенситивність, своєрідність, ціннісномотиваційної сфери.
В цілому професійна рефлексія є психологічним механізмом, завдяки,
якому педагог постійно визначає рівень неузгодженості між власною думкою
щодо ефективного та успішного викладача взагалі. Професійна рефлексія – це
виведення на когнітивний рівень, об’єктивація суб’єктивних переживань,
пов’язаних з професійною діяльністю.
Адекватне на скільки це можливо, усвідомлення рівню і характеру різниці
між ідеальними образами та реальною ситуацією «я – в професії», постійно
діючим, стимулом для вдосконалення, особистісного та професійного зростання
педагога, в чому і вбачається значення професійної рефлексії.
Загальна професійна компетентність може формуватися за рахунок
отримання певного фаху – спеціальності. Педагогічна компетентність
обов’язково передбачає володіння дидактичними основами навчання. Поряд з
цим не менш актуальною є психологічна компетентність особистості вихователя.
Психологічна компетентність вихователя виступає необхідною умовою
ефективної

взаємодії

всіх

учасників

виховного

процесу,

професійної

самореалізації педагога, досягнення навчально-виховних цілей, спрямованих на
розвиток особистості дитини, якщо вихователь ставить за мету розвиток
потенційних творчих можливостей дитини, формування її, як творчої
особистості, він повинен оволодіти тими формами, методами і засобами
педагогічної діяльності, які забезпечують розвиток креативних рис особистості,
а також тих додаткових мотивів, особистісних якостей, здібностей, які сприяють
успішній творчій діяльності. Для цього і сам вихователь повинен бути творчим
бо як добро виховує добро, так і творчість розвивається через творчість. Активна
творча діяльність майбутнього вихователя дає позитивний результат у тому
випадку, коли буде базуватися на двох основах: розвитку творчої активності
© Давидова М.О.
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студентів у вузі й подальшій організації творчого пошуку вчителя у роботі з
дітьми. Тому одним із завдань вузівської підготовки майбутніх вихователів є
розвиток їхніх творчих здібностей, нестандартного мислення, формування вмінь
та навичок здійснювати в майбутньому навчально-виховний процес на творчому
рівні.
Сутність сучасної освіти базується на гуманістичних засадах. Широку
популярність одержала концепція внутрішньо-особистісного конфлікту одного з
провідних представників гуманістичної психології американського психолога
Абрахама Маслоу. Згідно з А. Маслоу, мотиваційну структуру особистості
утворює ряд ієрархічно організованих потреб: біозоологічні потреби, потреба в
безпеці, потреба в любові, потреба в повазі, потреба в самоактуалізації. Він
характеризував самоактуалізацію, як бажання людини стати тим, ким вона може
стати. Людина, яка перебуває на цьому рівні, досягає повного застосування своїх
талантів, здібностей і потенціалу особистості.
Найвища потреба – потреба в самоактуалізації, тобто в реалізації
потенційних здібностей талантів людини. Вона виражається в тому, що людина
прагне бути тим, ким вона може стати, але це їй не завжди вдається.
Самоактуалізація, як здатність може бути присутньою у більшості людей, але
лише у декого вона є реалізованою. Цей розрив між прагненням до
самоактуалізацій

реальним

результатом

лежить

в

основі

внутрішньо-

особистісного конфлікту.
Зауважуючи про психологічний аспект педагогічної діяльності, доречно
також

зупинитися

на

Я-концепції

К. Р. Роджерса.

Фундаментальним

компонентом структури особистості, на його думку, Я-концепція – це уявлення
особистості про саму себе, образ власного Я, що формуються в процесі взаємодії
особистості з навколишнім середовищем. На основі Я-концепції відбувається
саморегуляція поводження людини. Але Я-концепція часто не збігається з
уявленням про ідеальний Я. Цей дисонанс між Я концепцію з одного боку й
ідеальним Я – з іншого виступає, як внутрішньо-особистісний конфлікт.
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Стосовно вчителя даний конфлікт може полягати в розбіжності у Я-Концепції
між образом Я-митець та Я-вчитель. Саме здатність особистості гармонізувати
внутрішні протиріччя є базовою для набуття психологічної компетентності у
професії вихователя. Загалом, це тільки один з аспектів у структурі педагогічної
майстерності, але саме він спонукає особистість вихователя до пошуків нових
підходів до професійної творчої самореалізації. Ситуація внутрішньоособистісної напруги не тільки природна, але й необхідна для розвитку й
удосконалення особистості. Будь який розвиток не може здійснюватися без
внутрішніх протиріч, а там, де протиріччя, і є основа конфлікту, якщо
внутрішньо-особистісний конфлікт в рамках міри, він дійсно необхідний, тому
що невдоволення собою, критичне відношення до власного Я, як потужний
внутрішній

мотиватор,

який

спонука

людину

просуватися

шляхом

самовдосконалення, самоактуалізації. Діяльність вихователя складається з
певних елементів, що взаємопов’язані і утворюють своєрідну структуру,
систему, послідовність. Педагогічна діяльність може бути успішною лише у
тому випадку, коли структура особистості вихователя, його психологічна
компетентність відповідає структурній діяльності. Таким чином проблема
творчої педагогічної діяльності вихователя повинна розглядатися в контексті
психолого-педагогічної готовності. Отже виховання творчої особистості дитини
неможливе без права педагога на власну творчість, на пошуки своєї технології,
яка відповідає його особистісним якостям. Вихователь, як суб’єкт педагогічної
творчості повинен бути сформований, як творча індивідуальність, яка включає в
себе творче мислення і здатність до творчої діяльності.
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Завіру ха Л.А.

МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ РЕФЛЕКСИВНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ
УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
Завіруха Лілія Анатоліївна
викладач фортепіано Луцького педагогічного коледжу
Сучасна система вищої освіти України вимагає від педагогічної науки і
практики якісної підготовки фахівців, здатних аналізувати та рефлексувати свої
дії, умінь адекватно оцінювати їх. Актуальним у цьому контексті є пошук та
відбір ефективних методів формування рефлексивних умінь майбутніх учителів
музичного мистецтва у навчально-виконавській діяльності.
Проблемі формування рефлексії та рефлексивних умінь майбутніх
учителів музики присвячені наукові дослідження Е. Аблулліна, Б. Брилін,
А.Козир, В. Орлова, Г. Падалки, І. Парфентьєвої, О. Рудницької та ін. Окремі
аспекти вивчення означеної проблеми розкрито в працях, присвячених
професійній підготовці майбутніх учителів в системі музично-педагогічної
освіти (Л. Арчажнікова, Л. Баренбойм, Б.Брилін, Т. Гризоглазова, А. Ковальов,
А. Козир, Г. Падалка, О. Ростовський, О. Рудницька, О. Щолокова та ін.)
Фахову

рефлексію

педагога-музиканта

Е.

Абдуллін

трактує,

як

спрямованість свідомості на самого себе – на власні професійні якості
особистості та різновиди діяльності, зверненні до змісту й процесу музичного
навчання [1, c. 184]. Г. Падалка переконана у тому, що рефлексія впливає на
процес самоаналізу, самопізнання власного внутрішнього життя студентів у
зіставленні з переживаннями щодо осягнення твору мистецтва [3, с. 29].
Важливими рефлексивними уміннями студентів у навчально-виконавській
діяльності визначають самоконтроль, самоаналіз та самооцінку. Виконавський
самоконтроль – це усвідомлений процес концентрації музичного слуху, уяви,
регуляція виконавського процесу у відповідності із завданнями художньої
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інтерпретації музичного твору [2, с. 165]. Самооцінка – це усвідомлення та
оцінка власного рівня та якості виконання музичного твору. Розрізняють
адекватну та неадекватну самооцінку, завищену або занижену. За адекватної
самооцінки студент критично ставиться до процесу та результатів власної
навчально-виконавської діяльності, за неадекватної – навпаки. Тому, так
важливо викладачу керувати цим процесом, систематично і грамотно прилучати
студентів до самоаналізу навчальної діяльності.
Для успішного формування рефлексивних умінь у студентів важливим є
впровадження ефективних методів взаємодії викладача і студента. Під методами
навчання, ми розуміємо впорядковані способи взаємопов’язаної цілеспрямованої
діяльності педагога й студентів, спрямовані на ефективне розв’язання навчальновиховних завдань [4, с. 129].
Спираючись на дослідження провідних науковців у галузі музичного
мистецтва ми виділили низку методів формування рефлексивних умінь
майбутніх учителів музики у навчально-виконавській діяльності, а саме:
- метод прогнозування можливих помилок (сприяє розвитку уваги, пам’яті
студента, розвиває здатність до музично-слухових уявлень, передбачає
виховання навичок здійснювати самоконтроль в процесі роботи над творами.
Ефективність впровадження даного методу потребує детального вивчення
нотного тексту, що дозволить студенту наперед намітити моменти, пов’язані з
певними складнощами у виконанні твору);
- метод повторного програвання (сприяє накопиченню репертуару та
встановлює зв'язок процесу навчання з набутим виконавським досвідом за
рахунок неодноразового повернення до пройденого матеріалу. Даний метод при
повторному виконанні раніше вивченого твору, дасть змогу студенту
інтерпретувати його по новому, на більш високому художньо-виконавському
рівні);
- метод слухового самоконтролю (сприяє формуванню умінь самостійно
контролювати ступінь засвоєння музичного твору та адекватність його
© Завіруха Л.А.
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виконавської інтерпретації. Використання цього методу реалізується у вигляді
самостійних перевірок студентами міри засвоєння навчального матеріалу,
зосередження уваги на важливих та складних елементах твору);
- метод мисленнєвого повернення до виконавського процесу (суть цього
методу полягає в тому, що студенти у будь-який момент повинні відновити у
своїй пам’яті усі деталі виконання твору, критично осмислити і підвести
підсумки, виявити неточності та враховувати їх у наступному виконанні);
- метод безпосереднього й опосередкованого самоаналізу (суть якого
полягає у тому, що після виконання музичного твору студенти критично
оцінюють своє виконання, здійснюють аналіз причин успіху чи невдач з точки
зору втілення свого виконавського задуму. Опосередкований самоаналіз
проходить після відео перегляду свого виконання у присутності педагога та
однокурсників);
- метод рефлексивного порівняння (передбачає порівняння власного
виконання музичного твору з виконанням інших студентів, з еталонними
уявленнями інтерпретації твору; адекватність оцінки власного виконання з
оцінками інших студентів та оцінюванням викладача);
-

метод

взаємного

оцінювання

(дає

змогу

студентам

відкрито

обговорювати, аналізувати та оцінювати рівень як власної інтерпретації
музичного твору так і виконання творів своїх однокурсників);
- рефлексивна дискусія (суть даного методу, полягає у тому, студенти не
лише обговорюють поставлені виконавські завдання, а, перш за все, те, як їх
оцінюють інші учасники дискусії; рефлексивна дискусія спонукає до постійного
самовдосконалення і творчого ставлення до навчально-виконавської діяльності).
Варто відзначити, що означені методи впроваджуються відповідно до
форм навчання: індивідуальних чи групових, а також етапів вивчення музичного
твору. Традиційно, найбільш уживанішою формою підготовки майбутніх
учителів музичного мистецтва є індивідуальні заняття з основного або
додаткового музичного інструменту, де студенти працюють над удосконаленням
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та освоєнням фахових умінь та навичок. У групових завданнях ж навпаки можуть
брати участь декілька студентів класу, де окрім

роботи над опануванням

музичного твору, можуть проводитися дискусії та бесіди.
Отже,

ефективність

рефлексивної

діяльності

майбутніх

учителів

музичного мистецтва залежить від сформованості їх рефлексивних умінь:
самоконтролю, самоаналізу та самооцінки. Залежно від форм навчання та етапів
роботи в навчально-виконавському класі методами формування рефлексивних
умінь студентів ми визначили: метод прогнозування можливих помилок, метод
повторного програвання, метод слухового самоконтролю, метод мисленнєвого
повернення

до

виконавського

процесу,

метод

безпосереднього

й

опосередкованого самоаналізу, метод рефлексивного порівняння, метод
взаємного оцінювання та метод рефлексивної дискусії. Зазначені методи, на наш
погляд, дозволять цілеспрямовано організовувати навчальну діяльність та
ефективно розвивати рефлексивні уміння майбутніх фахівців.
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Однією з актуальних проблем освітньої сфери є її модернізація,
реформація та пошук якісно нових, високо результативних інноваційних
педагогічних технологій. Оскільки саме освіта є одним з важливих інструментів
ефективного розвитку країни, важливою основою фахового, морально-етичного,
політичного рівня та процесу духовного та світоглядного формування молодої
особистості. Національна доктрина розвитку освіти України містить положення,
де вказано, що до переліку пріоритетних напрямів державної політики щодо
розвитку освіти також належать наступні: постійне підвищення якості освіти,
оновлення її змісту та форм організації навчально-виховного процесу;
запровадження освітніх інновацій, інформаційних технологій; створення
індустрії сучасних засобів навчання і виховання, повне забезпечення ними
навчальних закладів… [1] Забезпечення реалізації цих напрямів в освіті є, на
сьогоднішній день, одним із провідних завдань нашої держави. Це забезпечення
може відбуватися на різних рівнях, на загально державному – це створення
правового апарату, освітніх концепцій (концепція НУШ), розробка освітніх
програм, фінансування освітньої сфери. На обласному та районному рівні, це
створення об’єднань науковців та педагогів, розвиток науково-педагогічних
шкіл, проведення конференцій, педагогічних конкурсів. На рівні навчального
закладу – це робота над певною науковою проблемою, апробація закладом освіти
новітньої технології навчання (експериментальна школа або класи), та розробка
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власної технології навчання відмінної від традиційної системи (авторська
школа).
Сьогодні в Україні функціонує багато приватних шкіл, які відходять від
традиційної системи освіти та мета яких полягає в оптимізації навчальновиховного процесу, в забезпеченні його відповідності умовам і тенденціям
суспільного буття. Звісно, ці школи неможливо назвати авторськими, проте вони
є чудовою базою для створення і реалізації інноваційних технологій навчання та
виникнення власне авторських шкіл. Для кращого розуміння взаємозалежності
таких понять як авторська школа та інноваційні технології навчання проведемо
їх аналіз.
Авторська школа – це оригінальна загально-педагогічна, дидактична,
методична чи виховна система, опрацьована з надбанням психології, педагогіки,
вікової фізіології та інших наук, вітчизняного й зарубіжного досвіду, яка
реалізується під керівництвом чи за участю її автора (авторів) принаймні в
одному навчально-виховному закладі (наприклад, школа В. О. Сухомлинського,
школа М. П. Гузика та ін.). Авторська школа – один із типів експериментального
майданчика [2, с. 14–15]. Провідною ознакою авторської школи є інноваційність
та концептуальність навчально-виховного процесу, які відображаються в моделі
авторської школи використовуються ті чи ті філософські, психічні, соціальнопедагогічні ідеї, на основі яких побудований освітній простір. Тобто авторська
школа, це невеликий освітній осередок зі своєю оригінальною, неповторною і
головне результативною системою навчально-виховного процесу. Педагог
новатор (група педагогів новаторів) – це також важлива складова авторської
школи. Це педагог якого в повній мірі не задовольняють традиційні умови,
технології, методи, форми і способи навчально-виховного процесу, і який за
рахунок реалізації своїх творчих здібностей і прагненню отримати якісно нових
результатів своїй педагогічній діяльності створює авторську школу. Але при
створенні цього новаторського закладу педагог новатор керується і передовим
педагогічним досвідом.
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Інноваційна педагогічна технологія – цілеспрямоване, систематичне й
послідовне впровадження в практику оригінальних, новаторських способів,
прийомів педагогічних дій і засобів, що охоплюють цілісний навчальновиховний процес від визначення його мети до очікуваних результатів. [3]
Інноваційні технології навчання, це унікальні технології які мають всі ознаки
традиційних технологій навчання та їх структуру але водночас мають низку
відмінностей, особливо в їх спрямованості, меті та змісті. Сучасні інноваційні
педагогічні технології характеризуються тим, що [4]:
- збагачують навчальний процес за рахунок впровадження активних,
аналітичних і комунікативних способів навчання;
- забезпечують високий рівень навчально-виховного процесу;
- формують компетентність;
-

забезпечують

становлення

аналітичних,

організаційних,

проектних,

комунікативних навичок;
- розвивають здібності до прийняття вірних рішень у нестандартних ситуаціях;
- є ресурсом для зміни змісту освіти і структури начального процесу відповідно
до міжнародних вимог;
- підвищують показники досягнень структурних компонентів процесу
технологізації навчання;
- орієнтовані на стимулювання творчого потенціалу.
Інноваційні технології навчання не завжди є ефективними, і це може бути
зумовлене тим, що для покращення всього навчально-педагогічного процесу
недостатньо зміни його одного структурного елемента, а важливим є
комплексний підхід до всього освітнього процесу. Можливо в цьому і криється
секрет багатьох авторських шкіл, оскільки в них гармонійно поєднуються такі
компоненти як: інновації (інноваційні концепції, технології, методи, прийоми)
які виступають у ролі фундаменту будь якої авторської школи, педагогічний
досвід (передовий педагогічний досвід, зарубіжний досвід), педагог-новатор це
людина яка майстерно поєднує всі наявні елементи освітнього процесу та
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створює педагогічні новації, цікавим фактом лишається те, що авторська школа
може бути успішною за певного педагога, а при його зміні вона може занепасти,
і це є свідченням того, що творчість педагога новатора або колективу педагогів
це також важлива умова успішної реалізації інноваційних технологій
навчання.(див. Рис 1.)
Компоненти авторської школи

Рисунок 1

авторська
школа
творчіть
педагога
новатора
педагогічний
досвід

інновація

Отже, авторська школа – це екпериментальний, навчально-виховний
заклад, діяльність якого грунтується на інноваційній психолого-педагогічній
концепції педагога-новатора. Педагогічний колектив авторської школи на чолі з
їх засновником розробляє і впроваджує новітні освітньо-виховні моделі,
інноваційні педагогічні технології, новий зміст, методи, форми, засоби навчання,
виховання та управління; продукують й апробують нові педагогічні системи та
технології; розгортають широку експериментальну діяльність. Інноваційна
педагогічна діяльність сьогодні є основою оновлення навчальних закладів і
чинником розвитку освітніх систем. Реалізація іннованійних технологій
навчання в сукупності сприятливих умов може сприяти створенню якісно нової
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педагогічної практики, яка знайде відображення в авторському педагогічному
закладі.
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ХХІ століття – епоха Інтернету, що охопив майже увесь світ та продовжує
залучати до своїх мереж дедалі нових користувачів. Інтернет (англ. Internet, від
interconnected networks – пов’язані мережі; інші назви: всесвітня або глобальна
мережа) – всесвітня система об’єднаних комп’ютерних мереж [2].
Історія активного розвитку Інтернету почалася ще після Другої світової
війни разом із розвитком електронно-обчислювальної (комп’ютерної) техніки.
Зростання потужності комп’ютерів та потреба у швидкій переробці інформації
приводять до необхідності створення оперативних засобів передавання даних із
комп’ютера на комп’ютер. Як результат, було створено лінії зв’язку з новими
характеристиками, що дозволяють створювати мережі із комп’ютерів [4, c. 217].
Історія розвитку мережі Інтернет тісно пов’язана з комп’ютерною
мережею ARPANET, яка була створена у 1969 році Агентством передових
дослідницьких проектів Міністерства оборони США у Каліфорнійському
університеті Лос-Анджелеса. Мережа ARPANET була створена з метою
забезпечити військовий зв'язок на випадок ядерного нападу, а також
використовувалася для виконання розрахунків. У 70-х роках ХХ ст. мережа стає
міжнародною, оскільки до ARPANET були під’єднані військові комп’ютери
союзників США з різних країн світу.
У 1983 р. ARPANET розділяють на цивільну (ArpaInternet) та військову
(Milnet). Через певний час функції управління і технічного обслуговування
© Марченко Г.В.
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цивільної мережі військові передали Національному науковому фонду США,
оскільки наукові організації також мали потребу в безпосередньому переданні
інформації. Поступово до цієї мережі підключилися університети, науководослідні інститути, урядові інститути, урядові установи тощо [4, c. 218].
На початку 90-х років ХХ ст. ArpaInternet перетворилася на глобальну
мережу мереж – Інтернет. Інтернет охоплює десятки тисяч різноманітних мереж,
водночас Інтернет – окремий елемент ще складнішого комплексу комп’ютерних
мереж – Matrix [4, c. 218].
Інтернету притаманна анархічна структура, також саморегуляція. Інтернет
сприймається як впливовий засіб масової інформації, оскільки в Інтернеті існує
свобода висловлювань, альтернатива контрольованим ЗМІ. Розвиток Інтернету
відбувається за рахунок самих користувачів.
Значна частина науковців до засобів масової інформації відносить також
Інтернет. Зокрема, О. Т. Баришполець [1, c. 23] зазначає, що засоби масової
інформації (ЗМІ), мас-медіа – система, до якої належать періодичні друковані
видання (газети, журнали, книги), а також радіо, телебачення, кінематограф,
інтернет-видання, звуко- і відеозаписи, відео- і телетексти, рекламні щити й
панелі, домашні відеоцентри, що поєднують телевізійні, телефонні, комп’ютерні
та інші лінії.
Відповідно до енциклопедії сучасної України [2] мас-медіа (засоби масової
інформації) – особлива соціальна система, призначена для регулярного
виробництва, тиражування і розповсюдження інформації у суспільстві. У
структурі мас-медіа виділяють традиційні медіа (друковані газети, журнали,
радіо, телебачення, а також кіно) і нові, що розповсюджують інформацію за
допомогою сучасних технологій (супутникове і кабельне телебачення, мережеві
портали і веб-сайти тощо).
Спільні риси засобів масової інформації: зверненість до масової аудиторії,
доступність для багатьох людей; корпоративний характер виробництва і
поширення інформації; технічні засоби створення, запису, копіювання,
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тиражування, збереження та поширення інформації для масової аудиторії [1, c.
23].
Отже, Інтернет є четвертим "стовпом" масової комунікації, оскільки він
виконує функції традиційних ЗМІ. При цьому його можливості набагато ширші:
одночасно є засобом як масової, так і міжособистісної комунікації; виконує
функції пошуку, обробки та збереження інформації; поєднує можливості
телебачення, радіо та газет, створюючи платформу для їх розповсюдження,
стирає технічні та просторові обмеження.
Суттєві відмінності Інтернету від традиційних засобів масової інформації:
− мультимедійність (доступ і до текстових файлів, і до зображень, музики,
ігор тощо);
− можливість

постійного

оновлення

інформації

(завдяки

цьому

порушується традиційний для ЗМІ принцип періодичності; з іншого,
швидке оновлення інформації може призвести до втрати унікальних
даних);
− утвердження нових структур тексту (гіпертекстуальність) (Інтернет
об’єднує дані, що зберігаються на безлічі комп’ютерів, а перехресні
посилання (гіперпосилання) дають змогу отримати доступ до подальших
файлів. У цьому випадку зникає лінійна послідовність текстів,
відкриваються нові можливості пошуку та сприйняття інформації.);
− інтерактивність (завдяки технічним особливостям побудови каналів
звязку, що використовуються для виходу Інтернет, існує можливість
зворотного зв’язку; тобто людина не пасивно користується Інтернетом, а
сама вирішує, чим саме їй користуватися) [4, c. 220 – 221].
Аудиторія Інтернету відрізняється від аудиторії традиційних медіа тим, що
вона є дуже сегментованою, оскільки отримує повідомлення неодночасно і
неоднорідного характеру. Мережа Інтернет виникла відносно нещодавно, тому
значна частина людства прожила більшу частину життя у час домінування
© Марченко Г.В.
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традиційних медіа – телебачення, радіо, газет. Як результат, доросла частина
населення комбінує телебачення із пресою та радіо, а молодь поєднує Інтернет з
телебаченням, а іншим ЗМІ приділяє меншу увагу.
Основною причиною виникнення такої ситуації є те, що для користування
Інтернетом потрібно мати, крім умінь і навичок, відповідні технічні пристрої,
спеціальне програмне забезпечення тощо. Як правило, доступ до Інтернету
відбувається з персонального комп’ютера, тому користувач також має бути
комп’ютерно грамотним [4, c. 222].
Розвиток комп’ютерних технологій, мережі Інтернет є важливою
передумовою для формування потенційно нових технологій навчання
підростаючого покоління. У Законі України "Про освіту" зазначено, що кожен
має право на доступ до публічних освітніх, наукових та інформаційних ресурсів,
у тому числі в мережі Інтернет, електронних підручників та інших
мультимедійних навчальних ресурсів у порядку, визначеному законодавством
[3]. Тобто Інтернет це дидактичний ресурс, що використовується з метою
постійного збагачення знань та поглиблення вже отриманих знань у школі; також
є своєрідною платформою для професійного зростання вчителів, для обміну
педагогічним досвідом тощо.
З розвитком інформаційних технологій змінюються також традиційні
функції вчителя. Зокрема, вчитель втрачає свою функцію – передавача знань.
Оскільки, школярі можуть самостійно шукати нову інформацію, опрацьовувати
її, а вчителі в свою чергу повинні уміти навчити дітей роботі з Інтернетджерелами. Тому запровадження нових інформаційних технологій у закладах
освіти потребує підготовки та перепідготовки педагогів.Також необхідно у
закладах освіти створити відповідні технічні умови: має бути проведена
комп’ютеризація українських шкіл на належному рівні та забезпечено вільний
доступ до мережі Інтернет як у міських, так і сільських школах.
Учителі повинні вміти використовувати інформаційні технології задля
допомоги учням у здобутті знань, Учні мають навчитися використовувати
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технічні засоби та користуватися інформацією. У роботі з інформаційними
технологіями вчитель має навчити учнів критично оцінювати отриману
інформацію, сформувати навички аналізу, узагальнення інформації та уміння
коректно використовувати отримане тощо[4, c. 247 – 248].
Серед дидактичних функцій Інтернету виокремлюють: мотиваційну
(мережа Інтернет є мотивувальним засобом завдяки власним характеристикам);
інформаційна (Інтернет – важливе джерело інформації, навіть якщо вона не має
навчального змісту); методична (мережа може бути методичним покажчиком у
навчанні); функція спрямування самовираження учня (школяр може самостійно
обирати ту форму вираження (усну, письмову, образну), яка відповідає його
особистісним характеристикам); новаторська (запровадження змін відбивається
на покращенні навчання); структуру вальна (Інтернет розвиває здатність до
структурування знання, наприклад, навчання може відбуватися за допомогою
гіпертекстових посилань); інтегрувальна (ця функція працює за умови того, що
Інтернет застосовується з точки зору навчальної програми протягом усього
навчального процесу) тощо [4, c. 249].
Ураховуючи історію виникнення Інтернету, його особливості, дидактичну
значущість, було виокремлено переваги та недоліки використання Інтернету в
навчанні. До переваг відносимо: гнучкість навчання (можна залучати Інтернет
до навчального процесу у зручному для учня темпі, що відповідає його
особистісним характеристикам та потребам), підвищення рівня мотивації
школярів (нові технології за замовчуванням цікавлять дітей, а активне їх
використання у навчальному процесі додатково підвищує зацікавленість
предметом у цілому), взаємодія та спільність дій (використання технологій для
роботи у групі сприяє розвиткові навичок спільної праці учнів та вчителів);
дистанційне навчання (засоби мережі Інтернет дозволяють у онлайн режимі
продовжити навчальний процес, урізноманітнити домашні завдання; є
можливість проходження онлайн-тестів для підведення підсумків щодо якості
навчання тощо) та ін.
© Марченко Г.В.
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Проте існують певні недоліки використання: хибна інформація (великий
обсяг інформації не гарантує якісне навчання; необхідно навчити школярів
виокремлювати важливу інформацію від непотрібної), перевантаження
інформацією (поглинання великої кількості інформації за короткий період часу
може призвести до перевантаження інформацією, значний відсоток якої буде
надлишковим), залежність від технологій (використання Інтернету має бути
доцільним і відповідати меті та завданням уроку).
Варто зазначити, що процес комп’ютеризації (технологізації) суспільства
і, як результат, вихід його на новий рівень існування – інформаційний є
невідворотним. Головне завдання – свідомо контролювати вплив Інтернету на
якість навчального процесу. Знання особливостей функціонування мережі,
переваг та недоліків використання в навчанні, потенційні запити підростаючого
покоління дозволять оптимізувати використання Інтернету в навчальному
процесі.
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ВПЛИВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ НА ЯКІСТЬ
НАВЧАЛЬНИХ ПЕРЕКЛАДІВ
Масур Ганна Сергіївна
викладач кафедри філології та перекладу
Дніпровського національного університету залізничного транспорту
імені академіка В. Лазаряна
В умовах карантину заклади вищої освіти України перейшли у режим
дистанційної освіти, при якому навчальні компоненти структурованої освітньої
діяльності (студенти, викладачі і навчальні ресурси) розділені часом і/або
географією [1]. Іншими словами, викладач і студент взаємодіють у віртуальному
просторі: вони перебувають за своїми комп'ютерами, а засобом спілкування
виступає Інтернет.
У контексті даної роботи важливо зазначити два різних типи
дистанційного навчання – синхронне і асинхронне. При синхронному навчанні
студенти і викладач одночасно беруть участь у навчальних заходах. Натомість
асинхронне навчання не вимагає від учасників одночасної присутності; студенти
мають можливість опрацьовувати матеріал курсу в своєму власному темпі.
Важлива роль у доставці навчального матеріалу для асинхронних курсів
відводиться підручникам, електронній пошті, поштовій кореспонденції,
віртуальним бібліотекам, онлайн-базам даних тощо [2].
Науковці стверджують, що, незважаючи на переваги та розповсюдженість
дистанційної освіти, вона викликає сумніви, а її ефективність є мінливою і
суперечливою. Результати досліджень демонструють можливість неякісного
засвоєння матеріалу студентами у режимі дистанційного навчання, а
використання інтернету тільки як засобу розміщення матеріалу та повернення
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домашньої роботи може призвести до погіршення навчання порівняно з
традиційним аудиторним навчанням [3].
Серед негативних аспектів асинхронної дистанційної освіти наведемо такі:
1) дистанційне навчання може спричинити лінощі студентів, які використовують
онлайн компоненти у якості милиць; 2) спілкування віч-на-віч зі студентами є
більш ефективним, ніж спілкування через екран комп’ютера. Останнє може
викликати у студента відчуття ізольованості та відсутності підтримки викладача;
3) в асинхронному дистанційному навчанні (АДН) відсутнє невербальне
спілкування (мова тіла, вираз обличчя), що ускладнює розуміння того, чи
засвоїли студенти матеріал; 4) студенти не можуть поставити питання
викладачам у режимі реального часу; 5) дистанційна освіта може породжувати
проблеми зі списуванням та академічною доброчесністю. Викладач часто
стикається з питанням, чи сам студент виконав роботу [4].
Відзначимо також, що стрімкий розвиток інформаційних технологій
призвів до поширеного використання сучасних комп’ютерних програм
перекладу, які, попри їх удосконаленість, досі не можуть вирішити найскладніше
завдання процесу перекладу, а саме: вибір контекстуально необхідного варіанта.
Машинний переклад можна використовувати у якості чернетки майбутнього
тексту, яку слід піддати редагуванню [5].
Представлені у даній роботі навчальні переклади були виконані у якості
поточного контрольного завдання, мета якого полягала у визначенні певної
синтаксичної структури у кожному реченні та його відповідному перекладі.
Речення належали до різних функціональних стилів. Студенти отримували
контрольні завдання через електронну пошту і таким же чином відправляли
виконані роботи на перевірку. Слід відзначити, що з першим завданням студенти
добре

впоралися,

натомість

якість

виконання

перекладів

викликала

занепокоєність. Л. Болдирєва вказує, що причини перекладацьких помилок
зводяться або до безграмотності та недостатньої загальної обізнаності
перекладача, або до його недбалості та неуважності [6].
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Зазвичай перед перекладачем постає вибір типу еквівалентності оригіналу
та перекладу, для досягнення якої, за відсутності прямих, повних відповідників,
йому необхідно вміло застосувати трансформації – перетворення, які
здійснюються при переході від оригінального тексту до перекладного.
Розглянемо,

які

операції

використовували

студенти

для

вирішення

перекладацьких задач.
Речення на переклад: Objectives and plans established, the organizing function
comes into play. Переклад студента: Цілі і плани встановлені, організуюча
функція входить в гру.
Припускаємо,

що

у

даному

випадку

перед

нами

результат

невідредагованого послівного машинного перекладу із збереженням повної
синтаксичної відповідності, хоча абсолютну номінативну конструкцію слід було
перекласти із застосуванням пермутації, додавання і контекстуальної заміни
лексеми play: Після встановлення цілей та розробки планів в силу вступає
організаційна функція.
Зазначимо, що навіть студенти з найвищими показниками ПК допускають
неточності при перекладі культурно-обумовленої лексики, як у наступному
прикладі: While TV stations nowadays are increasingly embracing the stack-’emhigh-and- sell-’em-cheap philosophy, the better advertising agencies are still creating
commercials constructed with an attention to detail, a level of craftsmanship and a
per-frame budget rarely encountered outside a Hollywood studio.
Переклад студентки: У той час як телевізійні станції наразі все частіше
використовують філософію «зберігати задорого, продавати задешево», кращі
рекламні агентства як і раніше створюють рекламні ролики, зосереджені на
деталях, рівень майстерності та вартість за один кадр рідко зустрічаються за
межами голлівудської студії.
Звернемо увагу на переклад фрази «stack-’em-high-and- sell-’em-cheap
philosophy». У даному прикладі застосовано пермутацію, однак зміст самого
виразу, а саме: «продати велику кількість товарів за найнижчими цінами»
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залишився нерозкритим. Наведемо інші варіанти перекладу: «...збери побільше
продай дешевше», «…філософію дорогого продажу-дешевого», «..stack-'emhigh-and-sell-'em-cheap філософію», філософію «складіть їх високо і продайте їх
дешево», «…пропонуй широкий асортимент товарів за низькими цінами». Як
бачимо, тільки останній відповідник наближений до оригіналу.
Наступний приклад демонструє відсутність пошукової компетенції у
студентів-філологів. Усталений термін global positioning-system receivers, який
перекладається як «GPS приймач» або «приймач глобальної навігаційної
супутникової системи» студенти переклали так: 1) глобальних приймачів
системи позиціонування (6 однакових варіантів); 2)…глобальної системи
визначення місцяположення, 3) отримувачів системи визначення координат.
Така велика кількість однакових перекладів свідчить про застосування
машинного перекладу без подальшого редагування.
Наступні приклади демонструють переважання калькування у перекладі.
1. The length of the contributions ranges from 8 to 32 pages, with most of the papers
about 20 pages in length. Довжина внесків становить від 8 до 32 сторінок, причому
більшість з робіт мають близько 20 сторінок.
Очевидно, що у даному контексті слово contributions слід було перекласти
як публікації/статті/праці.
2. However, this suggests that models of rationality cannot be criticized, since
whenever they fail to predict, the investigator can claim that they are intended to be
normative. Однак це говорить про те, що моделі раціональності не можна
критикувати, оскільки щоразу, коли вони не можуть передбачити, слідчий може
стверджувати, що вони призначені для того, аби бути нормативними.
У наведеному прикладі відповідником слова investigator є дослідник. Крім
цього, текст перекладу слід було відредагувати з метою уникнення повторів
перекладних відповідників модального дієслова can.
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3. A well-trained mind is not to be sneezed at, but I was soon to discover that my
mind had been trained to deal with closed problems, whereas most of what I now had
to deal with were open-ended problems.
Переклад студентки: Не слід чхати на добре навчений розум, але я
незабаром виявив, що мій розум був навчений боротися із закритими
проблемами, хоча більшість із того, з чим я мав зараз справу, були відкритими
проблемами.
Очевидно, що у даному контексті відповідники to be sneezed at – чихати не
є еквівалентними, а при перекладі понять «closed problems» and «open-ended
problems» студенти продемонстрували відсутність фонових знань.
Серед прийомів перекладу культурно-обумовленої лексики виділяють: 1)
заповнення – розкриття смислу поняття чи слова іншої культури через
пояснення, коментар, доповнення тощо; 2) компенсація – введення у текст
специфічного елемента культури реципієнта [7].
Словосполучення «закриті/відкриті проблеми» непритаманні українській
мові, більш того, слово problem має багато перекладних відповідників, серед
яких у даному контексті найбільш вдалим є питання. Отже, замість калькування
використовуємо заповнення (або описовий переклад): сlosed problem – питання,
на яке можна дати одну правильну або неправильну відповідь, open problem –
питання з безліччю можливих відповідей.
Наступне речення містить експресивне порівняння, яке теж не було
перекладено із збереженням емоційного впливу на читача: Of course, even if
you’re as nice as pie, there are always going to be people who try to take advantage
or abuse their position, and that’s true of any country. Це речення перекладали шість
студенток. Наведемо їх переклади: звичайно, навіть якщо ви гарні, як пиріг…../
…..якщо ти сама добрість…./ якщо ти доброзичливий…. /..якщо це для вас як
ласий шматок пирога…. / якщо ви так само хороші, як пиріг…. / якщо ти гарний,
як пиріг….
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Ураховуючи значення фрази nice as pie – «behaving in a very pleasant way
towards someone, especially when this was not expected», надане у Словнику
Макміллана, бачимо, що тільки два переклади можна вважати вдалими.
Наведені вище переклади призводять до висновку, що в умовах
дистанційного навчання за відсутності контролю з боку викладача та
необмеженому користуванні комп’ютерними програмами перекладу, студенти
тяжіють до формального, ніж до функціонального перекладу, а машинний
переклад не піддається належному редагуванню.
Клауді Кінга (Klaudy Kinga) наводить різницю між навчальним та
професійним перекладом. У першому випадку мета «перекладача» (студента)
полягає у тому, аби продемонструвати викладачеві знання іноземної мови,
натомість у другому – у донесені читачу змісту оригіналу. Отже, навчальні
переклади – це педагогічні вправи, а не реальна перекладацька практика. На
думку А. Пагано (Adriana Pagano), коли студенти знають, що єдиним читачем їх
перекладів є викладач, вони не беруть до уваги звичайних реципієнтів тексту, а
зосереджуються виключно на досягненні еквівалентності [8].
Стратегії виправлення помилок редактора і викладача також є різними і
залежать від мети. Намагаючись сприяти порозумінню між автором вихідного
тексту і цільовою аудиторією, редактор змушений виправляти абсолютно всі
помилки. Натомість мета викладача – навчити майбутніх перекладачів
перекладацьким умінням і тому для досягнення педагогічних цілей він/вона
може розробити цілком нову систему оцінювання перекладів [8].
Аналіз помилок у студентських роботах демонструє актуальність
перелічених вище недоліків АНД та призводить до необхідності розробки
методики корекції перекладацьких помилок.
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Останіна Н.С.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ КЛУБНОЇ РОБОТИ З
УЧНІВСЬКОЮ МОЛОДДЮ В СИСТЕМІ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Останіна Н.С.
Кандидат педагогічних наук,
доцент НДУ імені Миколи Гоголя

В умовах сьогоденних реформувань підвищений інтерес на позашкільне
виховання як рівноправного інституту в загальній системі безперервної освіти
орієнтує державу, представників наукової педагогічної школи на розробку
загальної стратегії позашкільної освіти, в який на перший план виноситься
врахування цінності людини як особистості, а також врахування національних
традицій,

світових

надбань

людства.

Думка

теоретиків

й

практиків,

підтверджена часом, підкреслює роль й значення позашкільної роботи у
всебічному розвитку особистості тим, що ця робота сприяє вихованню не лише
духовності і моральності, задоволенню різнобічних інтересів, а й стимулює
розвиток

творчої

обдарованості

й

індивідуальності,

залучаючи

її

до

примноження загальнолюдської культури цінностей.
Позашкільна освіта як жодна інша сфера освіти залежить від стану
суспільства, віддзеркалює його й таким чином позашкільна галузь виховання
вже стає “тим потужним чинником, що працюють на реалізацію всього
комплексу стратегічних завдань розбудови суверенної України як Європейської
держави”, проте ще перші кроки стратегічного розвитку цієї галузі відмічалися
у виступах делегатів ІІ Всеукраїнського з’їзду працівників освіти [1].
Розглядаючи питання роботи позашкільних установ за роки розбудови
незалежної України складається враження, що 90-ті роки для закладів
позашкільної освіти виявилися несприятливими. Внаслідок радикальних
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економічних перетворень значно скоротилася мережа дитячих позашкільних
установ: було закрито понад 200 закладів, дитячих клубів в тому числі - цей факт
на ті роки частково виправдовувався нестабільністю кадрової політики в
педагогічній освіті, значним зменшенням кількості викладачів. Доцільно
відмітити, що на початок 2000-2001 навчального року в загальному показнику
мережі навчальних закладів України позашкільні заклади склали 1497[1].
Саме, з набуттям Україною незалежності було створено і функціонує
ефективна система законодавства і державної політики у сфері позашкільної
освіти. Це стало можливим завдяки трансформаціям, що відбулися у
позашкільній освіті, закладах позашкільної освіти протягом років бурхливої
розбудови країни., а саме:
формування багаторівневої системи позашкільної освіти;
класифікація гуртків, груп та інших творчих об’єднань закладу
позашкільної освіти за трьома рівнями (початковий, основний, вищий);
розширення мережі закладів позашкільної освіти, створення закладів
нового типу, їх профілізація;
розгортання нових напрямів позашкільної освіти;
модернізація освітнього процесу в закладах позашкільної освіти;
ліцензування позашкільної освіти[2].
До того ж, реалізацію державної політики України у сфері позашкільної
освіти здійснюють різні соціальні інституції. Їх система характеризуються
багаторівневістю і розгалуженістю. Можна виділити три основні рівні:
національний, регіональний та місцевий. На першому, національному, рівні
здійснюється формування державної політики у сфері позашкільної освіти, що
відображена в законах, указах, постановах, розпорядженнях, програмах, статутах
та інших нормативних документах. Ці питання належать до компетенції
Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, а
також різних міністерств, відомств.
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Також, сьогодні ми можемо констатувати й той факт, що в останні роки
серед підлітків та їх батьків підвищився попит на додаткові освітні послуги, саме
які відповідають соціально-педагогічним можливостям позашкільної освіти:
складність суспільних відносин в умовах ринку і конкуренції поставили перед
особистістю учня знати і вміти набагато більше того, що входить до шкільної
програми. Таким чином позашкільній заклад у своєму (мікрорайоні) регіоні стає
складником цілісної освіти, яка індивідуалізує освітній шлях дитини в єдиному
освітньому просторі держави: людина переживає «становлення» у взаємодії, в
діалозі з тими питаннями, що ставить перед нею життя.
Реалізація державної політики у сфері позашкільної освіти, розвиток
системи позашкільної освіти України на національному, регіональному та
місцевому рівні (рівні громад) як одного з пріоритетних завдань розвитку
держави. Забезпечення функціонування позашкільної освіти та створення умов
для

діяльності

закладів

позашкільної

освіти

як

центрів

освітньої,

соціокультурної та громадянської діяльності в громаді, селищі, районі, місті,
області. Розвиток системи позашкільної освіти як відкритої соціальної системи,
соціального інституту, що в межах свого функціоналу розвивається й
функціонує, зберігаючи свою сутність при зміні змісту і структури.
Отже, наведені чинники сприяли тому, що сьогодні відмічається зростання
мережі позашкільних закладів нового типу, таких як: навчально-виховні
комплекси, творчо-виробничі центри, центри творчості дітей та юнацтва,
оздоровчо-екологічні

центри,

театральні

комплекси,

студії

юнацького

кіномистецтва, мистецькі і спортивні школи, різнопрофільні клуби для
учнівської молоді. Таким чином, ми відмічаємо, що конструктивні зміни, що
мають місце в соціально-економічному просторі України, створюють умови і для
трансформації позашкільних закладів. Зокрема, популяризації та інноваційного
поширення набувають клуби як педагогічно – зорієнтовані об’єднання вільного
часу дітей.
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Участь підлітків у клубній роботі сприяє формуванню й стимулюванню
суспільно-ціннісних, колективістських якостей підростаючої молоді. Сучасні
клуби як складова структури позашкільної освіти, поступово стають
багатофункціональними центрами творчості вихованців. Клуби забезпечують
потреби особистості у творчій самореалізації, в інтелектуальному, духовному і
фізичному розвитку. Вони створюють умови щодо формування у дітей та молоді
вмінь, навичок відповідно їх інтересів до професійної та громадської діяльності,
сприяють організації змістовного та цікавого дозвілля тощо.
Увага сучасної педагогіки до організації виховної роботи з учнівською
молоддю через клубні форми пояснюється декількома причинами: наявністю
великого об’єму вільного

часу молоді

та

невмінням його

доцільно

використовувати; активізацією інтересу учнівської молоді до додаткових
освітніх послуг і професійного самовизначення; зростанням ролі дітей як
суб’єктів навчально – виховного процесу і основних замовників освітніх послуг;
поліпшенням соціально-психологічної реабілітації дітей в умовах відмінних
впливу негативних факторів, що супроводжують ринкові перетворення; високим
психолого-педагогічним потенціалом, невичерпними можливостями клубів у
сприянні розвитку властивих учнівській молоді різноманітних інтересів,
бажанням знайти своє життєве покликання[2].
Тим паче, в Україні є й власний досвід позашкільної (неформальної)
роботи клубів для учнівської молоді. Відомо, що великі міста можуть
надати дітям, молоді більш розваг, маючи потужний арсенал закладів, центрів
відпочинку. Яскраво, на нашу думку, була поставлена робота в клубі для
учнівської молоді однієї з громад на Чернігівщині. В 1966 році у Борзнянській
середній школі з'явився клуб "Пізнай себе", як осередок спілкування учнів 6 – 8
класів, де були створені необхідні умови для роботи, яка б сприяла більш
повному розвитку індивідуальних інтересів і нахилів кожного, хто прийшов у
пошуках цікавих справ.
© Останіна Н.С.
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Як відомо, природний порядок виникнення шкільних клубів на селі – це
виникнення спочатку тимчасових гуртків або комісій. Поява та зникнення
тимчасових гуртків – явище звичне. Але в цьому є і позитивна сторона:
продовжують створюватися та діяти ті гуртки й клуби на селі, які враховують
інтереси й потреби учнівської молоді.
Наприклад, учні неповної середньої школи села Рудка Чернігівської
області після уроків із задоволенням проводять свій вільній час у шкільних
гуртках. Гуртки – літературний, історичний, фізкультурний, ляльковий,
художніх промислів, - музей сільської старовини стають центром учнівського
життя. Клуб у своїй діяльності прагне до збереження загальних традицій села,
школи. Часто в клубі проводили дозвілля разом з учнями і їхні батьки.
Вихователі, вчителі Рудської школи вважають, що саме в такому клубі для
учнівської молоді є в наш час простір для творчості та експерименту [3].
Взагалі, 1996 рік був особливо плідним для розгортання мережі клубів
для учнівської молоді в Борзнянському районі, яка з часом оформлюється в
Асоціацію шкільних клубів “Острів романтики”. Провідною метою Асоціації
шкільних клубів (АШК) було створення єдиної районної системи виховної
роботи на основі індивідуальності та творчого потенціалу кожного шкільного
колективу. На 1999-2000 навчальний рік до АШК входило більше 100 шкільних
клубів з усього району. Відповідальною за організацію та координацію роботи
клубів була Рада АШК на чолі з головою, яка у своїй діяльності спиралася на
клубні об’єднання “Пам’ять” (Шаповалівська середня школа),

“Планета”

(Борзнянська середня школа), “Олімп” (Хороше–озерська середня школа).
Програмою АШК (яка, до речі, зайняла призове місце на конкурсі клубних
програм, що були представлені на 3-ому обласному педагогічному ярмарку –
1999р., м. Чернігів) передбачалося: діагностика визначення головних напрямків
виховних систем клубів шкіл; створення районних клубів – центрів виховної
роботи; організація клубного самоврядування через діяльність районного
дитячого парламенту (РДП) та решта питань. Структура кожного з цих клубів,
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мета діяльності, основні напрями роботи, права і обов’язки членів клубу
визначені їх статутами. Вищим органом клубу є загальні збори, які збираються
за планом. Керівним органом в період між зборами є рада клубу, де
зустрічаються керівники секцій з метою координування плану дій. Очолювати
роботу ради повинен Президент клубу. В діяльності клубу також беруть участь
і вчителі, і батьки, і методисти місцевого дитячого будинку творчості. Це лише
часткові приклади шкільних клубів, що існують в нашому краї. В основі їх
роботи лежать принципи гуманізму, індивідуально-особистого підходу,
принцип вільного спілкування, принцип набуття знань з їх практичною
реалізацією в житті.
Практика діяльності АШК підтвердила перспективність виховної роботи
на базі клубів, їх спроможність у створенні умов для формування особистості
підлітків. Керівники, викладачі, співорганізатори АШК відмічають, що клубні
форми роботи значно пожвавлюють позакласну діяльність школи, позашкільну
освіту в цілому.
Спостереження за спілкування між учасниками клубів дають підставу
зробити висновок, що робота в клубі сприяє їх моральному вдосконаленню,
розвитку організаторських і творчих здібностей, активності та ініціативності
кожної особистості, засвоєнню ними певних знань в оволодінні технологією
різноманітної

діяльності,

формуванню

культури

спілкування,

розвитку

світогляду, взагалі в певній мірі змінює їх ставлення до навчальної роботи, а
також згуртовує у дружний колектив.
Водночас, на сьогоднішній день становлення клубу для учнівської молоді
неможливе без професіональних, компетентних, високого інтелектуального
рівня педагогічних кадрів, без створення такого структурного підрозділу, як
психолого-педагогічна служба. Соціальний працівник у співпраці з соціальним
пелагогом та практичний психолог при організації клубного життя підлітків
відіграють важливу роль: від вивчення психологічного стану дітей, надання їм
© Останіна Н.С.
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кваліфікованої соціальної, психолого-педагогічної допомоги при адаптуванні у
соціумі, здійснення соціального захисту в умовах впливу негативних факторів,
що

супроводжують

соціально-економічні

перетворення,

до

сприяння

поліпшенню мікроклімату спілкування у гуртках, секціях клубів. Ефективне
виконання функцій керівника клубу, клубного об’єднання для дітей та підлітків
вимагає високої професійно-педагогічної майстерності. Так, із групи опитаних
студентів-випускників

соціально-гуманітарного

факультету

НДПУ

імені

Миколи Гоголя 21% виявили байдуже ставлення до виховної діяльності клубів.
Їх відповіді свідчили про те, що з досвіду, набутого ще в шкільні роки, вони були
мало зорієнтовані на творчий пошуковий процес клубної роботи. Разом із тим,
надаючи відповіді на питання про значимість клубної форми роботи для
організації змістовного дозвілля учнівської молоді та щодо налагодження якісної
підготовки студентів до роботи у клубах для учнівської молоді, 70%
респондентів висловилися за введення спецкурсу з підготовки спеціалістів
позашкільної сфери, з метою набуття ними практичних знань з методики
організації роботи клубів, як центрів ефективної соціалізації дітей та підлітків.
Також, на їх думку, клубна діяльність сприяє задоволенню потреб кожного, хто
є відвідувачем клубу, клуб забезпечує організацію доцільного дозвілля. На
прикладах роботи клубів для учнівської молоді ми підкреслюємо важливість
розвитку мережи закладів позашкільної освіти [1].
З метою збереження та поступового збільшення мережі закладів позашкільної
освіти, зокрема стратегічного розвитку клубів різного профілю для учнівської
молоді, бажано ширше використовувати досвід, напрацьований історією в галузі
клубної роботи. Також, стратегією розвитку позашкільної освіти необхідно
передбачити

забезпечення

рівного

доступу

до

відвідування

закладівпозашкільної освіти, клубів тощо; модернізування змісту, форм та
методів роботи клубів на основі світових та національних надбань, усталених
традицій

та

сучасних

підходів;

забезпечення

зростання

професійної

компетентності педагогічних працівників, відповідальність за результати
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освітньої діяльності закладу; підвищення ролі суспільних інституцій, батьків,
громадськості у розвитку позашкільної освіти, забезпечення її престижу.
Зміни, які неминучі в процесі незворотного переходу держави до нових
засад суспільного розвитку, стратегічним курсом розвитку позашкільної освіти
є: • підвищення якості і доступності позашкільної освіти; • значущості
позашкільної освіти для людини, держави, суспільства; • навчання впродовж
життя у закладах позашкільної освіти; • інтеграція позашкілля України у
міжнародний освітній простір[4].
Водночас, на сьогоднішній день це неможливе без професіональних,
компетентних, високого інтелектуального рівня педагогічних кадрів, без
створення такого структурного підрозділу, як соціальна психолого-педагогічна
служба. Соціальні працівники, соціальний педагог та практичний психолог при
організації роботи закладів позашкільної освіти відіграють важливу роль: від
вивчення психологічного стану дітей, надання їм кваліфікованої соціальнопсихолого-педагогічної допомоги при адаптуванні у соціумі, здійснення
соціального захисту в умовах впливу негативних факторів, що супроводжують
соціально-економічні перетворення, до сприяння поліпшенню мікроклімату
спілкування у гуртках, секціях клубів.
Пріоритетним завданням позашкільної освіти є забезпечення потреби
особистості у творчій самореалізації та її інтелектуального, духовного і
фізичного розвитку, підготовки до активної професійної та громадської
Успішно функціонують заклади позашкільної освіти, які забезпечують
розвиток дітей, молоді і дорослих за інтересами, а системоутворюючим
фактором системи позашкільної освіти є освітня діяльність у вільний час.
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Підготовка майбутніх учителів початкової школи до формування
іншомовної комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової
школи складає методичну систему, яка є водночас компонентом загальної
системи педагогічної освіти випускників педагогічних ЗВО України. Така
підготовки ґрунтується на досягненнях української освітньої стратегії,
тенденціях та інноваційних підходах до її реформування зі збереженням
вітчизняних традицій, а також ураховує новітню політику України у сфері освіти,
спрямовану на її інтеграцію в світовий освітній простір, формує й розвиває
іншомовну комунікативну компетентність майбутніх учителів початкової
школи, що впливає на загальну розумову культуру особистості та забезпечує
підвищення їхньої професійної продуктивності.
Методологізація освіти передбачає: унаочнення того, як здобуваються
наукові знання, які принципи і методи при цьому використовуються, яким чином
вони пов’язані та як ведуть до певного результату, представленого в змісті вищої
освіти; формування в майбутніх учителів умінь самостійно здобувати знання, що
ґрунтуються на розумінні внутрішніх (змістових і процесуальних) особливостей
процесу наукового пізнання [2, с. 4]. Ці основи наукової методології відображено
в концепції нашого дослідження, що визначає теоретико-методичні засади
системи формування ІКК у навчально-виховному середовищі педагогічних ЗВО.
В основу концепції покладено базову ідею, згідно з якою формування й розвиток
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особистості майбутнього педагога початкової школи відбуватиметься більш
ефективно за умови його ґрунтування на засадах студентоцентрованого,
інтерактивного, контактного та конструктивістського навчання.
Слідом за Кореневою І. під поняттям «концепція» розуміємо авторський
спосіб трактування головних ідей дослідження, спосіб розуміння, систему
поглядів та шляхи досягнення мети дослідження [6, с. 165]. Аналіз сучасної
наукової літератури дає підстави розглядати концепцію як особливу форму
організації знання, що не лише пояснює досліджуване явище, а й розкриває
завдання, взаємозв’язки та діяльність суб’єктів освітнього процесу, що є
своєрідним орієнтиром для досягнення мети дослідження.
Педагогічну концепцію ми представляємо як множину узагальнених
положень або систему поглядів на сутність, зміст, методики організації
освітнього процесу, види діяльності викладачів та студентів [7] Концепція
формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх учителів
початкової школи є складним системним об’єктом, який консолідує велику
кількість ідей, теорій, підходів та принципів педагогічної галузі наук. Структура
концепції навчання включає її обґрунтування, загально-теоретичний блок, що
визначають засади й моделі та прикладний блок, елементами якого є практичні
програми та механізми реалізації [3]. Виходячи з цього положення, ключовими
аспектами нашої концепції є такі основні блоки: методологічний, теоретичний і
практичний, подані нижче в таблиці 1.
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№

Назва концепту

Компоненти ІКК

Результати

І

Методологічний

Мотиваційно-ціннісний,

Мотиви, цінності

(ідеї, тенденції,

рефлексивний

парадигми)
ІІ

Теоретичний

Когнітивний

Знання

Практичний (форми,

Комунікативно-

Уміння й навички

методи і технології)

діяльнісний

(підходи та принципи)
ІІІ

Таблиця 1. Ключові аспекти концепції формування іншомовної комунікативної
компетентності майбутніх учителів початкової школи

Методологічний концепт ґрунтується на сучасних і вітчизняних вимогах
до професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи, що в своїй
сутності, визначають методологічні аспекти для обґрунтування концепції
студентоцентрованого, інтерактивного та конструктивістського навчання:
зростаючий попит на загальні компетентності та комунікативні здатності
(Держстандарт загальної початкової освіти 2018, Концепція НУШ 2016); освіта
як важливий складник сталого розвитку (Coral 2009, Guerra 2014); перехід від
освітніх програм орієнтованих на зміст до освітніх програм орієнтованих на
результати навчання (Litzinger, Latucca, Hadgraft, Newsletter 2011, Рашкевич
2014, Захарченко, Луговий, Рашкевич, Таланова 2014). Теоретичні засади
концепції формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх
учителів початкової школи ґрунтуються на основі праць учених Ю. Пасова,
М. Степко,

Б. Клименко,

Л. Товажнянського,

С. Цоколова,

L. L’Abate,

M. Cusinato, E. Maino, W. Colesso, C. Scilletta, M. A. K. Halliday, A. McIntosh,
M. Strevens, R. Abbuhl, A. Mackey, S. Krashen, H. Stern та ін. Засадничими
основами концепції досліджуваної компетентності є: 1) філософські вчення й
теорії розвитку, взаємозв’язку, взаємозалежності явищ об’єктивної дійсності;
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2) психологічні та психолінгвістичні теорії навчання й розвитку особистості;
3) теорії освіти й навчання, методологічні й дидактичні принципи та підходи;
4) лінгвістичні й соціолінгвістичні теорії та підходи до вивчення мов. Схема 1
представляє засадничі основи концепції формування ІКК майбутніх фахівців:
Психологічні та
психолінгвістичні теорії
Теорії освіти й

Лінгвістичні й

навчання,

Концепція формування

методологічні й

ІКК майбутніх учителів
початкової школи

дидактичні
принципи та

соціолінгвістич
ні теорії та
підходи до

Філософські вчення й теорії
розвитку, взаємозв’язку,

Рис. 1. Засадничі основи теоретичного блоку концепції формування іншомовної
комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи

В рамках теоретичного концепту ідеї контекстного навчання надають
виняткового значення реальним ситуаціям. Контекстуальне навчання допомагає
студентам побудувати зв’язки між змістом навчання та контекстом професійної
діяльності, в якому отримані знання можуть бути використані. Освітній контекст
трактується як середовище, що сприяє набуттю знань та вмінь, включаючи
попередній досвід, фактори мотивації та можливості для застосування знань та
навичок на практиці [7, с. 145].
До

теоретичного

концепту

відносимо

положення

основних

методологічних підходів, що сприятимуть формуванню ІКК. У науковій
літературі категорія «підхід» розглядається в різних значеннях: сукупність ідей і
принципів, спрямованих на вирішення проблем [10, с. 329]; фундамент, на якому
базується стратегія вирішення проблем [11, с. 900]; світоглядна установка,
сукупність прийомів ставлення до досліджуваного педагогічного об’єкта [9,
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с. 19] та ін. Отже, підхід – це організаційна характеристика наукового
дослідження, що визначає основу (сукупність прийомів, способів) для вирішення
проблем. Розробка і реалізація наукових підходів передбачає не лише
осмислення педагогічних явищ, законів і закономірностей, що визначають
розвиток освіти, а й вироблення практичних способів зміни педагогічної
реальності, пошук шляхів модернізації, побудову ефективних освітніх моделей,
які реалізовуватимуся в освітній практиці [12, с. 205].
Розгляд процесу формування іншомовної комунікативної компетентності
майбутніх учителів початкової школи лише з позицій одного підходу зумовлює
його недостатній рівень дослідженості, тому згідно з діалектичними законами, в
будь-якому конкретному підході є переваги і недоліки, а за умови їх спільного
використання забезпечується можливість отримати цілий спектр потенційних
рішень досліджуваної проблеми [4, c. 79]. Необхідність всебічного теоретичного
аналізу досліджуваної проблеми зумовило використання взаємозв’язку та
взаємодії

різних

наукових

підходів.

Вихідною

передумовою

процесу

формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх учителів
початкової школи було дотримання положень методологічних підходів, серед
яких визначаємо основними: культурологічний, системний, синергетичний,
аксіологічний,
діяльнісний,

гуманістичний,

особистісно-орієнтований,

компетентнісний,

інтегративний,

комунікативнорефлексивний.

Взаємодоповнювальна реалізація окреслених наукових підходів у професійній
підготовці майбутніх фахівців та їхнє поєднання сприятиме формуванню ІКК
майбутніх учителів початкової школи [1].
Наступний рівень концепції є практичний концепт, а саме практичні
механізми реалізації, що тісно повʼязані з організаційними аспектами розробки
орієнтованих на результати упровадження варіативної дисципліни та механізмів
імплементації змісту й методики формування зазначеної компетентності в
процесі вивчення інших дисциплін під час професійної підготовки майбутніх
учителів початкової школи. Оскільки зазначений процес характеризується
© Пінчук І.О.
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значним різноманіттям підходів, способів та принципів упровадження, звернемо
увагу на принципи, дотримання яких є обовʼязковим.
Загальнодидактичні принципи формування іншомовної комунікативної
компетентності

майбутніх

фахівців

включають:

принцип

системності,

систематичності, науковості, мотивації, цілісності, наскрізності, поетапності,
послідовності, детермінізму, відповідності, доповнюваності, доступності,
індивідуалізації навчання, відкритості до інноваційних процесів, активності,
спрямованість на самовдосконалення, наочності, автономізації навчальної
діяльності студента, розвитку логічного, дивергентного, асоціативного мислення
студентів, фахової спрямованості, фундаменталізації навчання, інтеграції теорії
з практикою, усвідомленого навчання.
Релевантні для проблеми дослідження методичні принципи охоплюють:
принцип комунікативної спрямованості, гуманізації освітнього процесу,
полікультурної

спрямованості,

міждисциплінарності,

ситуативності,

формування асоціацій, комплексного розвитку умінь і навичок усіх видів
мовленнєвої діяльності студентів.
Процес навчання іноземної мови повинен бути неперервним та
індивідуальним. Кожна особа у процесі навчання іноземної мови розвиває власні
компетентності індивідуально і володіє ними на певному рівні [5, с.17].
З метою оптимізації процесу формування іншомовної комунікативної
компетентності майбутніх фахівців необхідно активізувати їхню пізнавальну
діяльність, тобто взаємопов’язати педагогічні та психологічні фактори й
чинники, що впливають на процес активізації пізнавальної діяльності студентів.
Ці фактори й чинники передбачають необхідність забезпечення реалізації
триєдиної мети пізнавальної діяльності, що включає навчання, виховання і
розвиток, педагогічно вірне використання принципів активізації пізнавальної
діяльності, різноманітність методів, прийомів та засобів пізнавальної діяльності,
їх спрямованість на розвиток активної пізнавальної діяльності, врахування
індивідуальних особливостей студентів у процесі організації пізнавальної
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діяльності, проведення різних форм контролю відповідно до пізнавальної
діяльності; комплексне використання різноманітних засобів навчання та ін. [8].
Британський науковець
V. Cook заперечує можливість ототожнення процесу навчання іноземної
мови з процесом оволодіння людиною рідною мовою. Когнітивні механізми,
задіяні в процесі навчання іноземної мови, значно відрізняються від когнітивних
процесів вивчення рідної мови її монолінгвальним носієм [13, с.185].
На нашу думку важливою в процесі професійної підготовки є наставницька
теорія, що обґрунтовує можливість навчання, керованого свідомістю майбутніх
фахівців. На вільність висловлювання впливає рівень сформованості знань і
вмінь студентів та здобуті в процесі активної комунікації здатності спілкуватися
іноземною мовою (рис. 2):

Система нових знань й умінь

Сформова
на
система

Процес формування іншомовної комунікативної компетентності

Висловлюва

Рис. 2. Модель формування іншомовної комунікативної /професійної компетентності
студента згідно наставницької теорії (за S. Krashen)

У процесі продукування висловлювання студент задіює «формальні»
знання й механізми усвідомлення як продукт уже сформованої системи знань і
вмінь. Умовами реалізації засад наставницької теорії на практиці є [14, с. 3]:
1) обмежена кількість часу – у ході звичайної розмови її учасники не мають
достатньо часу для обдумування і усвідомленого застосування правил
граматики; 2) увага мовця повинна бути сконцентрована на формі й коректності
висловлювання. Учасник комунікативного акту може мати час, але бути
повністю сконцентрованим на змісті повідомлення й задіювати механізми
© Пінчук І.О.
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усвідомленого вживання граматичних і лексичних структур; 3) учасник
комунікативного акту повинен мати сформовані знання й уміння вживання
граматичних конструкцій і мовних моделей.
Особливе значення в концепції формування ІКК майбутніх фахівців
відводиться засадам концепції освіти впродовж життя, оскільки задля
повноцінної реалізації професійних функцій і ролей у межах світового наукового
простору фахівці будь-яких спеціальностей, повинні постійно розвивати свою
іншомовну професійну компетентність. Концепція освіти впродовж життя
сфокусована на неперервному розвитку й формуванні теоретичних знань та
практичних умінь і навичок особи як суб’єкта навчальної діяльності.
Оптимізація процесу формування ІКК студентів факультетів початкової
освіти в ЗВО України залежить від забезпечення педагогічних умов для
комплексного

системного

застосування

базових

положень

концепції

формування іншомовної компетентності майбутніх фахівців, зокрема –
можливостей реалізації інноваційних педагогічних технологій та методик.
Аналізуючи вище сказане, ми виділили окремі положення концепції
формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх учителів
початкової школи:
1) система формування іншомовної комунікативної компетентності має
бути гнучкою та адаптивною, відображаючи діючі філософські засади науковопедагогічної картини світу та перманентну еволюцію взаємозв’язків між наукою,
методикою,

освітнім

процесом

та

педагогічною

діяльністю

людини,

забезпечуючи відповідність вищої освіти сучасним суспільним тенденціям;
2) система професійної освіти є складником загальної вищої системи
педагогічної освіти й має враховувати відповідні стандарти та рекомендації;
3) система повинна забезпечувати відповідність результатів підготовки
майбутніх учителів початкової школи, вимогам, що визначаються тенденціями
освіти в цілому та обраною сферою діяльності зокрема;
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4) система повинна враховувати мультидисциплінарність педагогічної
(початкової освіти) діяльності, та її розгалужені зв’язки з усіма сферами
людської діяльності;
5) система повинна відповідати холістичній природі освітнього процесу,
інтегруючи сучасні навчальні підходи та імплементуючи їх в реальний освітній
процес, забезпечуючи таким чином перенесення теоретичних знань та вмінь у
сферу професійної діяльності;
6) механізми реалізації системи формування ІКК мають ґрунтуватися на
поєднанні діяльності викладачів ЗВО та майбутніх учителів початкової школи.
Таким чином, формування й розвиток іншомовної комунікативної
компетентності

майбутніх

учителів

початкової

школи

з

урахуванням

обґрунтованих концептуальних положень, що синтезують проаналізовані теорії,
вчення, принципи і підходи, забезпечить ефективність професійного розвитку
майбутніх фахівців.
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В умовах реформування системи освіти в Україні сучасна мистецька освіта
на всіх рівнях зазнає значних змін. У зв’язку з невідповідністю до сучасних
вимог розвитку українського суспільства більшість методик та навчальних
програм, які використовуються у закладах мистецької освіти потребують
оновлення. Відповідно, в процесі фахової підготовки майбутнього викладача
мистецької школи більш гостро постає проблема формування саме методичної
компетентності.
Метою дослідження є розглянути методичну компетентність як основу
педагогічної діяльності майбутнього викладача мистецької школи в умовах
реалізації Концепції сучасної мистецької школи.
Концепція сучасної мистецької школи – це нормативний документ,
затверджений наказом Міністерства культури України від 20 грудня 2017 року.
В ньому висвітлена модель сучасної мистецької школи, її зміст, принципи та
завдання. «Найважливіша місія сучасної мистецької освіти – виявляти, плекати
й розвивати здатність до творчості в кожного, хто виявив здібності та бажання
навчатися мистецтву» [1]. Важливим кроком до реалізації концепції є
затвердження Положення про мистецьку школу.
Діяльність сучасної мистецької школи базується на таких принципах:
1) унікальність та неповторність творчої особистості учня,
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2) свобода творчості,
3) впровадження прогресивних ідей.
Дані принципи реалізуються в таких підходах у навчанні як:
індивідуальний та особистісно-орієнтований, креативний, інноваційний. Вище
названі підходи є невід’ємною складовою методичної компетентності сучасного
викладача мистецької школи.
Міністерством культури України у 2010-2011 роках було проведено перше
спеціалізоване соціологічне опитування. Його результати проаналізовані у
Концепції сучасної мистецької школи. За даними цього соціологічного
опитування, більшість батьків вважають основною функцією мистецької
школи – формування гармонійної, естетично розвиненої особистості дитини та
розвиток її мистецьких здібностей. Ця мета може досягатися лише за умови
забезпечення особливих потреб кожного учня, врахування його індивідуальних
здібностей, а також темпу навчання, терміну та цілі здобуття освіти.
Розглянемо загальне поняття «компетентність». Це динамічна комбінація
професійних та особистісних якостей людини, від яких залежить її спроможність
успішно реалізовувати діяльність: навчальну або професійну. Методична
компетентність викладача

у мистецькій

школі

є його

універсальним

інструментом у роботі з учнем. Це знання, вміння, навички, з допомогою яких
викладач реалізовує важливі завдання сучасної мистецької школи, забезпечує
індивідуальні потреби учня в здобутті мистецької освіти та отриманні творчого
досвіду. Викладач мистецької школи повинен допомогти учню набути
мистецько-освітніх

компетенцій,

які

ми

визначаємо,

як

здатність

використовувати отримані знання, вміння та навички для отримання успішних
результатів навчання, проведення активної мистецької діяльності, подальшого
творчого розвитку та реалізації особистого духовно-естетичного потенціалу.
Методична компетентність викладача вокалу в мистецькій школі – це
комплекс глибоких теоретичних знань та практичних навичок, які збагачуються
та удосконалюються впродовж усього подальшого педагогічного шляху.
232
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Різноманітні методики постановки голосу та розвитку вокальної техніки є
основою ефективної роботи з учнем над вдосконаленням його співацьких умінь.
В процесі вокального навчання важливим є вміння викладача вдало підбирати
вокально-педагогічний репертуар, адже від цього залежить виховання культури
співу учня та його художньо-естетичного смаку.
Отже, серед головних завдань сучасної мистецької школи є підвищення
якості початкової мистецької освіти та розширення доступності початкової
мистецької освіти для громадян України, в тому числі і для громадян з
особливими потребами. Ці завдання можуть бути реалізовані лише при
постійному професійному розвитку викладача мистецької школи, вдосконалення
його

компетентностей, серед

яких ключову роль

відіграє методична

компетентність як основа успішної педагогічної діяльності. Тому процес
формування методичної компетентності майбутнього викладача сучасної
мистецької школи вимагає оновлення змісту, методів, прийомів навчання,
потребує подальшого дослідження відповідно до вимог сучасного українського
суспільства.
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В умовах постійної модернізації сучасного суспільства ми можемо бачити
різки зміни у всіх галузях та напрямках як професійної так і освітньої діяльності.
З кожним роком соціум стає більш вимогливішим до професіоналів та висуває
нові критерії та показники до спеціалістів і робітників. Це охопило всі напрямки
професій, але особливим, на нашу думку, є професії які мають під собою
мистецьку та творчу складову.
Спеціаліст в галузі дизайну на сьогоднішній день має не лише володіти
технічними знаннями та вміннями використовувати програми для створення
продукту, знати закони та основи композиції, історії мистецтв тощо. Фахівець з
дизайнерською освітою має кожного дня продукувати нові ідеї, створювати
неповторний та індивідуальний контент, щоб бути актуальним на ринку праці,
мати уявлення про передові технології, шляхи та методи модернізування
результату праці.
Науковець В. Тименко розглядючи у своїх працях дизайн, зауважує про
важливість розвитку творчих здібностей студентів відповідних мистецьких
дисциплін. Дослідник говорить, що навчаючись студент має формувати творчий
задум в художній формі, для цього йому потрібно вміти створювати:
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- графічне зображення проектного зразка (використання графічних і
художніх засобів художньої виразності, для розробки проектних
макетів,

моделей,

композицій,

які

б

ілюстрували

словесно-

сформульовані творчі задуми);
- виготовлення пошукового макета з різних матеріалів (художньо трудові
дії: художнє конструювання з різних пластичних матеріалів, з метою
предметного втілення графічних зображень у пошукових макетах
моделях, композиціях) [4].
Для дизайнера важливим є не просто репродуктивно та конструкторськи
виконувати свою діяльність, a кожний продукт має бути хоча б з елементами
ексклюзивності та новаторства та задовольняти потреба споживача.
О. Голікова, Т. Шевчук вважають, що дизайн – це специфічна проектна
діяльність, що сполучає художньо-предметну творчість та інженерну практику.
Об’єктом дизайнерської діяльності може бути все – від конкретних предметів до
віртуального простору. Задача дизайнера, на відміну від художника, створити
щось не тільки красиве, але й функціональне [1]
Тобто ми бачимо, що не достатньо створити просто гарний об’єкт, який з
погляду естетики був би гармонійним та приємним для споглядання. Цей об’єкт
має задовольняти певні прогалини у житті окремої людини та спрощувати її
побутові дії.
Для створення такого продукту майбутній дизайнер має володіти певними
знаннями, навичками та творчими здібностями.
Скрипченко О. В.

зазначає,що здібності - індивідуально-психологічні

особливості, які є умовою успішного здійснення певної діяльності. Здібності не
можуть бути зведені до знань, умінь і навичок, що є у людини, але здібності
забезпечують їх швидке надбання, фіксацію й ефективне практичне застосування
[3].
Науковець С. Гончаренко виділяє такі види здібностей – гностичні,
проектувальні, конструктивні, комунікативні, дослідницькі, організаційні [2].
© Тимченко М.Ю.
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Більш розширено та охоплюючи емоційну-вольову сферу дає нам визначення
структури здібностей О. Романовська, яка зазначає, що здібності можуть бути
інтелектуально-логічні,

інтелектуально-евристичні,

комунікативно-творчі.

Таких структур є безліч, саме тому ми не будемо зупинятися на них.
Виокремивши саме творчі здібності розглянемо їх саме у контексті формування
майбутнього дизайнера.
В першу чергу потрібно зазначити, що графічний дизайнер працює із
знаковими системами. Тобто це проектування знаків, логотипів, символів, що
включає в себе послуги дизайнерів, які створюють дизайн поліграфічної
продукції, послуги арт- дизайну та стайлінг- дизайну, які приділяють особливу
увагу вираженості потрібних предметів. Це комбінація змісту і форми,
унікального вираження і реалізації даних [5]. Трактування кожного знаку,
кожного логотипу у різних колах та народах може мати своє індивідуальне
значення, тому задача графічного дизайнера створити відповідний продукт з
урахуванням усіх особливостей та нюансів. Для цього необхідно мати
сформовані творчі здібності як б проявляються у комунікабельності,
ерудованості

у

мистецьких

дисциплінах,

знаннях

іноземних

мов,

самоорганізації, розвинутій уяві, відчуття балансу, аналітичності мислення.
Завдяки вчасно та успішно сформованим здібностям та художньо-технічними
вміннями спеціаліст з дизайну може професійну виконувати будь які завдання не
модифікуючи застарілу інформацію,a створюючи нову на базі отриманих знань.
Отже, ми визначили, що майбутньому спеціалісту та фахівцю з графічного
дизайну необхідний розвиток творчого світосприйняття, продукування нових
ідей. Це все стає можливим через вчасне формування в студента творчих
здібностей, що стануть запорукою успіху

у професійній діяльності в

майбутньому.
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ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ В УНІВЕРСИТЕТІ «КРОК» ПІД ЧАС
КАРАНТИНУ
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Університет «КРОК» (Київ, Україна),
проректор з міжнародних зв’язків
e-mail: ditkach2017@gmail.com
У наш час в умовах ринкових відносин, які породжують жорстке
суперництво на ринку праці, що вимагає особливих підходів до підготовки
спеціалістів з вищою освітою, велике значення має здатність вишів
використовувати сучасні методи навчання. Фахівця XXI століття потрібно
научити сучасними інформаційними технологіями, умінню поповнювати свої
знання корисними навичками та практичними досвідами. Однак, потрібно
відмітити, що старі методи організації навчального процесу в університеті, а
саме комунікація викладач – студент і навпаки, сьогодні працюють з великими
труднощами. У першу чергу, це пов’язано з тим, що розпочинаючи з третього
курсу

більшість студентів вже працює, що і спонукало керівництво

Університету «КРОК» організувати у 2012 році дистанційне навчання,
практично по всім спеціальностям.
Студенти отримали доступ до матеріалів лекцій та завдань для практичних
занять та самостійної роботи в Мoodle у текстовому форматі. У ZOOM або
Microsoft Teams заняття проводяться у он-лайн режимі, що надає можливість
студентам прослуховувати лекції, задавати питання викладачу та проводити
семінарські та практичні заняття. Цей досвід допоміг перейти на он – лайн освіту
у період карантину. Тому організація системи дистанційного навчання в даний
час є одним з актуальних питань сьогодення.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблему дистанційної освіти
досліджено у багатьох наукових працях таких вітчизняних та зарубіжних
науковців, як Н. Муліна, Н. Морзе, О. Глазунова, В. Бєлов, В. Логачов, Л. Віткін,
З. Дудар, І. Ревенчук, О. Локшина, О. Марушина, В. Лапшов, О. Ламанов, В.
Фокін, М. Мурашко й ін. Однак, введення в Україні карантину на період пандемії
коронавірусу створило зовсім нову ситуацію у цій царині, що і спонукало нас
спробувати саме з цієї позиції проаналізувати дану проблему.
Формування мети виступу. Перед науковцями постало завдання
створити не просто систему дистанційної освіти, а саме таку систему, яка буде
враховувати ту обставину, що всі без винятку студенти ВНЗ перейшли на
онлайн-заняття. Одним із шляхів вирішення цієї проблеми є аналіз як
українського, так і закордонного досвіду.
Виклад основного матеріалу
У наказі МОН від 16 березня 2020 року № 406 «Про організаційні заходи
для запобігання поширення коронавірусу COVID-19» керівникам закладів освіти
(зокрема, вищої, післядипломної, фахової передвищої) доручено забезпечити під
час карантину виконання освітніх програм закладів освіти, зокрема шляхом
організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного
навчання, що не передбачає відвідування закладів освіти її здобувачами [1].
Потрібно зазначити, що ще 30 квітня 2013 р. Наказом Міністерства освіти
і науки №466 було затверджено положення про дистанційне навчання, згідно з
яким під дистанційним навчанням розуміється індивідуалізований процес
набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, що
відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від
одного учасників навчального процесу в спеціалізованому середовищі, яке
функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційнокомунікаційних технологій.
Це Положення поширюється на дистанційне навчання у:
© Ткач Д.І.
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загальноосвітніх навчальних закладах; професійно-технічних навчальних
закладах; вищих навчальних закладах, а також закладах післядипломної освіти
або структурних підрозділах вищих навчальних закладів, наукових і освітньонаукових установах, що здійснюють післядипломну освіту.
Метою дистанційного навчання є надання освітніх послуг шляхом
застосування у навчанні сучасних інформаційно-комунікаційних технологій за
певними освітніми або освітньо-кваліфікаційними рівнями відповідно до
державних стандартів освіти; за програмами підготовки громадян до вступу в
навчальні заклади, підготовки іноземців та підвищення кваліфікації працівників
[2].
Цей документ створив можливості для впровадження у життя дистанційної
освіти, яка у той час широко використовувалася за кордоном. Університет
«КРОК», як один із лідерів вищої освіти в Україні, ще у 2012 році створив Центр
дистанційного навчання, виходячи з того, що у наш час Інтернет-технології через
розгалужену мережу сприяють розвитку

інформаційного суспільства і

створюють нові можливості для отримання освітніх послуг. Тому пандемія
коронавірусу не застала колектив «КРОКу» зненацька. У перші дні карантину
викладачі та студенти університету активно включилися в організацію
здобування нових знань в умовах дистанційного навчання, адже воно в
університеті впроваджене й активно діє.
Дистанційне навчання (ДН) – це комплекс освітніх послуг, що надається за
допомогою сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Освітній процес
проходить за індивідуальним розкладом у зручний для студента час та в
зручному місці. Потреби приходити до Університету на лекційні та практичні
заняття немає.
Університет «КРОК» пропонує такі спеціальності за дистанційною
формою навчання, ступінь бакалавра: економіка, маркетинг, менеджмент, право,
психологія, фінанси, банківська справа та страхування, облік і оподаткування,
підприємництво, торгівля та біржова діяльність, журналістика, міжнародні
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відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. Щодо ступені магістра, то
тут є такі спеціальності: маркетинг, менеджмент, право, психологія, фінанси,
банківська справа та страхування, облік і оподаткування, підприємництво,
торгівля та біржова діяльність, міжнародні відносини, суспільні комунікації та
регіональні студії.
Університет «КРОК» надає такі можливості для студентів дистанційної
форми навчання:
•

отримати диплом загальнодержавного зразка;

•

можливість здійснення навчання за декількома спеціальностями

одночасно в дистанційному режимі. Немає необхідності бути присутнім на
заняттях в Університеті;
•

поновлення навчання після вимушеної перерви;

•

можливість продовження навчання у разі виїзду студента за кордон;

•

можливість продовження навчання та складання окремих предметів

у режимі дистанційного навчання;
•

постійний доступ до матеріалів навчання (електронні підручники,

відеолекції, тексти завдань, тести та інші матеріали) з будь-якого місця і в будьякий час;
•

можливість ознайомлення з матеріалами та виконання отриманих

завдань у зручний для студента час;
•

можливість підвищення оцінки у разі незадоволення отриманим

результатом;
•

постійна інформація про стан поточної успішності студента;

•

проведення відеоконсультацій викладачами в онлайн-режимі;

•

оперативне реагування служби підтримки на будь-які питання,

пов’язані з навчанням, що виникли у студента.
При цьому дистанційне навчання здійснюється таким чином:
•

засоби надання навчального матеріалу студенту;

•

засоби контролю успішності студента;
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•

засоби консультації студента програмою-викладачем;

•

засоби інтерактивної співпраці викладача і студента;

•

можливість швидкого доповнення курсу новою інформацією,

коригування помилок [3].
Як це працює у нашому Університеті? Насамперед була розроблена
дорожня карта, що чітко роз’яснювала кожному студентові, як буде
здійснюватися навчальний процес.
Наразі були внесені зміни в графік навчального процесу:
•

Студенти

2

та

3

курсів

денної

та

заочної

форми

Університету мали приділити увагу написанню курсової роботи та завершити її
написання до 06 квітня 2020 року. Надалі буде організовано дистанційний захист
із використанням технічних засобів відеозв’язку на базі платформи Microsoft
Teams.
З 06 квітня 2020 року студенти отримали доступ до матеріалів лекцій та
завдань для практичних занять та самостійної роботи в Мoodle у текстовому
форматі. У ZOOM або Microsoft Teams проводяться лекційні та семінарські
заняття в онлайн-режимі. Про лекції та семінарські заняття в ZOOM або
Microsoft Teams можна дізнатися на сайті Університету в розділі «Розклад». Усі
заняття ZOOM або Microsoft Teams проводяться згідно з традиційним розкладом,
затвердженим в Університеті. Матеріали

в Мoodle студенти

можуть

опрацьовувати за власним графіком, проте завдання потрібно виконувати до
встановленої викладачем дати та завантажувати в Мoodle.
Студенти 1 та 4 курсів продовжують займатися за тим розкладом, який
був затверджений раніше. Проте, попереду в них навчально-ознайомча – для 1
курсу, та виробнича (переддипломна) практика на 4 курсі. Керівництво
Університету

веде перемовини з роботодавцями, як пройти цю практику

частково чи повністю дистанційно.

242

© Ткач Д.І.

Сучасні виклики і актуальні проблеми науки,
освіти та виробництва: міжгалузеві диспути
Педагогічні науки

www.openscilab.org

Для студентів магістратури 1 курсу внесені зміни в графік навчального
процесу – замість практики вони будуть проходити заняття з використанням
дистанційних технологій навчання згідно з розкладом.
Студенти магістратури 2 курсу, які через карантин не змогли захистити
дипломні роботи, будуть їх захищати дистанційно. Цей захист буде відбуватися
з

використанням

Microsoft

Teams.

Відповідні

випускові

кафедри

та

Студентський офіс дадуть чіткі інструкції, як увійти в систему, що потрібно для
захисту й у які терміни він відбудеться.
Звичайно, впровадження дистанційного навчання на всю систему освіти в
Університеті внесло певні корективи у раніше існуючу практику. Ми прагнемо
використовувати світовий досвід у цій царині. Так, директор департаменту
Державного університету Північної Арізони Ф. Дербі [4] пропонує кілька порад
для покращення дистанційного викладання для викладачів:
- поясніть Ваші очікування. Так само, як в аудиторії, Ви надаєте студентам
письмову інформацію про правила проходження курсу, пояснюєте її усно і час
від часу нагадуєте: викладіть Ваші вимоги в онлайновому курсі щонайменше
двома різними способами, такими як двохвилинний відеоролик і стислий
силабус ( навчальна програма дисципліни, яка включає в себе опис навчальної
дисципліни, мету та завдання, змістовні модулі та найменування тем занять,
тривалість кожного заняття, завдання до самостійної роботи, час консультацій,
вимоги викладача, критерії оцінки, список використаної літератури);
- розділіть матеріали на менші частини. Онлайн-освіта найбільш
ефективна, коли матеріал однієї теми поділений на кілька частин, до кожної з
яких студенти дивляться короткі відео (до 10 хв.) і виконують маленькі завдання
(насамперед тести).
- наводьте більше прикладів. Це мають бути приклади з життя, про які Ви
розповідаєте у відеолекції. А також давайте студентам приклади готових робіт
— як добре виконаних, так і посередніх, — із поясненням, завдяки чому робота
є гарною у першому випадку і як її варто покращити у другому;
© Ткач Д.І.
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- створюйте людяну атмосферу. Будьте ввічливі й доброзичливі. Пишіть
навчальні рекомендації і матеріали не канцелярською мовою суворого
підручника, а так, ніби Ви розповідаєте в аудиторії. Додайте до курсу привабливі
аудіовізуальні матеріали. Будьте «поруч» зі студентами під час проходження
ними Вашого курсу, відповідайте на їхні питання.
Надзвичайно важливим моментом у дистанційній освіті є зворотній
зв'язок. У своїй роботі: «Як надати студентам кращий зворотній зв'язок за
допомогою технологій» американські вчені Д. Нікол і Д. Макфарлейн-Дік [5]
пропонують сім засад ефективного зворотного зв’язку:
1. Фідбек пояснює цілі, критерії, очікування щодо належного виконання
завдань.
2. Сприяє розвиткові самооцінювання і рефлексії студентів.
3. Надає студентам високоякісну інформацію про їхнє навчання.
4.Підтримує діалог студентів із викладачами і одне з одним щодо навчання.
5. Заряджає позитивною мотивацією і самоповагою.
6. Створює можливості усунути розрив між поточним і бажаним рівнем
успішності.
7. Інформує викладачів про те, як вони можуть поліпшити своє викладання.
Вони також надають поради, як надавати студентам якісний зворотній
зв'язок. Г. Фіок і Г. Гарсіа називають кілька ознак якісного зворотного зв’язку в
онлайн- і традиційній освіті:
- регулярність. Студенти мають одержувати певні відгуки від викладача
(нехай це буде й маленький коментар до короткого завдання) впродовж усього
курсу. Ідеально, якщо Ви зможете нагадувати студентам про себе щонайменше
раз на тиждень;
- конкретність. Не лише вказуйте студенту, що він зробив неправильно, а
й поясніть йому, що саме він має зробити, аби поліпшити свою відповідь;

244

© Ткач Д.І.

www.openscilab.org

Сучасні виклики і актуальні проблеми науки,
освіти та виробництва: міжгалузеві диспути
Педагогічні науки

– збалансованість. Поруч із коментарем про те, що студент зробив
неправильно, зверніть увагу на те, що у студента вийшло добре. Зворотний
зв’язок не дорівнює суцільній критиці.
- своєчасність. Якщо студенти одержують відгук на своє завдання більш
ніж через тиждень, вони встигають забути, що й до чого в ньому має бути;
- розумна достатність. Надмірна кількість порад дезорієнтує студента.
Г. Фіок і Г. Гарсіа також наголошують на перевагах відгуку, висловленого
Вами вголос, записаного й надісланого студентам за допомогою Інтернету, над
письмовим коментарем. Уголос Ви можете надати більше важливих деталей і
нюансів, аніж напишете. Аудіовідгук сприймається більш м’яко, допомагає
уникнути непорозумінь, створює відчуття особистого контакту з викладачем. З
певним досвідом Ви витрачатимете менше часу на запис усного відгуку, аніж
письмового.
Перехід на дистанційну форму освіти поставило завдання перед
науковцями-освітянами створити систему оцінки якості освіти саме таку, яка
буде, з одного боку, враховувати всі особливості цієї форми, а з іншого –
забезпечувати контроль за процесом навчання.
Зазвичай критеріями якості дистанційного навчання є: 1) оцінка знань
навчальних дисциплін; 2) рівень системної компетентності (вміння коректувати
і покращувати робочі системи, вміння вести моніторинг і корекцію діяльності,
розуміння взаємозв’язку соціальних, органічних і технічних систем); 3) рівень
компетенції в розподілі ресурсів (уміння розподіляти час, уміння розподіляти
гроші та матеріали, вміння розподіляти простір, уміння розподіляти кадри); 4)
рівень технологічної компетенції (вміння вибирати обладнання й інструменти
для вирішення поставленої задачі, вміння здійснювати їх технічний догляд та
діагностику, вміння застосовувати технології для виконання конкретних
завдань); 5) рівень компетентності в роботі з інформацією (уміння набувати і
оцінювати знання, вміння ефективно інтерпретувати і передавати інформацію,
вміння професійно використовувати комп’ютерні системи); 6) оцінка базових
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навичок (уміння писати, вміння читати, вміння говорити, вміння слухати); 7)
оцінка особистісних якостей (особиста відповідальність, самоуправління,
комунікабельність, самоповага); 8) оцінка розумових навичок (уміння творчо
мислити, вміння приймати рішення, вміння передбачати, вміння вчитися); 9)
оцінка навичок міжособистісного спілкування (вміння працювати в команді,
вміння навчати інших, уміння вести переговори, лідерські якості). Аналіз
критеріїв якості доводе, що освіченість фахівця та якість його підготовки в
системі дистанційної освіти значно зростає [6]. Дослідження практичної
діяльності освітніх установ, що надають освітні послуги дистанційно, дозволили
виявити фактори, які впливають на ефективність праці викладачів і студентів як
ключових елементів у системі дистанційної освіти. Вони безпосередньо й
опосередковано впливають на якість 46 дистанційного навчання. Ці фактори
значною мірою збігаються з факторами, що визначають вплив технічних засобів
навчання при традиційному навчанні: 1. Фактори трудового процесу (мета,
завдання, складність змісту навчання, що підлягає засвоєнню). Чим вони
складніші, тим більше вимог висувається до можливостей її виконавців
(фізичним, розумовим), до технічної оснащеності процесу навчання і до його
зовнішніх

умов.

Цими

факторами

визначається

навантаження

(вид,

інтенсивність, розподіл часу) та етапи навчання. 2. Організаційно-управлінські
чинники або фактори матеріально-технічної оснащеності діяльності викладача і
студента (що включають у себе наявність необхідного обладнання, технічних
засобів,

організації

робочого

місця,

які

забезпечують

використання

прогресивних методів і організаційних форм роботи, раціональності засобів
сучасних інформаційних технологій, що характеризує відповідність комплексу
матеріальних

засобів

цілям

і

завданням

навчання,

змісту

програми,

особливостям трудової діяльності викладача й пізнавальним здібностям учнів,
пристосованість засобів сучасних інформаційних технологій до організаційних
форм, методів і прийомів навчання). 3. Фактори зовнішнього середовища
(нормативно-правові, санітарно-гігієнічні, естетичні, технічні). 4. Людські
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фактори – чинники соціального середовища (світогляд, ставлення до своєї
професії, ступінь відповідальності, рівень професіоналізму, мотиваційні
установки, комунікабельність та ін.) Мотиваційна стійкість трудової діяльності
учасників освітнього процесу (задоволеність процесом і результатом навчання,
мотивацію на виконання поставленого завдання й інтерес до результатів роботи).
5.

Фактори,

зумовлені

індивідуальними

особливостями

людини:

психофізіологічні, антропометричні, поведінкові особливості; природні якості–
здатність до навчання, стан здоров’я, вік та ін. Вони впливають на час,
витрачений викладачем на передачу навчальної інформації, та час, витрачений
студентами на її сприйняття, а також на підготовку засобів сучасних
інформаційних технологій [7].
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РОЗВИВАЄМО ІНТЕРЕС ДО ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Форостюк Віталій Олександрович
викладач кафедри педагогіки, теорії та методики початкової освіти ДВНЗ
«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія
Сковороди»
Форостюк Тетяна Вікторівна
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, теорії та
методики початкової освіти ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний
педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Проблема розвитку інтересу до творчої діяльності є актуальною, оскільки
інтерес є рушійною силою розвитку творчої людини, а також бажання творити.
А розвиток творчої особистості – це потреба сьогодення, вимога часу. Зокрема,
у Державній національній програмі «Освіта» (Україна 21 століття) вказується на
важливість формування творчої людини, яка зможе вирішувати соціальні
проблеми, творчо перетворювати дійсність, сміливо приймати правильні
рішення [2, c. 82].
Відомо, що сьогодні визначено головні вимоги до сучасної людини, це
креативність і вміння творити. Тобто, соціальна значимість проблеми вимагає її
глибокої теоретичної розробленості й практичної дієвості, оскільки це вимога
часу й потреба сьогодення.
Як бачимо, відбувається зміна парадигми освіти в напрямку формування не
людини-виконавця, а людини-творця. Усе має сприяти особистісному
духовному росту дитини, розвиткові творчого потенціалу, формуванню
необхідних для життя практичних умінь та навичок. А оскільки людина
розвивається протягом усього життя, то одним із важливих і дієвих пріоритетів
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держави є безперервна освіта протягом усього життя особистості. На важливість
безперервності вказується в Національній доктрині розвитку освіти життя [2, c.
82].
Аналіз літератури дав змогу стверджувати, що неперервна освіта дозволяє
створити позитивні умови для професійного становлення особистості та її
загального розвитку. У результаті чого людина звикає до постійного
самостійного навчання упродовж життя, а це сприяє тому, що з’являється
бажання самовдосконалюватися.
До того ж це бажання, а також і бажання творчо розвиватися з’являється
тоді, коли в класі створюється доброзичлива й позитивна атмосфера, а особливо
під час виконання школярами та студентами будь-яких творчих завдань; коли
виконання цікавих і творчих завдань розвиває в учнів і студентів активність та
інтерес до творчої діяльності; коли в основі творчої роботи лежить пізнавальний
інтерес і потреба в творчій діяльності, коли відсутня критика, а створюються
ситуації успіху.
На думку науковців, є важливі передумови, які сприяють розвитку творчої
активності людини. У наукових працях О. Савченко, О. Киричук, М.Матюхіна,
Є. Ільїн зазначили, що пізнавальний інтерес є основним засобом стимулювання
творчої активності учнів, студентів.
Як свідчить практика, кожна дитина має здатність творити. Але з часом ця
здатність втрачається, бо ж не приділяється постійна увага цілеспрямованому
розвитку творчих здібностей, інтересів, немає мотивації, відповідних стимулів. Це
й пояснення, чому учні початкової школи люблять виконувати творчі завдання, до
того ж їм це легше робити, ніж старшим учням [3]. Адже, як зазначає Ш.
Амонашвілі, кожна дитина має якісь здібності, закладені природою, а вчитель
має їх помітити вчасно та сприяти їх розвитку [3].
Адже творчий підхід до життя, творчі здібності мають формуватися з
раннього дитинства. Паростки творчості закладаються ще в дошкільному віці, а
продовжується робота над їх розвитком у шкільні роки, а потім і в вищому
© Форостюк В.О., Форостюк Т.В.
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освітньому закладі. Тільки такий систематичний підхід сприятиме тому, що
розвиток творчої людини відбуватиметься ефективно й результативно. Бо ж
здатність до творчості є однією з важливих умов для ефективного
самовираження, самореалізації, а також адаптації людини [4].
З метою зацікавлення учнів і розвитку творчої активності варто проводити
дидактичні та рольові ігри; використовувати цікаву й естетичну наочність,
художнє слово, музику. Це все сприятиме забезпеченню емоційного рівня уроків,
оскільки одноманітна марудна праця позбавлена емоційності, не цікава, швидко
стомлює, набридає. А все, що проходить через емоції, краще запам’ятовується,
стимулює, зацікавлює. Зокрема, музичний супровід, мотивування, застосування
інтерактивних методів сприятиме створенню творчої атмосфери на уроці [4].
Крім того, бажання творити, з інтересом працювати, творче натхнення й
розвиток творчих здібностей будуть, якщо вчитель із любов’ю ставитиметься до
учнів, до студентів, враховуватиме їх інтереси, підтримуватиме творчу
ініціативу; організує освітній процес, у якому не буде критики, якщо щось не
вдалося, а буде підтримка, віра в сили особистості [4].
На думку науковців, щоб сформувати людину, яка б реалізувалася в
майбутньому, треба створити відповідні умови для саморозвитку, а також
розвивати важливі якості [5].
Зокрема, це інтерес до себе самого [5]. Адже людина має ставити собі
питання і давати відповідь, не відчуваючи страху, провини, інших негативних
емоцій, розуміти, що лише сама відповідає за своє життя і будує його так, як
хоче. І ніхто не має права примусити її зробити по-іншому, адже кожна людини
має робити власний свідомий вибір. Дитина має відповісти собі, що саме вона
хоче, якою хоче бути, ким хоче стати, що для цього необхідно та інші важливі
питання, які допоможуть самовизначитися та просуватися далі до мети [5].
Крім того, людина має відчувати свою значимість, необхідність, мати «само
признання себе як особистості» [5]. І завдання вчителя – сприяти формуванню
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об’єктивної самооцінки, упевненості, успішності, бажання самореалізації,
емоційної врівноваженості [5].
Важливою якістю є уміння усвідомлено керувати собою. Тобто, самостійно
вирішувати власні проблеми, які виникають упродовж життя, а не підкорятися
наказам бездумно [5].
Наступна важлива якість успішної людини, здатної до творчої діяльності, до
самореалізації – це повага до думки сторонніх людей, усвідомлення, що кожен має
право висловлювати свою думку та має право на помилку. А кожна думка має право
на існування. Знати, що треба бути толерантними з іншими, уміти налагоджувати
контакт, уміти відстоювати власну думку, а також визнавати помилковість рішень
[5].
Важливою для особистості є емоційна стійкість. Тобто, уміння керувати
власними емоціями, а особливо негативними. Намагатися бути спокійним,
врівноваженим, прощати інших і себе самого, а також приборкувати страх [5].
А ще важливо особистість залучати до активної діяльності,

сприяти

розвиткові допитливості. Таке залучення та активність сприятимуть підвищенню
працездатності та бажанню проявити себе [5].
Важливою є мотивація діяльності особистості. Тобто, педагог має дбати про
створення позитивної мотивації. Цьому сприяють віра у власні сили, майбутнє
планування діяльності, інтерес, створення позитивної мотивації [5].
Як свідчить досвід і аналіз наукових джерел, ефективним для розвитку
творчої активності особистості, пізнавального інтересу, а також організації творчої
діяльності є використання нетрадиційних уроків, зокрема, уроків-конкурсів,
уроків-диспутів, уроків-подорожей. А також активних форм навчання, зокрема,
проблемних лекцій, практичних занять, діалогів, ділових ігор, інтегрованих занять,
усних журналів, круглих столів, гурткових занять, творчих майстерень, онлайнподорожей та ін. [5]. Варто пропонувати на заняттях цікаві вправи, чайнворди,
ребуси, кросворди та ін. [3].
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Оскільки, як говорить Ш. Амонашвілі, кожна людини є унікальною, від
народження має задатки, які потрібно розвивати, а також має великий творчий
потенціал [3]. Педагог вважає, що найсприятливішим періодом для розвитку
творчих здібностей є молодший шкільний вік. Бо саме в цей час в людини
активно розвивається творче мислення, уява, допитливість, здатність до
фантазування, уміння спостерігати, критично оцінювати та порівнювати власну
діяльність [3].
Ш. Амонашвілі радить у процесі організації творчої діяльності зацікавити
учнів цікавою справою. Їм буде цікаво, інтерес сприятиме розвитку наполегливості
в освітньому процесі. А ще варто пам’ятати, що тільки творчий учитель здатний
сформувати творчу та креативну особистість учня, а також студента [3].
До того варто учням, а також студентам пропонувати матеріал для роздумів,
створювати ситуації, що потребують творчого пошуку, роздумів, вияву
креативності, ініціативності, цікавості, радісного пізнання. Також важливо
пам’ятати про підвищення інформаційного рівня учнів, а також про збагачення
досвідом, практичними навичками та теоретичними знаннями, що є важливим у
процесі роботи, яка має творче спрямування [3].
Ш. Амонашвілі радить на занятті активізувати мислення; сприяти розвитку
впевненості, віри у власні сили; пропонувати творчі проблемні завдання,
диференційовані завдання, самостійну підготовку доповідей, повідомлень;
створювати ситуації роздумів, дискусії, пошукової діяльності та ін. [3]. Крім
того, Ш. Амонашвілі радить проводити змагання, ігри, конкурси, хвилинкицікавинки, що активізує творче мислення учнів.
Також, як свідчить аналіз наукових джерел і педагогічного досвіду,
використання інновацій теж позитивно сприяє розвитку інтересу, творчої
активності та організації творчої діяльності. Учитель має володіти арсеналом
інноваційних технологій, інноваційних методів, це сприятиме зацікавленню
учнів та студентів.
А вчитель, який має готовність до інноваційної діяльності, досконало
володіє інноваційними технологіями, інтерактивними методами; має творчу
педагогічну позицію; об’єктивно оцінює, стимулює пошуки учнів, студентів;
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формулює творчо мету; використовує продуману цілісну освітню програму, у
якій враховано індивідуальні особливості учнів, а також нові педагогічні
орієнтири; застосовує ефективні форми рефлексії та самооцінки; знає, як навчати
дітей із урахуванням їх особливостей; активізує розвиток учнів під час
використання інноваційних технологій; вправно корегує навчання учнів,
студентів відповідно до критеріїв інноваційної діяльності; аналізує зміни в
творчій діяльності учнів, а також розвитку особистісних якостей учнів; прагне
до творчого розвитку; усвідомлює важливість своїх інноваційних пошуків і
відкриттів учнів, студентів [1, с. 280].
Тобто, організація творчої діяльності та інтерес дуже тісно пов’язані, а
також взаємозалежні. Оскільки це процес прогресивних змін людини в часі та
просторі. Це можна простежити в кількісних, якісних змінах людини, під час
розвитку творчих здібностей та рівня знань, під час розвитку інтересу до творчої
діяльності.
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Дослідження становлення і розвитку компетентнісного підходу розкрили
певний спектр особливостей та неоднозначності сформованих компетентнісних
моделей у визначенні результатів навчання, які з’явилися незалежно одна від
одної спочатку в США, потім у Великобританії, Франції та Німеччині.
Зупинимося докладніше на американській моделі компетенцій. Підхід,
заснований на компетенціях, зародився в США наприкінці 60–х років, у рамках
однієї з конкретних наук (мовознавства) і був згодом використаний як науковий
метод у різних сферах знань, включаючи педагогіку [1, c. 34]. Більшість
дослідників вважає, що термін «компетенція» ввів в обіг американський
психолог Роджер Уайт. У своїй статті «Перегляд поняття мотивації: концепція
компетенції» (Motivation reconsidered: The concept of competence, 1959 р.) [2, c.
284] автор ввів в обіг термін «компетенція» для опису тих здібностей випускника
учбового закладу, які найтісніше пов’язані з його хорошою роботою на основі
отриманої підготовки і сформованою в процесі навчання високою мотивацією до
її виконання. Роджер Уайт визначив компетентність як «...ефективну взаємодію
людини з довкіллям...» і стверджував, що в числі особових характеристик
випускника має бути «компетентнісна мотивація» на додаток до компетенції, яку
можна трактувати як сформовану здатність» [цит. за: 3, с. 253-254].
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Наслідуючи цей теоретичний підхід, компетенції поступово займають своє
місце в американській системі освіти, а компетентнісна модель стає механізмом,
який пов’язує навички, знання, особливості поведінки індивідуальності зі
стратегічними цілями компанії [4, с. 19-20]. Подалі більшість досліджень
концепції компетенції в США спрямовуються на те, щоб пов’язати освіту з
виробничим сектором. Тому при обговоренні американського підходу до
компетентнісного

трактування

якості

результатів

навчання

нерідко

використовують термін «поведінковий підхід», тим самим підкреслюючи
орієнтацію результатів освіти після закінчення учбового закладу на здатність до
їх застосування на практиці.
Разом з оцінюванням так званих «поведінкових» компетенцій, в США
розвивалися підходи, орієнтовані на вимір інших видів компетенцій. Зокрема, за
підтримки Департаменту праці США та Адміністрації з зайнятості та тренувань
був сформований Інформаційний центр моделі компетенцій (Competency Model
Clearinghouse), який вибудував Загальну модель компетенцій будівельних блоків
(Generic Building Blocks Competency Model), на яку спирається галузь освіти в
забезпеченні потреб ринку праці та самих працівників [5]. Каркасом цієї моделі
є наступна логіка. Представники ринку праці (професійні спілки, асоціації
роботодавців тощо) визначають для кожної з посад повне коло компетенцій
(фундаментальні знання і навички, необхідні сучасній робочій силі). Модель має
дев’ять рівнів, які згруповані у три блоки, де кожен рівень включає ряд
взаємопов’язаних навичок:
-

фундаментальні компетенції (рівні 1-3) – особистісна ефективність,

академічні компетенції, робочі компетенції;
-

компетенції, що пов’язані з галуззю (рівні 4-5) – загальносистемні

технічні компетенції, промислово-технічні компетенції;
-

компетенції, що пов’язані з професією та робочим місцем (рівні 6-9)

– специфічні посадові сфери знань, специфічні посадові технічні компетенції,
управлінські компетенції.
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Варто зазначити, що до академічних компетенцій (2-ий рівень блоку
фундаментальних компетенцій) відносяться такі якості особистості як здатність
до критичного аналітичного мислення та знання базових робіт з комп’ютером. А
до робочих компетенцій (3-ій рівень блоку фундаментальних компетенцій), крім
здатності особистості до творчого мислення, додано знання прикладних
комп’ютерних програм. Тобто це ті базові якості, які, на думку американських
роботодавців, мають здобути майбутні фахівці в академічному середовищі щоб
бути готовими до роботи у будь-якій галузі промисловості.
І хоча блоки компетенцій в моделі носять функціональний характер (в
межах галузі або професії), в основі формування їх класифікації лежать
поведінкові аспекти.
Іншу модель розвитку компетентнісного підходу спостерігаємо у
Великобританії. У зв’язку з нестачею кваліфікованої робочої сили, уряд у 80 – х
рр. сформував новий підхід до професійної освіти й навчання на основі
компетентності. В основі британського підходу до компетентності лежить не
аналіз поведінки, а функціональний аналіз діяльності, окремих видів
виконуваних робіт, тобто аналізувався список навичок і вмінь, необхідних для
реалізації функцій працівника, який займає ту або іншу посаду.
Зазначимо, що компетентнісний підхід в британській освіті впроваджено з
1995 р. і було визначено дві групи ключових компетенцій: комунікаційні
(обчислювальні навички, робота з інформаційними технологіями) і базові
компетенції широкого профілю (робота в групі, уміння ухвалювати рішення
тощо).

Втім,

набуті

вміння

й

навички

випускника

регламентуються

національною кваліфікаційною рамкою, які при прийомі на роботу оцінюються
на відповідність посаді протягом роботи в компанії. Тож здобуті в навчальному
закладі компетентності є основою для побудови системи навчання протягом
життя людини. Така модель за своєю сутністю є функціональною, адже означає,
що людина, яка працює в даній професійній області, повинна спромогтися
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зробити, виконати відповідну роботу й продемонструвати відповідні стандарти
в межах своїх функціональних обов’язків на конкретному робочому місці.
У Франції впровадження компетентнісного підходу почалося з 1993 р.,
коли національне бюро з працевлаштування, ANPE (Agence Nationale Pour
l'Emploi), вирішило змінити документ, відповідний до кваліфікаційного
довідника (Re'pertoire Ope'rationnel des Me'tiers et des Emplois), і описати
кваліфікаційні вимоги в термінах компетенцій [6]. Подальшим імпульсом для
розвитку компетентнісного підходу послужило введене у Франції в 90-х рр. ХХ
ст. право громадян на незалежну оцінку компетенцій (bilan de competences) для
того, щоб мати можливість індивідуального розвитку в рамках професії. Поняття
компетенції із середини 90-х рр. стає більш популярним. Наступним поштовхом
для розвитку компетенцій послужила підтримка Асоціацією роботодавців
MEDEF (Mouvement des Entreprises de France) запровадження проекту
«Об’єктивні компетенції» [6]. Тож французька модель компетентностей за своєю
сутністю також є функціональною, але більш розгорнутою у порівнянні з
британською. В основі опису компетенцій виділяють savoir (compe'tences
the'oriques, тобто знання), savoir-faire (compe'tences pratiques, тобто функціональні
компетенції) і savoir-eˆtre (compe'tences sociales et comportementales, тобто
поведінкові компетенції).
Підсумовуючи вищенаведене можна констатувати, що моделі компетенцій
зарубіжних держав щодо впровадження компетентнісного підходу у сферу вищої
освіти, розвивалися окремо та з часом трактування і оцінювання компетенцій
стає все більш поширеним, відбувається синхронізація освітнього процесу з
вимогами суспільства і ринку праці.
Україна також долучила до цього процесу, формуючи свою національну
кваліфікаційну рамку компетентностей, в якій поєднуються компетентнісний та
динамічний підходи. Це дозволяє сформувати сукупність вимог до якості освіти
відповідно до запитів тих, хто навчається, суспільства і ринку праці.
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Поняття «драматургія» та «музична драматургія» дає певний алгоритм дій,
згідно з яким, як визначає Т. Чернова, є можливість «вивчати взаємини образів у
процесі становлення цілого, уявити їх у вигляді системи, а також вказати на
закони, якими це становлення керувалося» [5, 14].
Слово «драма» має грецьке походження і означає дію. Музична
драматургія розглядається як система засобів музичної виразності та прийомів
втілення драматичної дії у сценічному жанрі (опері, балеті, опереті). В основі
лежать загальні закони драми – центральний конфлікт і етапи розвитку
драматичного задуму [1].
Дослідженням музичної драматургії як основи музично-драматичної дії
займалися В. Вишинський, В. Конен, М. Друскін, Т. Ліванова, Л. Мазель,
М. Сабініна, С. Скребков, В. Холопов, Т. Чернова; зокрема, проблемами оперної
драматургії – Б. Асаф’єв, Г. Кулєшова, Н. Маніна, Ю. Розанова, Ю. Тюлін,
В. Фердман, Б. Ярустовський; драматургією циклічних творів – В. Бєлікова,
А. Булкін, Ю. Вахраньов, В. Драганчук, В. Клин, Л. Кияновська, О. Олійник
Г. Побережна, С. Павлишин, О.Тимощук, О. Фрайт, Н. Хінкулова.
Як зазначає В. Вишинський «в музичному мистецтві поняття драматургії
має широкий діапазон інтерпретацій, яким окреслюють цілий комплекс значень»
[3, 363]. Водночас, за інших умов аналітичної роботи при зазначенні змісту
поняття драматургії нерідко на перший план виходить якась одна зі сторін його
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великого смислового поля: образ, форма, тематизм, інтонаційність, регістровість
тощо.
У творах музично-сценічних жанрів зустрічаються ознаки таких музичних
принципів конструктивної організації матеріалу, як варіаційність, рондо, сонатна
форма, соната. Поняття музична драматургія застосовується і до творів
інструментальної музики, не пов'язаниХ зі сценічної дією або певною
літературною програмою. Прийнято говорити про симфонічну драматургію,
драматургію сонатної форми, балет, оперу тощо. Специфічні закономірності,
яким підкоряється розвиток музичних образів в інструментальної музиці, лише
частково збігаються із законами сценічної драми, але, безумовно мають право на
існування [4].
В основі музичної драматургії лежать загальні закони драми як одного з
видів мистецтва. Це підтверджується наявністю чітко вираженого конфлікту, що
розкривається в боротьбі сил дії і протидії. Традиційно прийнято виділяти таку
послідовність етапів розвитку драматургії: експозиція (зав'язка), розвиток,
кульмінація, розв'язка; може бути доповнення у вигляді епілогу і прологу [1]. Ці
загальні закономірності знаходять своє відображення в кожному з видів
мистецтва, відповідно до природи їх виражальних засобів, де роль присутньої в
них музики визначає відповідний ряд особливостей їх композиції, яка є
відмінною від побудови літературної драми.
Розповсюдження драматургічних законів на інші види мистецтв, в першу
чергу театрального, навели нас на думку порівняти основи театральної
драматургії з музичною, акцентуючи увагу на головну особливість музики як
мистецтва – інтонаційно-процесуальну природу, що проявилось у наступному:
розбір сцени – це послідовність звукового сценарію, тобто, драматургії
музичного твору, в цілому; внутрішній монолог – музично-інтонаційний
розвиток мелодії (тематизму); підтекст – інтонаційно-змістовний аналіз мелодії
(тематизму); другий план – інтонаційно-гармонічний аналіз музичної фактури як
звукового сценарію; над завдання – виконавське втілення музичного твору.
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До принципів музичної драматургії, якими керується будь-яка драматургія
як дійство, що розгортається в часі, відносяться:
поступовість розгортання звукової дії;
етапність побудови звукової конструкції;
загальна архітектоніка твору (циклічність, арочність, повторність,
контраст, варіаційність тощо);
конфліктність образів або зіставлення, порівняння.
Принципи музичної драматургії тісно пов’язані із принципами тематичного
розвитку. Ідея-зерно твору композитор «пророщує» відповідно естетичним
смакам і канонам епохи та особистим задумам.
Багатогранність самого поняття «музична драматургія» і зазначене
науковцями видове розподілення та аналіз фортепіанних циклів композиторів
надав нам можливість за певними ознаками виокремити види музичної
драматургії:
1. за процесуально-цілісними ознаками – лірико-споглядальна або лірикорозповідна драматургія;
2. за способом сприйняття і відтворення – емоційна, психологічна,
художньо-педагогічна драматургія;
3. за психологічними ознаками – конфліктна і безконфліктна;
4.

за

інтонаційно--тематичними

ознаками

–

інтонаційно-фазна,

драматургія тематичного проростання, варіантно-варіаційна, контрастнопротиставлена драматургія;
5. за композиційними ознакам – однотемна, двотемна, багатотемна;
6. за формотворчими ознаками – проста, складна, наскрізна драматургія,
варіативна, куплетно-фольклорна, драматургія сонатного алегро, сюїтна
драматургія;
7. за жанровими ознаками – оперна, вокальна, симфонічна, хореографічна;
8. за колористичними ознаками – темброва, сонорна;
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9. за змістовими (образними) ознаками – програмна, не програмна
драматургія, сюжетна, портретна, казкова, містична.
І це доволі не повний перелік видів музичної драматургії. Але всі означені
види у взаємозв’язку і взаємному доповненні утворюють драматургічну
цілісність будь-яких музичних творів.
Зазначені види музичної драматургії надали нам можливість з позиції двох
драматургічних характеристик цілісного розвитку – лірико-споглядальної та
лірико-розповідної – розглянути музичну драматургію дитячих циклів. Так,
наприклад, лірико-споглядальна драматургія “Дитячого альбому” набула
великого поширення як у творчості французьких композиторів, так і авторів, які
були так чи інакше орієнтовані на французьку школу. Класичними зразками
такого типу Альбому вважаються цикли Ж.Бізе, К. Дебюссі, А. Лур’є. У
масштабах циклу Ж. Бізе ідея гри перетворюється на універсальну метафору, що
об’єднує світи дітей та дорослих, а також світ реальності та світ музичного
мистецтва [5].
В цілому для драматургії лірико-споглядального типу альбому характерна
наскрізна програмність, тобто, програма як режисер-драматург циклу у функції
ракурсу, точки зору, аспекту. В музичній драматургії дитячих циклів сучасних
авторів на перше місце поступово виходить принцип звукової колористики.
Отже, драматургію в музиці, відповідно і в циклічних творах, ми можемо
порівняти зі сценарієм видовищного дійства, означивши його як «звуковий
сценарій розвитку», багатогранний за своїм походженням.
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На сучасному етапі розвитку системи державного управління оптимізація
діяльності органів державної влади відбувається багато в чому за допомогою
впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в рамках
побудови електронного уряду і є одним з основних способів зменшення
тимчасових і матеріальних витрат громадян і бізнесу при взаємодії з державою,
а також забезпечення якісно нового рівня оперативності й зручності отримання
організаціями та громадянами державних (муніципальних) послуг та інформації
про

результати

діяльності

органів

влади.

Крім

того,

впровадження

інформаційних і телекомунікаційних технологій в діяльність органів публічної
влади, що дозволяють забезпечити прозорість такої діяльності, один з важливих
кроків до підвищення ефективності бюджетних витрат і зниження рівня корупції
в Україні, а також покращення самого процесу управління та його ефективності
й пропагування демократичних послуг.
В найбільш загальному розумінні електронне урядування стосується
використання державними органами інформаційно-комп'ютерних технологій,
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зокрема, Інтернету та вебсторінок а також різного роду комп'ютерних технологій
для надання інформації, послуг і заохочення громадянської участі.
У концептуальному вимірі потрібно розрізняти кілька важливих термінів,
які характеризують систему електронного врядування. Західні науковці,
орієнтуючись на дослідження ООН виокремлюють поняття «e-Government» та
«e-Governance». «Е-Government» (електронний уряд) в найзагальнішому
значенні розуміється як система електронних сервісів, до усвідомлення і
реалізації концепції «e-Governance». Тоді, як

«e-Governance» (електронне

врядування) передбачає розширення форм і сфери впливу громадян на процес
прийняття та реалізації управлінських рішень [2, с. 36]. «Е- Governance» є
ширшим поняттям, яке охоплює як функціонування електронного уряду, так й
ініціативи структур громадянського суспільства. Громадянин в системі «eGovernment» в основному виступає активним споживачем послуг, які пропонує
уряд, тоді як з позиції «e-Governance» активний громадянин є ініціатором нових
ідей та дій.
З цієї позиції у західній літературі знаходимо твердження, що електронний
уряд - це засіб, що через використання інформаційних технології (ІТ) сприяє
наданню публічних послуг безпосередньо замовнику, коли клієнтами є
громадяни, бізнес або інші урядові структури [4].
Серед вітчизняних досліджень також існують різні підходи до визначення
поняття «електронне урядування». Серед них найбільш вагомими є такі, як:
підхід, що акцентує на тому, що електронне урядування – це один із засобів чи
інструментів, що допомагає отримувати необхідну інформацію, послуги та
здійснювати комунікацію між громадськістю та владою; підхід, що акцентує на
можливості альтернативного способу надання державних послуг в електронній
формі; підхід, згідно якого електронне урядування – це модель діяльності
держави в умовах модернізації державного апарату, що може виражатись через
підтримку економічної, правової, політичної, адміністративної і цивільної
© Жекало Г.І.
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єдності країни. Окремий акцент при визначенні поняття «електронне
урядування» наголошується на інформатизації державно-публічних справ.
Важливим є також підхід до обгрунтування «е-урядування» як системи
управління державним апаратом влади, що включає визначену форму, набір
принципів і норм яке здійснюється в електронній формі. Так, згідно з
Концепцією розвитку електронного урядування в Україні, е-урядування – це
форма організації державного управління, яка сприяє підвищенню ефективності,
відкритості та прозорості діяльності органів державної влади та органів
місцевого самоврядування з використанням інформаційно-телекомунікаційних
технологій для формування нового типу держави, орієнтованої на задоволення
потреб громадян [3]. Ряд вітчизняних науковців використовують також
комплексний

підхід

до

розуміння

поняття

«електронне

урядування»,

наголошуючи як на формі організації діяльності, суб'єктивній складові та
особливостях й перспективі запровадження такої діяльності.
Зміст електронного урядування, з нашої точки зору доцільно розглядати на
трьох рівнях: концептуальному, процесному і технічному. Концептуально
електронне урядування можна охарактеризувати як інноваційну модель
політико-адміністративного управління або нову форму організації діяльності
органів публічної влади. В цьому відношенні ідеї такої системи управління
укладаються в усталені концептуальні моделі, такі як new public management,
good governance та інші, і розглядається як кінцева форма реалізації цих ідей чи
як інструмент їх досягнення. Процесний рівень визначення електронного
урядування охоплює сукупність функціональних можливостей, які може
упроваджувати держава через використання різних видів інформаційнокомп'ютерних технологій. Зокрема, це інформаційно-технологічна підтримка
прийняття управлінських рішень, надання державних чи муніципальних послуг
в онлайн режимі, широкий доступ до інформації, наданої органами влади, і,
відповідно, можливість зворотного зв'язку, доступна через використання
технологій участь громадськості до прийняття суспільно-важливих рішень. В
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технічній площині електронне урядування складає сукупність інформаційних
систем, програмно-апаратних комплексів, засобів зв'язку і обробки інформації,
баз даних, каналів передачі інформації тощо, які залучені до процесу управління.
Електронний уряд являє собою принципову зміну всієї структури,
цінностей, культури та способів розвитку державного сектору надання послуг
шляхом використання потенціалу ІКТ як інструменту діяльності. Використання
вебсайтів як платформи для надання широкого спектру державних послуг в
електронному вигляді допомагає громадянам отримувати інформацію про
державні процеси та послуги, а, отже, брати участь у демократичних процесах з
будь-якого місця і в будь-який час. Електронний уряд підвищує ефективність та
результативність усіх державних операцій, як з громадянами, так і з іншими
організаціями і, водночас, надає громадянам широкі можливості контролю та
взаємодії з урядом; громадяни можуть скористатися державними послугами з
будь-якого місця і в будь-який час.
Відтак, до особливостей електронного урядування як сукупності тактик та
дій влади можна віднести наступні:
− відкритість роботи уряду, загальнодоступність інформації про
діяльність владних структур для широкого кола людей;
− часова та просторова незалежність, що полягає у можливості
громадськості отримувати необхідну інформацію та користуватися послугами у
будь-якому місці та у будь-який час;
− орієнтація на потреби споживача, що передбачає врахування реакції
населення на ті чи інші дії влади а також на запити і потреби, які люди можуть
залишити через засоби комунікації;
− зменшення рівня бюрократизації в наданні послуг, тобто зменшення
рівня особистої комунікації населення і влади і перенесення можливості
отримати відповідні послуги через інтернет комунікації (відповідно і зменшення
рівня корупції в державі);
© Жекало Г.І.
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− інтеграція послуг, тобто можливість об'єднати процеси надання
різноманітних послуг в один спосіб;
− безпосередня залежність економічної, політичної, соціальної та інших
сфер суспільного життя від розвитку інформаційно-комп'ютерних технологій;
− активна взаємодія структур вищих органів влади, органів місцевого
самоврядування, громадянських структур, окремих людей за допомогою
інформаційно-комунікативних технологій.
Припускаємо, що основні принципи запровадження електронного
урядування співпадають із загальними принципами публічного управління. Крім
того, е-урядування повинно базуватися на ряді базових засад:
по-перше, свободи і достовірності інформації, зокрема щодо змісту
інформації, її форми, достовірності, тлумачення;
по-друге,

перерозподіл

владних

повноважень

між

державою

і

громадянами, між державою і організаціями (бізнесом) в рамках реалізації форм
електронної демократії;
по-третє, принцип субсидіарності, тобто оптимальне поєднання між
ефективністю і доцільністю управління, де під доцільністю може розумітися
децентралізоване демократичне управління (близьке до саморегулювання), а під
ефективністю централізоване впорядковане управління;
по-четверте, координація та гармонізація приватних і публічних інтересів
шляхом узгодження та гармонізації позицій, їх зіставлення і поєднання при
прийнятті рішень.
На основі аналізу сутнісних тверджень та характеристики засад
функціонування електронного урядування спробуємо визначити функціональні
особливості такої форми діяльності. Вважаємо, що головними перевагами
впровадження електронного урядування можуть бути наступні:
−

підвищення швидкості, достовірності і економічності обробки та

обміну інформацією в державному секторі і, водночас, зростання ефективності
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управлінської діяльності через оперативність та надійність інформаційного
обміну. Порівнюючи електронну систему держави із нервовою системою
людини науковець С. Габуев зазначає, що «електронне урядування виступаючи
в ролі «електронної нервової системи» держави сприяє більш якісному та
оперативному збору інформації, необхідної для вироблення управлінських
рішень (аналог рецепторних закінчень нервових розгалужень) і більш
результативній обробці і передачі інформації, що становить управлінське
рішення (аналог вищих нервових центрів і ефекторних закінчень нервових
розгалужень)» [1, с. 94].
−

більша пристосованість до вимог інформаційного суспільства;

−

гнучкість і оперативність реагування на запити внутрішнього і

зовнішнього середовищ, забезпечення «зворотного зв'язку», за допомогою якого
контролюється адекватність управлінського впливу дійсним потребам соціуму і
забезпечується коригування його спрямованості та інтенсивності;
−

зниження часових та фінансових витрат на управлінську діяльність.

Варто зауважити, що спочатку електронний уряд несе великі витрати на
будівництво інфраструктури, але поступово його впровадження призводить до
значних заощаджень на діяльності уряду.
−

збільшення

рівня

прозорості

роботи

уряду

та

зменшення

корупційної діяльності у державі.
Електронні технології дозволяють зробити державні послуги не тільки
більш доступними і швидкими для заявників, а й персоніфікованими, адресними,
які враховують потреби громадян і бізнесу. Врахування потреб заявників
забезпечується за рахунок використання великих масивів даних про заявників,
накопичених органами державної влади. Ці можливості надаються владним
органам в рамках використання технологій "великих даних" (Big Data),
ключовою особливістю яких є застосування автоматизованих методів аналізу
великих обсягів інформації для більш якісної взаємодії з користувачами. Дана
© Жекало Г.І.
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система має найбільш практичне застосування у економічній сфері, однак, в
останні роки впровадження технологій Big Data стало актуальним і в реалізації
публічних послуг органами державної влади.
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Заднєпровська Ганна Ігорівна
к.е.н., доцент кафедри економіки та менеджменту
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
Система охорони здоров'я є невід'ємною частиною соціально-економічної
політики держави. В Україні відповідно до Конституції медична допомога є
безкоштовною для населення. Важливим фактором у цьому плані є доступна,
якісна, своєчасна та ефективна охорона здоров'я. У зв'язку з цим актуальним є
питання визначення структури джерел і обсягів фінансування видатків на
охорону здоров'я. В даний час стан вітчизняної охорони здоров'я не відповідає
очікуванням громадян і об'єктивним умовам реальності. Відомо, що існує пряма
залежність між темпами розвитку охорони здоров'я і рівнем життя і стану
здоров'я людей. Обидва параметра в першу чергу залежать від ступеня
забезпечення фінансовими ресурсами соціальної сфери, зокрема – системи
охорони здоров'я.
В останні роки галузь охорони здоров'я залучена в реформаційні процеси,
складність і багатоплановість яких пов'язана з вирішенням важливих завдань. До
основних з них можна віднести наступні: поліпшення стану здоров'я населення,
соціальний захист населення у зв'язку з фінансовими ризиками, пов'язаними з
наданням медичної допомоги, розподіл тягаря фінансування охорони здоров'я з
урахуванням принципу справедливості, ефективне і результативне використання
всіх фінансових ресурсів системи охорони здоров'я. У нашій країні до цих пір
© Магамадова С.В., Заднєпровська Г.І.
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існує складна демографічна ситуація. Про це свідчить збільшення рівня
працевтрати,

захворюваності,

передчасна

смертність

населення.

За

найважливішими показниками здоров'я, таким як, наприклад, тривалість життя,
Україна поступається багатьом країнам. За даними Всесвітньої організації
охорони здоров'я по тривалості життя жінок і чоловіків Україна посідає 129-е
місце в світі, що пов'язано, перш за все, з високою природним спадом населення
[3]. У даних умовах надання населенню необхідної медичної допомоги набуває
життєво важливе значення.
Мета роботи дослідити процедуру фінансування медичної галузі в країні.
Сучасний етап модернізації системи охорони здоров'я є пріоритетним
напрямком в національній економіці. Головне завдання даного етапу –
системність перетворень і послідовність їх здійснення, а кінцева мета –
підвищення доступності та якості медичної допомоги для широких верств
населення. У світлі перетворень, які протікають, виникає необхідність
збільшення джерел фінансування галузі охорони здоров'я, в тому числі і
отримання нових стабільних каналів надходження додаткових фінансових
ресурсів. Для української системи охорони здоров'я це повинно стати головним
чинником, що обумовлює вибір змішаної моделі фінансування за рахунок
бюджетних коштів і фонду обов'язкового медичного страхування.
В даний час як рівень місцевого самоврядування так і макрорівень
включають наступні можливі складові джерел фінансування української системи
охорони здоров'я:
 кошти бюджетів всіх рівнів;
 фінансові ресурси господарюючих суб'єктів, що направляються в сферу
охорони здоров'я;
 кредити, позики, субсидії, субвенції, дотації;
 кошти добровільного медичного страхування;
 інші джерела, не заборонені законодавством.
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Найбільш великими джерелами фінансування охорони здоров'я є кошти
бюджетів різних рівнів і кошти обов'язкового медичного страхування.
При бюджетному фінансуванні медична організація отримує кошти з
фонду обов'язкового медичного страхування на надання базової допомоги і з
відповідного бюджету країни на розширений перелік видів медичної допомоги
спеціалізованої (в тому числі) високотехнологічної, що не увійшла в базову
програму.
В системі обов'язкового медичного страхування (ОМС) беруть участь
територіальні фонди, страхові медичні організації (СМО), медичні організації.
Основою здійснення повноважень у сфері ОМС є базова програма обов'язкового
медичного страхування, що є складовою частиною програми державних гарантій
безкоштовного надання громадянам допомоги в країн.
Програми обов'язкового медичного страхування щорічно плануються і
розробляються Міністерством охорони здоров'я України на наступний рік і
дворічний плановий період і затверджуються Урядом України. Базова програма
ОМС визначає:
 види медичної допомоги;
 перелік страхових випадків;
 структуру тарифу на оплату медичної допомоги;
 способи оплати медичної допомоги, що надається застрахованим
особам за ОМС;
 нормативи обсягів надання медичної допомоги застрахованій особі в
рік, нормативи фінансових витрат на одиницю медичної допомоги, річні
подушного нормативи на 1 застраховану особу;
 критерії доступності та якості медичної допомоги.
Відповідно до вимог базової програми ОМС кожен суб'єкт країни в рамках
переданих йому повноважень щодо здійснення діяльності в сфері ОМС
розробляє і затверджує територіальну програму ОМС. Вона є складовою
© Магамадова С.В., Заднєпровська Г.І.
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частиною територіальної програми державних гарантій безкоштовного надання
громадянам медичної допомоги. Право застрахованої особи на безоплатне
надання медичної допомоги по ОМС реалізується на підставі договорів,
укладених на його користь між учасниками ОМС. Страхові медичні організації
при цьому є посередниками між територіальними фондами та медичними
організаціями. Таким чином, фінансування страхових медичних організацій
здійснюється за диференційованим подушного нормативу з урахуванням
чисельності застрахованих в СМО осіб і запланованих обсягів медичної
допомоги. Середній подушний норматив на 1 застраховану особу, розрахований
в рамках бюджетних можливостей територіального фонду, коригується на
коефіцієнт диференціації. Коефіцієнт диференціації розраховується для кожної
статево-віковою групи, за якими розподілені застраховані громадяни, виходячи
з витрат на оплату медичної допомоги (табл. 1).
Група
1
2
3

Чоловіки
від 18 до 59 років

4
5

Жінки
від 0 до 4 років
від 5 до 17 років
від 18 до 54 років

від 60 років та старіші

6

від 55 років та старіші
Табл. 1 Статево-вікові групи застрахованих осіб

Територіальний фонд ОМС щомісяця проводить звірку реєстрів
застрахованих осіб, склад статево-вікових груп і витрати на надання їм медичної
допомоги, за результатами якої коригує подушного нормативи і коефіцієнт
диференціації. Отже, фінансування страхової медичної організації залежить від
кількості застрахованих в ній осіб, від рівня розвитку економічного суб'єкта, але
в той же час обмежений бюджетом фонду.
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Оплата медичної допомоги, наданої медичними організаціями в рамках
ОМС, є багатоплановою і залежить від умов її надання. Здійснення її
проводиться відповідно до затверджених тарифів на території (табл. 2).
Величина тарифної ставки, а також обсяги медичної допомоги, розподілені
між медичними організаціями, щорічно розробляються і затверджуються
Комісією в тарифному угоді про реалізацію територіальної програми ОМС.
Структура тарифу включає в себе наступні статті витрат (табл.3):
 заробітна плата з нарахуваннями і іншими виплатами;
 витратні матеріали;
 продукти харчування;
 м'який інвентар;
 утримання майна;
 придбання обладнання до 100 тис. грн. за 1 одиницю.
Умови надання
медичної допомоги

Спосіб оплати

Амбулаторія

Подушний норматив

Стаціонар
Денний стаціонар
Швидка медична
допомога

 1 ліжко-день;
 1випадок

Основание

 закінчений випадок;
 відвідування;
 звернення.
закінчений случай
лікування
госпіталізації.

1 пацієнтів-день
Подушний норматив по типу
виклику:
- екстрений / невідкладний;
- безрезультатний;
- медична евакуація /
перевезення.

Закінчений случай
лікування
Виклик

Табл. 2. Біологічних потреб застрахованих осіб

Медичним організаціям дозволено встановлювати тарифи на термін до 3-х
років. Тарифи можуть бути проіндексовані за умови участі медичних організацій
© Магамадова С.В., Заднєпровська Г.І.
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в сфері обов'язкового медичного страхування в зазначеному періоді. Медична
організація має право самостійно вибирати метод визначення витрат для
встановлення тарифу. Для цих цілей може використовуватися один з трьох
основних методів: 6
 нормативний;
 структурний;
 експертний.
Нормативний метод застосовується при наявності вже затверджених
нормативних витрат у медичного закладу, які виражені в натуральних
показниках.

Ці

нормативи

інвентарем,

медикаментами,

стосуються
норм

харчування,

споживання

оснащення

витратних

м'яким

матеріалів,

нормативних витрат робочого часу та інших натуральних параметрів надання
медичної допомоги (медичної послуги).
Витрати, пов'язані з наданням
медичної допомоги
- заробітна плата, нарахування на
оплату праці, інші виплати;
- лікарські засоби;
- витратні матеріали;
- продукти харчування;
- м'який інвентар;
- медичний інструментарій;
- реактиви та хімреактиви;
- інші матеріальні запаси.

Витрати, пов'язані із забезпеченням
діяльності медичної організації в цілому
- послуги зв'язку;
- транспортні послуги;
- комунальні послуги;
- роботи послуги з утримання майна;
- орендна плата за користування майном;
- інші витрати

Табл. 3. Структура витрат медичної діяльності

У структурному методі визначення витрат по групах проводиться
пропорційно обраному основи, в тому числі витрат на оплату праці та нарахувань
на виплати з оплати праці персоналу, який бере участь безпосередньо в наданні
медичної допомоги, чисельності персоналу, який бере участь безпосередньо в
наданні

медичної

допомоги

(медичної

послуги),

площі

приміщення,

використовуваного для надання медичної допомоги.
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При застосуванні експертного методу витрати щодо відповідної групи
витрат визначаються на підставі експертної оцінки, в тому числі і оцінки частки
групи витрат (трудовитрати) в загальному обсязі витрат, необхідних для надання
медичної допомоги.
Фінансування медичних організацій територіальним фондом ОМС
проводиться через страхові медичні організації. Медичні організації для
отримання грошових коштів за надану в рамках ОМС медичну допомогу
щомісяця направляють в СМО певний пакет документів: заявку на авансування,
рахунок на оплату і реєстр рахунків, що містить перелік застрахованих осіб із
зазначенням обсягів і вартості наданої їм медичної допомоги.
Отже, у багатьох країнах йде пошук найбільш оптимальної моделі
фінансування медичних організацій для побудови системи охорони здоров'я, яка
б дозволила найбільш ефективно надавати медичну допомогу населенню. У
кожній моделі фінансування та організації існують як позитивні, так і негативні
моменти. При державній системі фінансування охорони здоров'я розвивається
бюрократизація, що в ряді країн призводить до великих черг на отримання
медичних послуг, тим самим стимулюючи попит на приватне страхування. У
страховій системі фінансування одним з основних умов ефективності є
стабільний розвиток економіки країни, висока зайнятість населення на ринку
праці. У приватній моделі фінансування значна частина населення не має
гарантованої медичної допомоги, що свідчить про відсутність цілісної системи
охорони здоров'я. У найближчі роки існуючі моделі фінансування охорони
здоров'я можуть зазнавати структурні зміни у відповідності до тенденцій
розвитку економіки, політичних внутрішніх і зовнішніх факторів, появою
інноваційних технологій в медицині, що вимагають нових фінансових рішень.
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ПРИЧИНИ МІЖНАРОДНОЇ ІЗОЛЯЦІЇ ЛІВІЇ НАПЕРЕДОДНІ
«АРАБСЬКОЇ ВЕСНИ».
Цеховалова А. О.,
аспірант кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету
імені І. І. Мечникова

Звернення до перебігу подій в Лівії є актуальним з декількох причин. Поперше, з початку 2011 р., із розгортанням громадянської війни, ця країна
опинилась на перехресті інтересів головних міжнародних акторів. По-друге,
комплексне вивчення та наукова оцінка особливостей «Арабської весни» у Лівії,
міжнародної військової операції у цій країні, її передумов і наслідків, ще тільки
має відбутися. У західноєвропейській і американській політичній науці превалює
розгляд цих проблем у контексті концепції превентивної гуманітарної
інтервенції та доктрини R2P. Українські дослідники загалом зосереджуються на
розгляді північно-африканського напрямку в політиці ключових європейських
держав, США, Росії та Китаю, а також на аналітиці поточних подій.
Метою статті є визначення факторів, що привели до міжнародної ізоляції
режиму Муаммара Каддафі напередодні «Арабської весни».
«Арабська весна» – серія синхронних масових повстань, що відбулася на
Близькому Сході та у Північній Африці протягом кінця 2010-2011 рр., загальним
гаслом яких було «Народ прагне повалення існуючої влади», і які привели до
зміни правлячих режимів. Дослідники сперечаються щодо причин, але
насамперед називають соціально-економічні негаразди, низький рівень життя
більшості

населення,

відсутність

демократії,

активізацію

ісламських

екстремістських сил з одного боку і прозахідних лібералів з іншого, захоплення
(особливо частиною молоді) західними ідеями, а також зовнішнє втручання.
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Проте Лівія суттєво відрізнялася від більшості країн Північної Африки.
Соціально-економічна ситуація у ній була значно краща, ніж у інших арабських
країнах регіону. Хоча соціальний експеримент із побудови Джамахірії, тобто
«влади народу» чи «прямого народовладдя», загалом провалився, наявність
значних природних ресурсів дала змогу Каддафі за понад 40 років правління
побудувати досить потужну систему соціального захисту. У 2008 р., за часткою
валового національного продукту на душу населення Лівія займала перше місце
серед п'яти арабських країн Північної Африки – 14.4 тис. дол., що було у два рази
більше ніж в Україні. Середня зарплата у Лівії складала 1 тис. дол., разова
допомога на народження дитини – 5 тис. євро, медицина і освіта були
безкоштовні

[6].

Завдяки

ефективній

системі

соціальної

допомоги

малозабезпеченим сім’ям до 2010 р. нижче рівня бідності проживало лише 5%
населення. Каддафі ліквідовував неписьменність, зрівняв в правах чоловіків і
жінок. Лівія займала перше місце за рівнем грамотності на Арабському Сході
(92%) [2].
З огляду на це частина дослідників вважає, що повстання проти
«джамахірійського ладу» стало несподіванкою для Заходу (на відміну від
ситуації в Тунісі чи Єгипті). Євросоюз і США були поставлені перед фактом і
мали реагувати. Дійсно, попри періодичні охолодження відносин, неодноразове
введення санкцій, Захід майже чотири десятиліття спокійно підтримував режим
у обмін на лояльність Каддафі. Внутрішня стабільність та більш менш
взаємовигідне співробітництво влаштовували Захід.
Однак, коли у середині лютого 2011 р. у Лівії почалися перші протестні
виступи, вже з 19 по 31 березня відбулася військова операція коаліційних сил
«Одіссея. Світанок», яка сприяла поваленню режиму Каддафі. Рішення про
реалізацію «права на гуманітарну інтервенцію» могло бути лише відповіддю на
виклики, що формувалися задовго до «Арабської весни».
Міжнародна ізоляція Лівії напередодні «Арабської весни»

стала

результатом комплексу факторів – внутрішніх і зовнішніх. Можна з упевненістю
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стверджувати, що вони певною мірою замикалися на самій особі Муаммара
Каддафі й особливостях його амбітної політики. Непередбачуваність лівійського
лідера як політика, довгостроковість перебування при владі, наростання
внутрішніх проблем (ідеологічних і пов’язаних з трайбалізмом) вкупі зі
зацікавленістю провідних держав у ресурсах Лівії створювали ситуацію, за якої
повалення «джамахірійського ладу» було лише справою часу.
Протягом всього свого правління Каддафі прагнув бути самостійним і
впливовим суб’єктом геополітики. Із самого початку Лівійської революції у 1969
р. він наголошував на антиімперіалістичному характері нового ладу. На території
Лівії відразу були ліквідовані всі американські військові бази, націоналізовані
іноземні нафтові компанії, у тому числі й американські. Каддафі багато зробив
для того, щоб настроїти проти себе і Захід, і більшість арабських країн.
Одержуючи великі доходи від продажу нафти, він хотів перетворити країну з 6ти мільйонним населенням на центр арабського світу, мав намір обзавестися
ядерною зброєю. Каддафі перетворив територію країни на базу для підготовки
терористів-«революціонерів». Він фінансував антиурядові рухи у Палестині,
Уганді, Північній Ірландії, Марокко, Судані, Анголі, Мозамбіку, Іспанії,
Колумбії, Туреччині, на Філіппінах. На це йшло чимало нафтодоларів. Проте ще
більше їх витрачалося на озброєння, які закупалися у дуже великій кількості. У
відповідь на певні дії США лівійськими спецслужбами у 1986 р. був здійснений
вибух дискотеки у Західному Берліні, що відвідували переважно американські
військовослужбовці. У результаті загинули й були поранені 250 осіб. У 1988 р.
спецслужбами Лівії був організований вибух пасажирського літака компанії
«Пан Амерікен» над небом Шотландії. Тоді загинуло 270 людей. У 1989 р. був
підірваний французький лайнер, і жертвами стали 170 осіб. У 1992 та у 1993 рр.
Рада Безпеки ООН увела проти Лівії жорсткі санкції, які сильно вдарили по
економіці країни, а заодно й по можливостях Каддафі витрачати величезні кошти
на підривну діяльність на міжнародній арені [7].
© Цеховалова А.О.
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Проте навіть міжнародні санкції не відвернули Каддафі від мети
домінування його режиму в регіоні, а у майбутньому й на континенті.
Складовими цього проекту мали бути: активізація розвідки і видобутку
корисних копалин та інших ресурсів на континенті, насамперед нафти і води;
будівництво магістральних шляхів сполучення між країнами Африки,
інфраструктурних об’єктів та нафто- і газопроводів між країнами регіону з
виходом на міжнародні глибоководні порти; здійснення континентальних і
трансконтинентальних повітряних вантажних перевезень [5].
Ще більшу тривогу на Заході викликала ініціатива Каддафі щодо переходу
на розрахунки у золотому динарі, що була підтримана декількома країнами
(включаючи Іран, Бруней, Судан, ОАЕ, Індонезію). Для її реалізації було
проведено кілька засідань міністрів фінансів цих держав. У перспективі Каддафі
планував створення єдиної Африки – так званого Арабо-Африканського Союзу
з єдиною золотою валютою, що безумовно завдало б удару по ФРС США. Ця
ініціатива викликала невдоволення у багатьох арабських країнах і зустріла
найбільш негативну оцінку в країнах Заходу. Президент Франції Н. Саркозі,
зокрема, заявив: «Лівійці замахнулися на фінансову безпеку людства» [1].
Міжнародні санкції 1990-х рр. примусили лівійський режим переглянути
свою внутрішню й зовнішню політику. Каддафі змушений був відмовитися від
терористичної діяльності, закрив табори підготовки «революціонерів», згорнув
програму створення зброї масового ураження, погодився виплатити компенсації
родинам загиблих внаслідок зчинених терактів, відмовився від більшості своїх
геополітичних проектів.
Початок ХХІ ст. характеризується припливом закордонних інвестицій,
вкладених, головним чином, у нафтовидобувну галузь країни. Американські
нафтові компанії знову отримали доступ до розробки лівійських нафтових
родовищ. Після теракту 11 вересня 2001 р. Каддафі навіть зробився цінним
союзником для Заходу у боротьбі з ісламським тероризмом. Але все це не
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виключало непередбачуваності і небезпечності лівійського лідера. Про це не
забували ані на Заході, ані в арабському світі.
Основним споживачем лівійських ресурсів є ЄС. Особливо міцні позиції у
нафтогазовому секторі економіки Лівії історично посідає Італія. У 2008 р. був
підписаний

Бенгазійський

договір,

що

передбачав

тісне

економічне

співробітництво між двома країнами. З Лівії надходило майже 25% нафти й 10%
газу, що споживала Італія. Італійські корпорації планували вкласти 5 млрд. дол.
у

відновлення

лівійської

інфраструктури.

Передбачалося

розгорнути

будівництво житла, а також прокласти велику автомагістраль. На початку 2011
р., коли режим Каддафі швидко скочувався у міжнародну ізоляцію, Італія
намагалася триматися осторонь від агресивної риторики США і більшості
держав ЄС, що пояснювалось небажанням передчасно псувати відносини із
лівійським лідером. Поставки вуглеводнів із Лівії для Італії були набагато
важливіші, аніж для США або Великої Британії. Більше того, за Бенгазійським
договором Рим міг підтримати або почати дії проти Тріполі тільки задля
самооборони або за умови схвалення ООН. Договір не передбачав можливості
виходу з нього в однобічному порядку. Проте через членство у ЄС і НАТО Італія
змушена була діяти у загальному руслі. 26 лютого міністр оборони Італії І. Ла
Русса, який приймав участь у підготовці Бенгазійського договору, заявив про те,
що цього документа, по суті, більше не існує [4].
Ініціаторами рішучих дій виступили лідери Великої Британії і Франції. 23
лютого 2011 р. президент Франції Н. Саркозі запропонував ввести санкції проти
режиму Каддафі. Лівія протягом ряду років була важливим елементом
зовнішньополітичного курсу Франції у регіоні Середземномор’я. П’ята
республіка була зацікавлена у співробітництві з лівійською державою у різних
напрямках: економічному й військовому партнерстві, підписанні контрактів на
поставки нафти, політичному співробітництві, спільному вирішенні питання про
нелегальну імміграцію в ЄС. У 2007 р. у ході візиту Н. Саркозі у Тріполі був
підписаний меморандум про співробітництво у сфері мирного використання
© Цеховалова А.О.
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ядерної енергії. Передбачалося, що Франція забезпечить Лівію ядерним
реактором для опріснення морської води. Сторони підписали також договір про
військове партнерство, що передбачав військову допомогу з боку Франції «у
випадку агресії, підготовку військових кадрів, проведення спільних маневрів»
[3]. Але масові демонстрації, що почалися у лютому 2011 р., спрямовані на
повалення «джамахірійського ладу», примусили уряд Франції виробити нову
стратегію щодо Лівії, суть якої виражалася формулою «Каддафі повинен піти».
Н. Саркозі, як і Б. Обама, почав рішуче наполягати на проведенні військової
операції проти Джамахірії у рамках ООН.
На початку ХХІ ст. активно прагнули закріпитися на лівійському ринку та
забезпечити лівійськими енергоресурсам національні економіки й інші члени ЄС
– Німеччина, Велика Британія, Іспанія, Швеція, Португалія, Греція, а також
Канада, Росія, Китай, Індія, Бразилія, Австралія. Отже, Африка стала глобальною
ареною конкуренції за природні ресурси. Неконтрольований, непередбачуваний,
із великими геополітичними амбіціями (хоч і дещо пом’якшеними на початку
ХХІ ст.) авторитарний режим Каддафі залишався незручним. «Арабська весна»
прискорила його падіння.
Висновки. Напередодні і на початку «Арабської весни» режим Муаммара
Каддафі фактично перебував у стані міжнародної ізоляції. Це пояснюється як
внутрішніми, так і зовнішніми чинниками. У лютому 2011 р. масові народні
повстання уже пройшли у сусідніх з Лівією країнах – Тунісі й Єгипті.
Диктаторські багаторічні режими у цих країнах були скинуті. Це не могло не
вплинути на суспільну думку в Лівії. Чималу роль у зміцненні віри лівійських
повстанців у власні сили зіграло сприятливе відношення західних лідерів до змін,
які відбувалися у арабських країнах. Залишившись у ізоляції перед обличчям
внутрішніх і зовнішніх ворогів, Каддафі почав жорстке придушення заворушень
і натрапив на ще більший опір населення, а надалі, на підтримку повстанців
країнами-членами НАТО. Міжнародне втручання у лівійські події, обґрунтоване
ідеєю превентивної гуманітарної інтервенції, насамперед, було обумовлено
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стремлінням світових держав реалізувати власні геополітичні й економічні
інтереси.
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ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ IT-ФАХІВЦІВ
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Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ»
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тел.: +38 066 293 60 47
Зростання виробництва ІТ сфери обумовлює також і зростання фахівців
цієї галузі. Спираючись на дані дослідження української бізнес-асоціації
компаній, що працюють у сфері інформаційних технологій IT UkraineAssociation,
можна чітко сказати, що кожен рік кількість працівників ІТ-компаній, а також
осіб, що працюють у цій галузі, зростає на 19%. У 2018 році кількість зайнятих
на ринку зросла на 27 тисяч фахівців. Крім цього, в асоціації повідомили, що ІТ
послуги посіли друге місце у структурі українського експорту послуг. Емоційне
вигорання являє собою одну із даних проблем, специфіка якої полягає в
навантаженні та зміні емоційного фону. Програміст багато часу проводить
наодинці з комп’ютером, це впливає на особливості спілкування з людьми.
Також специфіка даного виду діяльності зачіпає особливості емоційної сфери
особистості. З часом може з’являтися байдужість до професійних обов’язків і
відчуття особистої некомпетентності.
Враховуючи те, що ІТ-фахівців стає дедалі більше, є необхідним
досліджувати особливості зміни їх емоційної сфери.
Актуальність обраної теми зумовлена не лише психологічними та
особистісними змінами, а також зниженням продуктивності праці у цій сфері.
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Об’єкт дослідження – емоційна сфера особистості. Предмет дослідження –
особливості емоційної сфери ІТ-фахівців з різним стажем роботи.
Мета роботи дослідити особливості емоційної сфери IT-фахівців з різним
рівнем професійного вигорання.
Для вирішення мети і завдань було використано такі методи: методика В.
Бойка діагностики рівнів і фаз «емоційного вигорання»; опитувальник на
визначення рівня психічного вигорання (MBI); тест К. Ізарда «Диференціальна
шкала емоцій»; методика «Шкала особистісної тривожності Спілберга-Ханіна».
У дослідженні взяли участь 40 фахівців сфери інформаційних технологій,
а саме працівники компаній «Code IT», «SindyCode», «IT Solutions» та ін. віком
від 21 до 33 років. Було сформовано дві групи по 20 осіб за стажем роботи. 1
група – стаж роботи до 3-х років, 2 група – стаж роботи понад 3-х років.
Проаналізувавши кожну групу окремо статистично значимі відмінності.
Результати представлено в таблицях.
Показник Сума

рангів Сума

(вибірка

рангів U-

з (вибірка

Рівень

з емпіричне

значущості

досвідом роботи досвідом роботи
до 3 років)

від 3 років)

Інтерес

23,70

15,30

136

0,046*

Гнів

16,40

24,60

118

0,026*

Відраза

16,60

24,40

122

0,035*

Страх

16,83

24,18

126

0,046*

Примітка: р ≥ 0,05; р ≥ 0,01
Табл. 1. Відмінності у виразності домінуючих емоцій серед працівників IT-сфери з
різним стажем роботи

Виходячи з показників представлених в таблиці видно, що у групи ІТфахівців з досвідом роботи менше трьох років значимо більш виражена емоція
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інтересу. Інтерес виникає там, де є щось нове, у нашому випадку це нова робота.
Для молодих фахівців інформаційних технологій можуть бути запропоновані
зручні умови для праці та розвитку в даній сфері, нові завдання можуть бути
простими, а новий матеріал – зрозумілим. Роботодавець може показувати
перспективи, «прикрашати» робочий процес, привносити в нього елементи
розваги, заохочувати творчі починання, підкріплювати відчуття успіху, у таких
умовах людина, що не звикла до довгої роботи на одному місці проявляє більше
зацікавленності в роботі, та намагається відкрити в собі більше потенціалу
завдяки мотивації. Для ІТ фахівців з досвідом роботи більше 3-х років виявлено
значно більш виражені такі емоції як гнів, відраза і страх. Всі емоції негативного
напрямку, що вказує можливе емоційне вигорання та незадоволеність їх
теперішнім становищем.
Далі розглянемо особливості типів емоційних реакцій для 2х груп
досліджуваних. Результати наведені у таблиці 2.
Показник

Сума

рангів Сума

(вибірка

рангів U-

з (вибірка

Рівень

з емпіричне значущості

досвідом роботи досвідом роботи

Ейфорична

до 3 років)

від 3 років)

29,10

11,90

28

0,0001**

13

28

50

0,0001**

емоційна
реакція
Рефрактерна
емоційна
реакція
Примітка: р ≥ 0,05* ; р ≥ 0,01**
Табл. 1. Відмінності у виразності типів емоційних реакцій серед працівників IT-сфери
з різним стажем роботи
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Видно, що існує значима відмінність у виразності емоційних реакцій, а
саме ейфорична емоційній реакція властива ІТ фахівців з досвідом роботи менше
3-х років. Цей результат логічно узгоджується с властивою для цієї групи
емоцією інтересу. Для групи з досвідом роботи більше 3 років є властива
рефрактерна емоційна реакція. Тобто при більшому досвіді роботи у цій сфери у
працівників присутнє зниження активності, захопленості та піднесеного
настрою.
Висновки
1.

Виявлено, що для ІТ фахівців з досвідом роботи менше 3-х років

специфічно властивими є інтерес ейфорична емоційна реакція. Це вказує на
певну емоційну піднесеність та захопленість новою роботою. Емоційна сфера
досліджуваних у цій групі в цілому має більш позитивне забарвлення.
2.

Виявлено, що для ІТ фахівців з досвідом роботи більше 3-х років є

властиві такі емоції як страх, гнів та відраза. Серед емоційних реакцій для них є
властива рефрактерна. Отже досвід роботи негативно впливає на особливості
емоційних переживань та активність працівників у цій сфері.
Отримані результати обумовлюють теми для майбутніх досліджень, а саме
проблеми емоційного вигорання ІТ-фахівців.
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ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ САМОРЕГУЛЯЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ У НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Феленюк Анастасія
Студентка V курсу заочного відділення спеціальності «Психологія»
факультету політико-інформаційного менеджменту
Національного університету «Острозька академія»

Одним з головних завдань сучасної освіти є формування ефективної
навчальної діяльності студента, активності та незалежності. Адекватно
сформована

психологічна

саморегуляція

є

психологічною

основою

незалежності.
Поява саморегуляції в психології пов'язана з регулюючим психічним
відображенням. Поступово в психології вчені почали вважати, що саморегуляція
відноситься до свідомого управління власною поведінкою, виходячи з цього,
вона не є мимовільним психічним процесом [3, c. 34].
Проблему саморегуляції діяльності особистості за останні роки
досліджували багато науковців, таких як: І. М. Захарова, К. В. Злоказов,
О. В. Зобков, Н. О. Киселевська, Т. В. Кириченко, О. О. Конопкін,
Стаканова та ін. Більшість вчених надає перевагу питанню зв'язку психологічної
саморегуляції з успішною навчальною діяльності студентів [3, c. 45].
На перший план вийшли припущення про активність, про можливість
усвідомленого саморегулювання на основі рефлексивних уявлень про мету,
способи і засоби саморегуляції, про самодетермінації як про здатність і потреби
самостійно вибирати напрямки власного розвитку.
І. П. Павлов у своїх працях підкреслював, що організми можуть зберігати
свою цілісність тільки до тих пір, поки всі їх складові врівноважені між собою і
з оточуючими умовами [2]. Також, І. П. Павлов зазначав, що людина є система
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«...найвищою мірою саморегулююча, сама себе підтримує, відновлює, поправляє
і навіть удосконалює» [1, c. 39].
Разом з цим І. П. Павлов говорив про пластичність нервової системи, її
великий динамічний потенціал для саморегуляції як всередині організму, так і
при взаємодії з навколишнім середовищем. Рефлекторну дугу І. П. Павлов
характеризував в якості універсального принципу організації роботи та аналізу
нервової системи. Принцип рефлекторного кільця встав на місце принципу
рефлекторної дуги, що був закономірним етапом цих уявлень.
Сучасна

психологічна

наука

володіє

численними

дослідженнями,

спрямованими на накопичення знань по саморегуляції людини, як його
організму, так і особистості.
Б. В. Зейгарник під саморегуляцією розуміла свідомий процес управління
своєї поведінки. Вона визначила два рівні саморегуляції: операційно-технічний і
мотиваційний [4, c. 213].
У сучасній психології існує багато класифікацій рівнів і підходів
саморегуляції. саморегуляція навчальної діяльності розуміється як свідоме
регулювання людиною своєї поведінки і діяльності, яке буде проявлятися в
умінні долати виникаючі труднощі. На наш погляд, саморегуляція навчальної
діяльності – це свідоме управління особистісними компонентами і поведінкою,
формуючи цілеспрямовану діяльність і здатність переживати труднощі на шляху
до мети.
Ефективність навчальної діяльності студента реалізується на основі
пізнавальної

активності

і

спирається

на

сформовані

саморегулюючі

характеристики особистості.
При вивченні процесів саморегуляції ми спираємося на структурно функціональний підхід, в рамках якого йдеться про саморегуляцію довільної
активності, як про системно-організаційному психічному процесі з ініціації,
побудови, підтримки та управління всією діяльністю зовнішньої і внутрішньої
© Феленюк А.
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активності, які спрямовані на досягнення поставленої

мети. Таким чином,

психологічна саморегуляція – це свідомий процес управління своєї поведінки.
Саморегуляція навчальної діяльності – це свідоме регулювання студентом
своєї поведінки і діяльності, яке буде проявлятися в умінні долати виникаючі
труднощі під час здобуття вищої освіти. Вона характеризується стильовими
особливостями, що впливають на ефективність навчальної діяльності.
Оволодіння студентами оптимальним стилем саморегуляції може визначити
подальші перспективи їх професійного зростання та особистісного розвитку [5,
c. 34].
Серед сучасних українських науковців, що досліджують саморегульоване
навчання студентів, ми можемо виділити: Е. Балашова,

В. О.

Каламаж, Л. Божовіча, І. Васильєва, А. Вербицького, А. Маркова,

І.

Пасічника та інших.
Автором були проведені емпіричні дослідження саморегуляції навчальної
діяльності студентів. На першому етапі нашого дослідження був здійснений
вибір діагностичного інструментарію. В ході нашого дослідження ми
застосовували методики: Тест-опитувальник А. В. Звєрькова і Е. В. Ейдмана
«Дослідження вольової саморегуляції», Опитувальник «Стиль саморегуляції
поведінки» ССПМ. В опитуванні взяли участь 20 респондентів віком від 18- 20
років.
Дослідження оцінки рівня саморегуляції особистості, отриманої в ході
тестування випробовуваних за методикою Звіркової і Ейдмана, дозволило
виявити наступні результати:
Високий рівень за шкалою загальної саморегуляції виявлено у 36 (64%)
випробовуваних

-

таких

студентів

характеризує

впевненість

у

собі,

цілеспрямованість, реалістичність поглядів, відповідальність. Низький рівень за
шкалою загальної саморегуляції у 20 (36%) випробовуваних - ці студенти
емоційно не стійкі, не впевнені в собі, ранимі і імпульсивні.
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Нами

були

виявлені

і

представлені

результати

по

субшкалах

«наполегливість» і «самовладання»:
Високий рівень по субшкалі «наполегливість» був показаний у 34 (61%)
респондентів – у цих студентів присутнє підвищене прагнення завершити
розпочату справу (наприклад, підготовка до іспиту), працездатність, але знизити
їх увагу можуть альтернативи і спокуси.
Низький рівень по субшкалі «наполегливість» був виявлений у 22 (39%)
респондентів – для цих студентів характерно підвищена лабільність,
імпульсивність і невпевненість в собі, низька працездатність.
Високий рівень по субшкалі «самовладання» був показаний у 34 (61%)
випробовуваних – особливістю цих студентів є емоційна стійкість, внутрішній
спокій і впевненість в собі виступають як перевага перед страхом невідомості.
Низький рівень по субшкалі «самовладання» був виявлений у 22 (39%)
випробовуваних – у цих студентів переважають імпульсивність, спонтанність і
образливість.
Проведене

емпіричне

дослідження

дало

змогу

виявити,

що

у

випробовуваних більшою мірою переважає високий рівень (64%) вольової
саморегуляції. Також ми визначили середній рівень шкал «оцінювання
результатів» (71%) і «самостійність» (61%), які переважають серед інших стилів
саморегуляції. За результатами дослідження можемо зробити висновок про те,
що високий рівень саморегульованого навчання студентів значно переважає, що
підтверджує здатність студентів усвідомлено володіти власною поведінкою в
різних навчальних ситуаціях, розуміти і управляти своїми станами і
спонуканнями, підвищувати ефективність саморегульованого навчання.
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КОМПЕТЕНТНІСТНИЙ ПІДХІД ЯК СКЛАДОВА УСПІШНОЇ
РЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В СУСПІЛЬСТВІ
Шулюк Надія Іванівна
аспірантка кафедри практичної психології
Криворізький державний педагогічний університет,
м. Кривий Ріг, Україна
Протягом останніх років увага багатьох науковців привертається до
застосування компетентнісного підходу в навчанні в закладах освіти. Для
покращення

результативності

вибору

професії

необхідно

розвивати

індивідуальний підхід.
Оскільки соціально економічні умови весь час змінюються то і система
освіти не має стояти на місці, вона має вивчати особистісні процеси які пов’язані
з формуванням професійної компетентності. Ми маємо звернути увагу до
проблем психологічного формування професійної спрямованості особистості.
Для успішного розв’язання проблеми формування

компетентнісного

підходу необхідний цілий комплекс дій в забезпеченні єдності соціальнопедагогічного цілеспрямованого впливу в організованій освітньому середовищі;
власної активності школяра як індивіда, суб'єкта діяльності.
Щоб дослідити професійне спрямування компетентності ми маємо
розуміти що вкладено в сутність характеристик, який загальний зміст самої
категорії компетентності. Якщо поглянути з точки зору вибору професії то
основною

детермінантою

правильності

вибору

є

професійний

інтерес або професійна спрямованість [4, с. 49].
Тобто сам суб’єкт має бути активним при виборі професії. Основним
смисловим змістом є становлення соціалізації й знаходження свого місця в
ньому.

У
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цілеспрямованого осмислення, оцінка суб'єктом навколишнього світу і власності
«Я». Головним продуктом, результатом є формування у старшокласника потреби
й здатності до самостійного розвитку себе як особистості, суб'єкта діяльності.
Здатність до саморозвитку - найважливіша властивість особистості.
Найважливіша особливість старшокласника полягає в пізнавальної
діяльності, активно поєднується з різноманітною працею, що має велике
значення для вибору професії. Основне психологічне новоутворення даного віку
- вміння складати власні життєві плани, шукати засоби їх реалізації, виробляти
ділові, естетичні, моральні ідеали [7, с. 79]. Подібна спрямованість визначена
необхідністю розвитку компетентності особистості в цілому. До ключової
компетенції відноситься здатність старшокласника оцінити життєву ситуацію,
знайти правильні розв’язання проблеми та ін.
Компетентнісний підхід розглядається дослідниками неоднозначно.
Компетентнісний підхід визначає набір компетенцій, як сукупність знань,
умінь, навичок, способів діяльності, за відношенням до певного кола предметів і
процесів, необхідних, щоб якісно та продуктивно діяти за відношенням до них
(А. Хуторський) [8].
Ми маємо навчити учнів застосовувати свої знання в житті, це і є
формування компетентності у зрілої особистості. Виникла необхідність
переглянути традиційну систему освіти та конвертувати діяльність педагога, а
також супровід в професійному формуванні психолога.
Важливою ланкою в професійному формуванні є психологічний супровід,
він представлений в системі професійної діяльності психолога, направлений на
створення соціально психологічних умов для успішного навчання та
психологічного розвитку дитини в ситуаціях шкільної взаємодії. Об’єктом
шкільної психологічної практики виступає навчання та психологічний розвиток
дитини в ситуації шкільної взаємодії, предметом – соціально психологічні умови
успішного навчання та [2]. Психологічний супровід дає змогу здійснювати
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динамічне спостереження, моніторинг розвитку сфер пізнання, почуттів та
емоцій дітей.
Головною ціллю супроводу є побудова навчального середовища, що
зорієнтоване на збереження психологічного та фізичного здоров’я та
максимальний розвиток особистості та творчого потенціалу кожної дитини [2].
В

першу

чергу

під

реалізацією

психологічного

супроводу

компетентнісного – орієнтовного підходу розуміється обмін інформацією, як
учнів між собою, так і педагогів, психологів, майбутніх працедавців. Не менше
важливою ланкою в цьому процесі є представлення майстер-класів фахівцями у
своїй справі, які мають багатий досвід, та хочуть ним ділитися з учнями.
Компетентнісний підхід в психології з’явився в теорії діяльності та
поведінковій теорії. Це модель соціально когнітивна, вона звертає увагу на
розвиток соціальної активності людини, та її прагнень до повноти й внутрішньої
несуперечності знань про себе і

світ. При використанні компетентнісного

підходу учень постійно сконцентрований на розв’язання проблем та шукає
ефективне вирішення, намагаючись зменшити витрати ресурсів при досягненні
кінцевого результату.
Метою впровадження компетентнісного підходу є вміння самостійно
здобувати, аналізувати, систематизувати, а також синтезувати нові знання на
основі вже наявних, незамінними є і навички їх використання для прийняття
рішень у майбутній професійній діяльності.
Отже, «компетентність» - це здатність, що дозволяє не тільки ефективно
розв’язувати проблеми й завдання в ході освітнього процесу, а й переносити
отримані знання, розуміння і навички на розв’язання проблем в реальних
ситуаціях, що виникають у повсякденному житті або у професійній діяльності.
Крім формування загальних компетенцій навчається приходиться мати справу з
професійними

формами

компетентності,

які

передбачають

розуміння

розв’язання проблеми й завдання в професійних видах діяльності. Для цього в
учня повинні бути сформовані певні знання, включаючи професійні та
© Шулюк Н.І.
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вузькоспеціальні, а також особливі способи мислення і практичні навички. Вищі
рівні компетентності припускають ініціативу, організаторські здібності, вміння
правильно робити вибір в непростій ситуації, проаналізувати й оцінити неминучі
наслідки своїх дій.
Формування компетентностей призводить до того, що у того, хто
навчається з'являється здібність моделювати свою діяльність і оцінювати
наслідки своїх дій заздалегідь і на майбутнє. Це дозволяє йому здійснити перехід
від зовнішньої оцінки себе як особистості до вироблення «Внутрішніх
стандартів» оцінки себе, своїх планів, життєвих ситуацій і інших людей.
У вітчизняній психології подібні ідеї розвитку пізнавальних процесів і
мотиваційної сфери, відзначаючи важливість переходу до саморозвитку
особистості, сформулювала Л.І. Божовіч. Вона вважала, що сенс розвитку
людини полягає в тому, що дитина поступово стає особистістю: з істоти, засвоює
накопичений людством досвід, він поступово перетворюється у творця, що
створює матеріальні й духовні цінності [3].
Модель індивідуальної компетентності розглядає життєвий шлях людини
як його сходження - перехід від уміння вирішувати ситуаційно обумовлені
проблеми до над ситуативної активності (термін В.А. Петровського), як його
просування до досконалості через індивідуально творчі акти (А. Адлер) [5;1].
Розкриваючи складну діалектику об'єктивного і суб'єктивного, тобто одну
з головних характеристик діяльності (перш за все пізнавальну), С.Л. Рубінштейн
пише, що тільки «у творчості твориться і сам творець. Є тільки один шлях для
створення великої особистості: велика робота над великим творінням» [6].
В основі компетентнісного підходу лежить культура самовизначення
(Здатність і готовність самовизначатися, самореалізуватися, саморозвиватися).
Професійно розвиваючись, такий фахівець створює щось нове у своїй професії,
нехай навіть це не буде відкриттям світового масштабу, а рішення професійного
завдання в малих масштабах (новий прийом, метод, спосіб вирішення завдання і
т. д.). Він несе відповідальність за самостійно прийняте рішення, визначає цілі,
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виходячи з власних ціннісних орієнтацій, бере на себе відповідальність за
результати своєї праці. В цьому розумінні компетентність інтегрує в собі три
аспекти - когнітивний (знання), операційний (способи діяльності й готовність до
здійснення діяльності) і аксіологічний (наявність певних цінностей).
Аналіз понять системи дозволяє зробити висновок про те, що
«компетенція» - це складне й об'ємне особистісна якість, яке практично не
піддається прямій діагностиці в ході випробувань в формі предметних або навіть
міждисциплінарних іспитів. Узагальнюючи наведені вище поняття, можна
зробити висновок, що під «компетенцією» можна розуміти загальну здатність і
готовність особистості до діяльності, засновані на знаннях і досвіді, які придбані
завдяки навчанню, орієнтовані на самостійну участь особистості в освітньому
процесі, а також спрямовані на її успішне включення в майбутню професійну
діяльність.
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Годівля є найважливішим фактором функціональної і морфологічної
мінливості умов життя собак. Характер годівлі насамперед впливає на травну
систему, пов'язану з переробкою і засвоєнням корму, на здоров'я і організм в
цілому. Так, захворювання органів травлення у тварин найчастіше виникають
через погрішності годівлі.
Неправильна годівля молодняку негативно позначається не тільки на
динаміці живої маси та основних промірів, а й на особливостях тілобудови
тварин - собаки виростають плоскі, високоногими, із зіпсованою лінією спини,
відвислим черевом і сильно розвиненою середньою частиною тулуба, знижує
здатність до запліднення і часто є причиною народження слабкого,
нежиттєздатного

потомства

[1].

В

сучасних

умовах

власники

собак

використовують різні способи годівлі: повнораціонні корми промислового
виробництва, годівля натуральними кормами, змішана годівля.
На сьогодні годівля собак повнораціонним, зокрема сухим кормом, є
найзручнішим варіантом для більшості власників. У цьому випадку контроль
складу та якості раціону бере на себе виробник. Якщо виробництво відповідає
встановленим в світі нормам (FEDIAF або AAFCO, наприклад), то відповідність
потребам гарантовано цими організаціями, що збільшує довіру до продукції. Ці
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норми складаються вченими для виробників, ґрунтуючись на даних, отриманих
в дослідженнях. Норми регулярно оновлюються для того, щоб відповідати
сучасним науковим знанням. Існує певна градація сухих кормів на класи:
преміум-клас і супер-преміум. Всі вони розрізняються за складом, якістю
входять до них продуктів і поживності. В збалансовані корми входять всі
необхідні компоненти: білі, жири, вуглеводи, вітаміни і мікроелементи і вони
повністю задовольняють всі потреби організму тварини.
Більшість сухих кормів містить мало жиру, і, отже, вони мають більш
низьку калорійність, що сприятливо для великих собак, так як у них енергетичні
потреби на одиницю маси тіла нижче, ніж у дрібних собак. Кількість напівсухих
і консервованих кормів в раціоні великих порід собак має бути обмежена з метою
попередження ожиріння. Незважаючи на великий вибір цих кормів, підібрати
підходящий саме для конкретної собаки не просто. При невірному підборі корму
у собак починають проявлятися ознаки алергії («брудняться» вуха, течуть очі,
погіршується стан шкіри, собака починає свербіти і т.п.) [2].
Годівля собак натуральними продуктами – найбільш природний варіант,
але не кожен власник володіє достатніми знаннями в галузі ветеринарії та
дієтології, щоб розробити правильний раціон годування собак, адже існує багато
нюансів. Однак для багатьох порід існують базові раціони, які можна
скоригувати під конкретну тварину методом спостережень і проб. Так, годівля
собак дрібних порід натуральними продуктами ускладнюється ще тим, що
мініатюрні особини з'їдають малі об’єми. Власнику потрібно не тільки вмістити
в таку порцію багато інгредієнтів, але ще і добитися вірного балансу [3].
Комбінований тип годівлі застосовується більшістю заводчиків, хоча
проти нього виступають багато виробників кормів. Застосування комбінованого
раціону дозволяє зменшити обсяг раціону шляхом збільшення його калорійності,
що дуже важливо для цуценят швидкоростучих порід, які через обмежений обсяг
шлунка не можуть з'їсти кількість продуктів, необхідне для покриття
енергетичних й пластичних витрат. При вирощуванні собак племінного
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призначення багато заводчиків у Великобританії і деяких країн Європи, які
утримують великі розплідники, віддають перевагу саме комбінованому типу
годівлі (застосовуючи в різних співвідношеннях натуральні продукти і готові
корми - як сухі, так й консервовані), або пріоритетному годівлі натуральними
продуктами. Вкрай рідко зустрічаються заводчики, які використовують при
годівлі племінних собак виключно готові корми. Не доводилося зустрічати
заводчиків, що використовують винятково готові корми при вирощуванні
цуценят, залишених в розпліднику для подальшої розведення [4,5]. Виходячи з
різноманіття способів годівлі собак, виникає питання про їх вибір для собак
певних порід, отже, дослідження цієї проблематики є актуальними [6].
Враховуючи значення правильної годівлі для збереження здоров’я собак, ціллю
наших досліджень було виявлення особливостей використання різних способів
годівлі. Всього було досліджено особливості годівлі 259 собак 20 порід з
коливаннями живої маси від 0,5 до 80 кг та більше (табл. 1).
Таблиця 1. – Характеристика дослідженого поголів’я
Кількість собак,
Порода
гол.
Аляскінський маламут
8
Американський бульдог
6
Американський піт бультер’єр
11
Американський стаффордширський
тер’єр
14
Бордоський дог
6
Голден - ретрівер
14
Далматин
4
Йоркширський тер’єр
13
Кавказька вівчарка
11
Курцхаар
6
Лабрадор – ретрівер
12
Мопс
16
Німецька вівчарка
19
Померанський шпіц
8
© Соболь О.М.

Кількість собак,
%
3,09
2,32
4,25
5,41
2,32
5,41
1,54
5,02
4,25
2,32
4,63
6,18
7,34
3,09
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Російський мисливський спанієль
Ротвейлер
Середньоазіатська вівчарка
Сибірський хаскі
Французький бульдог
Чі- хуа-хуа
В цілому
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18
15
26
21
16
15
259

6,95
5,79
10,04
8,11
6,18
5,79
100,00

Серед дослідженого поголів’я найбільш широко представленими були
породи: середньоазіатська вівчарка, сибірський хаскі, німецька вівчарка,
російський мисливський спанієль, французький бульдог, мопс, ротвейлер, чіхуа-хуа,

американський

стаффордширський

тер’єр,

голден–ретрівер

та

йоркширський тер’єр. За існуючою класифікацією, все поголів’я порід собак за
розміром було розподілене на 4 групи [7]. В середньому, в породах усіх 4 груп
було 11,29-14,5 собак, а середня жива маса коливалася 3,59-61,85 кг. (табл. 2).
Більшість собак годувалася кормами промислового виробництва (53,67%),
натуральні корми використовували 26,64%. Найменш популярною була змішана
годівля 19,69%. Між породами різного розміру відмічені певні відмінності. Так,
більшість власників собак дрібних порід (71,68%) використовували корми
промислового виробництва, середніх та великих – приблизно порівну,
гігантських – менше половини (42,40%). Годівля натуральними кормами в
найбільшому ступеню використовувалися для собак середніх та великих порід,
змішана – для гігантських порід.
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Таблиця 2. – Особливості годівлі собак у зв’язку з їх розмірами
Група
порід за Середн
Кількість
розміром я жива
собак
,
маса
кількість псів, кг
собак
гол.
%
Дрібні,
3,59
13,00 5,02
52 гол.
Середні,
19,02 14,00 5,41
70 гол.
Великі,
33,21 11,29 4,36
79 гол.
Гігантсь
кі, 58
61,85 14,50 5,60
гол.

Тип годівлі
корми
годівля
промислово
натуральни
го
ми кормами
виробництва
гол.
%
гол.
%

змішана
годівля
гол.

%

9,50

71,68

2,75

22,91 0,75

5,41

7,20

51,98

4,60

36,61 3,33 10,46

6,00

51,95

3,14

28,96 2,14 19,09

5,75

42,40

3,25

21,17 5,50 36,43

У відношенні окремих порід корми промислового виробництва найчастіше
використовувалися для собак порід мопс, чі-хуа-хуа, лабрадор – ретрівер (від
75,00%), померанський шпіц, французький бульдог, аляскінський маламут,
бордоський дог, йоркширський тер’єр (від 62,50%); годівля натуральними
кормами - кавказька вівчарка, американський піт бультер’єр, німецька вівчарка,
курцхаар, американський бульдог, далматин – від 45,45%. Змішана годівля
найчастіше використовувалися для собак порід аляскінський маламут, кавказька
вівчарка, голден – ретрівер, бордоський дог, середньоазіатська вівчарка та
ротвейлер (25,00%).
Проведені дослідження свідчать про те, що годівля промисловими
кормами є широко розповсюдженою в собаківництві (53,67%), найменш
популярною була змішана годівля (19,69%). Корми промислового виробництва
використовувалися в більшості дляв собак дрібних порід (71,68%); для
використовували, середніх та великих – приблизно порівну, гігантських – менше
© Соболь О.М.
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половини (42,40%). Годівля натуральними кормами в найбільшому ступеню
використовувалися для собак середніх та великих порід, змішана – для
гігантських порід.
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In modern Ukraine and other countries of the world inequality is becoming
extremely widespread. This leads to lower in the quality of life of people, increasing in
the number of poor people, decreasing in life expectancy and deterioration of economic
development. In order to overcome all the types of inequality, it is necessary first of all
to understand the nature of inequality, its causes and manifestations.
The problem of inequality was studied by such researchers as E. Libanova,
O. Chupryna, O. Kutsenko, L. Klevchik, O. Nazarova, T. Kalashnikova, I. Osypova,
P. Shvets, L. Lisogor, M. Kholod and others.
At present many countries of the world are characterized by the existence of the
problem of inequality in society. Inequality is a social phenomenon that is typical for
any society and is a major factor in its instability and social conflicts [2, p. 48].
Inequality characterizes the political and legal rights of the individual, reflects his
social status and position in society. In general, there are economic, social, political
and ethnocultural inequalities. But it is possible to describe a broader classification,
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which also includes educational, informational, environmental and health inequalities
[1, p. 84].
The greatest amount of public dissatisfaction and conflicts is caused by social
inequality. Social inequality is a state of society when certain social groups have
different social statuses, which determine their opportunities and grant special
privileges or, conversely, deprive them. Social inequality, in turn, is divided into class,
age, gender and race inequality.
The French sociologist Emile Durkheim identified two causes of social
inequality: different levels of personal qualities and talents in people and the need to
encourage the best ones in their work. It is referred to those who are very helpful to
society. The protection of government privileges is another reason of social inequality
which was put forward by Robert Michels. He states that when the number of the
community exceeds a certain number of people, they nominate the main member, or a
whole group, and give him more power than everyone else [2, p. 49].
Social inequality, in turn, is divided into class, age, gender and race inequality.
Class inequality means the differentiation of society into classes, segments and
groups of population, depending on social status, income, level of education [2, p. 49].
Gender inequality is characterized by inequality in the guarantee and realization
of fundamental human rights and freedoms depending on gender. It is more evident in
the labor market in limited women's access to certain occupations and in the wage’s
differential.
Age inequality is due to human development, maturation, socialization and
experience. Traditionally, the most common phenomenon of age inequality has been
the dominance of older people. For a certain period of time they were the main
repositories of knowledge and experience. But with the changes of scientific and
technological progress, their authority in society decreases. The role of youth, in turn,
increases, but respect for the elders remains like an element of culture [1, p. 133].
Intergenerational inequality is considered as a separate type of age inequality.
Generational change is uneven. The birth rate is increasing and decreasing all the time.
308
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This creates tensions in access to educational and social infrastructure. Consequently,
there is an excess or shortage of places in educational institutions and in the labor
market.
The level of education influences social inequality in society. Education is one
of the factors shaping a person in society. It determines a person's future income and
competitiveness in the labor market. Inequality of access to quality education leads to
an increase in the proportion of uneducated people who cannot find work. As a result,
the poverty rate is increasing [1, p. 169].
Social inequality is caused by economic inequality, namely, income inequality,
because of which there are poor and rich segments of the population. Income inequality
also leads to unequal of access of people to such social goods as education, quality
health care, comfortable accommodation, which in turn affects the health and life
expectancy of certain segments of the population, leads to their poverty [1, p. 6].
Economic inequality is also characterized by discrimination in employment and
inequality of opportunities. The following groups of the population such as young
people looking for work for the first time, women of active child-bearing age, persons
older than 40 years, people employed in the informal sector, residents of villages,
fringes of society, etc. have unequal opportunities for access to the labor market most
significantly [1, p. 371].
The main consequences of social inequality include an increase in the proportion
of poor people, economic instability and stifling the development of economies of
countries, the distribution of corruption, an increase in social stress, discontent and
social conflicts.
Conclusions. Social inequality is the social division of society into classes with
different rights, responsibilities and social opportunities. Social inequality is also
characterized by an uneven distribution of resources between individual members of
society. The main manifestations of inequality in modern society are inequality in
socioeconomic status, age groups, gender, health, education, professional area, place
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309

Сучасні виклики і актуальні проблеми науки,
освіти та виробництва: міжгалузеві диспути
Соціологічні науки

www.openscilab.org

of residence, regions, and so on. Today social inequality is identified as a major
problem of our time, which causes social and economic instability.
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Graph theory is a powerful mathematical apparatus for solving a wide range of
applied problems, including the development of object-oriented software applications.
There are many models of graph representation in computer memory, but all of them
have certain disadvantages. In practice, the model is determined by the input data of
the matter, which can lead to difficulties when changing the functionality of the
software application.
The most common model is the representation of the graph in the form of an
adjacency matrix - a square matrix of size n × n , where n - is the number of graph
vertexes [1]. For an unoriented graph, the element aij s equal to one if an edge is directed
from the vertex i to vertex j and zero otherwise. For an oriented graph, the
corresponding element is equal to one if the vertexes are incidental. Usage of the
adjacency matrix allows us to solve various problems, such as finding the shortest
paths, coloring the graph, building a spanning tree with minimum weight, and others.
Disadvantages include excessive memory consumption, especially for an oriented
graph. You can reduce costs by using sparse representation in the form of a dynamic
list, where each element of the matrix is equal to one contains indices of incident
vertexes and a pointer to the next non-zero element. But in this case, the complexity of
data processing, particularly the calculation of algorithms on graphs, increases since
access to the elements is consequent.
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FO and FI representations allow you to store graph information in a onedimensional array. The number of vertices at the beginning of the array, then through
the delimiter enumeration of vertexes incident to the corresponding vertex. Similar to
them is the MFO and MFI representations, which requires two one-dimensional arrays.
The first array stores ordered sequences of vertexes adjacent to the corresponding
vertex, and the second - the index of the first element in the previous array adjacent to
the corresponding vertex. The main disadvantage of such representations is the
complexity of the operations of adding and removing edges.
Adjacency lists - is a reference representation of graphs, when each vertex
contains a pointer to the next vertex and a list of incidental vertexes [2]. In terms of
memory usage, - this is an efficient representation, especially for sparse graphs with a
small number of edges. But editing operations require the support of complex pointer
processing logic.
The object-oriented approach allows us to store information not only about the
topological properties of the graph, but also additional data, such as the weights of the
graph edges, tagging or coloring the vertices, and more. This increases the amount of
memory but allows us to solve more complex processing problems. Also, the
representation of the concepts of the subject area in the form of interaction between
objects is natural and understandable to the user.
The comparative characteristics of the means of computer representation of
graphs are given in spreadsheet 1, where а – is the amount of memory occupied by one
element, b – is the memory consumption for auxiliary elements (pointers), n and m –
are the number of vertexes and edges of the graph, respectively.
Memory
Method of graph
consumption
representing
Adjacency matrix
Sparse adjacency
matrix
FO and FI
representation

312

a*n2
(a+b)*m
(1+2m+n)*a

Suitability for processing
editing
algorithms
on graphs
Medium
High
Medium

Medium

Low

Medium

Disadvantages
Excessive memory
consumption
Usage of pointers slows
down access operations
Unsuitable for editing
operations
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MFO and MFI
representation

Unsuitable for editing
operations
(a+b)*n+
Medium
Medium
Usage of pointers slows
+(a+b)*m
down access operations
High
High
Complexity of objecta*(n+m)
oriented developing
Spreadsheet 1. Methods of graph representing

(1+m+n)*a

Adjacency lists
The objectoriented approach

Low

Medium

An object-oriented representation allows us to create a unified interface for
processing graph elements, to extend it, for instance, by adding transitions to reproduce
the Petri net or labels to study the dynamic processes simulated by the graph. This
model is the least sensitive to editing operations. Adding or deleting an item in it is like
creating a new object or deleting an existing one.
Implementation using a class hierarchy through the use of polymorphism
mechanisms allows expanding the range of solving. Picture 1 shows a class diagram
based on inheritance using a container class.

Picture 1. Class diagram based on inheritance graph representation

The graph element (GraphElement) is represented as an abstract class that
contains pure virtual functions for output information (Output), access to information
© Ostapenko Olena
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about vertices (getTop and getTail), and edge weights (getWeight). The variable of the
top class is the identifier of the vertex of the graph. The functionality of the base class
is specified in the descendant classes Vertex (vertex) and Rib (edge). They override the
pure virtual functions declared in the base class. In the Rib class, the functionality is
expanded by adding its own members - the second vertex (tail) and the weight of the
rib (weight).
The Graph container class is used to process graph information. It contains a
pointer to a dynamic list of elements of the structure, each element, in turn, consists of
a pointer to the element of the base class and a pointer to the next element. Thanks to
the principle of polymorphism, any object of descendant classes can be processed
through the pointer of the base class, is compatible container can handle both the top
and edges of the graph.
The container class contains methods for adding and removing graph elements,
implemented on the stack principle, determining the number of vertices and edges,
constructing adjacency, and incident matrices to study the topological properties of the
graph. The main functionality of the container is the construction of a minimal
spanning tree using Kruskal's algorithm [1]. Additionally, a depth search algorithm is
implemented, which allows us to find cycles when building a spanning tree and remove
the edges that form them.
The proposed representation of the graph can be used to study the scheme of
highways, planning communication networks, solving problems of the optimal location
of the mobile network, and more.
The advantages of this approach are the complexity of solving the problem of
graph processing, combining its natural representation with processing algorithms, and
the ability to extend the functions by adding new processing methods to the container
class. For instance, adding a graphical editor to construct graphs interactively will make
the graph interface more user-friendly and understandable. The proposed graph
representation can be used to study the scheme of highways, planning communication
networks, or for tasks of optimal location of the mobile network.
314
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Важливим фактором негативного впливу на довкілля об’єктів енергетики
є викид тепла і вологи в навколишнє середовище. На існуючих і перспективних
атомних та теплових станціях для відведення тепла від конденсаторів турбін
використовуються баштові випарні градирні . Як приклад, для охолодження
реактора ВВЕР-1200 необхідно випаровувати до 2 тис. тон води за годину або
близько 0,5 т/c. Якщо градирня несправна, то не забезпечується охолодження
системи і, як результат, реактор повинен бути зупинений.
Традиційні випарні градирні використовуються в промисловості більше як
100 років. У відповідності з методиками і стандартами для теплового розрахунку
і проектування випарних градирень при виробництві 1 МВтхгод електроенергії
на сучасній парогазовій установці (ПГУ) в атмосферу викидається в середньому
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0,74 тони дистильованої води. Кількість випаровуваної води є пропорційною до
ефективності охолодження води, чим вища ефективність охолодження, тим
більші втрати води на випаровування. Для зменшення виносу та випаровування
води на вентиляторній випарній градирні запропоновано ряд рішень [1], а саме:
1.

За зоною розбризкування води в градирні відбувається змішування

нагрітої пароводяної суміші з зустрічним більш холодним атмосферним
повітрям. При зниженні температури утвореної пароводяної суміші до точки
роси пароповітряна суміш конденсується на внутрішніх елементах градирні і
водоуловлювачі.
2.

Більш ефективним способом конденсації вологи пропонується

використання теплового насосу. Вода конденсується на випарнику і потрапляє у
бризкальний басейн.
3.

Ще один варіант вирішення випарного охолодження пропонує

В. Кузнєцов, а саме використання "сухих" градирень [2].
На сьогодні доволі добре вивчені "сухі" градирні, в яких повітря для
охолодження води в радіаторних теплообмінниках (дельтах) примусово
прокачується вентиляторами. У випадку використання "сухих" градирень
конденсація відпрацьованого пару можлива на трубчастій поверхні без контакту
з технічною водою, або в іншому випадку за рахунок змішування в бризгалах
конденсатора з хімічно знесоленою водою, що циркулює через теплообмінник
"сухої" градирні. Використання "сухих" градирень на АЕС актуальна для
розробки проектів ГРЕС та ТЕЦ, екологічні проблеми яких є більш нагальні. На
сьогодні для будівництва АТЕЦ малої потужності (6, 12, 30 МВт) в автономних
районах використовуються "сухі" градирні, в яких відпрацьована пара в турбіні
конденсується в повітряних теплообмінниках без використання проміжного
теплоносія.
Отже, основою проблемою енергетики є підвищення енергоефективності
на діючих електростанціях. Аналіз результатів досліджень та технологічних
розрахунків градирень довів, що охолодження води в системах на 2−10 оС нижче
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нормативного, а недостача води для забезпечення охолодження розрахункових
об’ємів пари в конденсаторах турбін складає 30−40 %.
Одним з варіантів покращення охолодження води на випарних градирнях
пропонується використання зрошувачів з високоефективного поліпропілену
типу NC20. Цей тип зрошувача забезпечує високу охолоджувальну властивість,
блоки завантаження мають високу просторову жорсткість та стійкість до
зовнішніх навантажень [3].
Відповідно до даних щодо експлуатації турбін, підвищення температури
води, що охолоджує конденсатори, на 1 оС призводить до зниження потужності
турбіни на 0,4 % (перевитрати пари на 0,5%). Для забезпечення охолодження
води до необхідної температури, особливо при роботі в теплий період року,
запропоновано встановлення декількох малогабаритних градирень модульного
типу [4]. Пропонується заміна традиційного "мокрого" способу охолодження
води на "сухий" або гібридний, який поєднує обидва способи [5]. Очевидно,
ефективним

є

використання

полімерних

матеріалів

при

виробництві

каплевловлювачів, зрошувачів, форсунок, труб водорозподільчих систем.
Враховуючи пластичність полімерних матеріалів, з’являється можливість
суттєво видозмінити конструкцію та форму устаткування.
Для порівняльного аналізу роботи модернізованих градирень, які
відрізняються за способом охолодження та інших умов експлуатації, доцільне
використання величини теплового ККД теплообмінника. Відповідно, ККД
градирні:
η = ∆t/∆t* ,
де Δt = (t1 − t2) – перепад температури води на градирні; t1, t2 –
температура води до та після охолодження відповідно, °С), Δt* = t1 - ϑ*.
Гранична температура повітря ϑ* визначається із співвідношення
ρH (ϑ*) = ρg,
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де ϑ – температура повітря по сухому термометру, °С;

ρg = ϕρH (ϑ), ϕ –

відносна вологість повітря, ρH (ϑ) = ρCBζ /(1−ζ) – функція насичення,
ρCB – густина сухого повітря, кг/м3; ζ = ζ(ϑ) – вологонасиченість.
Ці параметри дозволяють оцінити та порівняти технологічну ефективність
обладнання [6].
Як варіант

вибору ефективного типу градирні, може розглядатись

насадкова та безнасадкова градирня [7]. Перевага ежекційних градирень над
вентиляторними плівковими градирнями полягає у

вищій охолоджувальній

здатності. Це пояснюється тим, що у форсункових градирнях охолодження
відбувається на відстані 1,5 м від форсунки. Видалення зрошувача з баштової
градирні і встановлення пристроїв для розпилення води дозволяє знизити
температуру охолодженої води

на 4−8 оС вище від температури мокрого

термометра, що дозволяє економити до 5 % палива на рік. Охолодження
оборотної води в таких градирнях проходить за рахунок тепломасообміну між
мікродисперсними краплями охолоджуваної води та повітря, яке ежектується у
факел розпилу форсунки.
Таким чином, для забезпечення швидкого і якісного ремонту та
реконструкції існуючих градирень, доцільно розглянути наступні аспекти їх
використання:
–

комбінованого охолодження оборотної води за допомогою "сухих"

та традиційних способів випарного охолодження;
–

систем, що забезпечують кращий тепломасообмін в самій градирні

між охолоджуваною водою та повітрям.
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В

процессе

эксплуатации

АЭС
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образуются

твердые,

жидкие

и

газообразные, являющиеся источниками ионизирующих излучений, среды радиоактивные отходы.
Радиоактивные жидкости (ЖРО) являются наиболее объемным видом
отходов АЭС. При двух работающих энергоблоках на атомной станции в течение
года в емкости хранения поступает около 500 кубических метров ЖРО.
Для АЭС характерны низкоактивные (3,7·109 ‒ 3,7·1011 Бк/дм3) и
среднеактивные (1010‒ 1012 Бк/дм3) отходы. Значительную долю в них
составляют трапные воды - неорганизованные протечки теплоносителя,
обмывочные воды и растворы после дезактивации наружных поверхностей
оборудования, а также полов, стен и потолков помещений. Проектная
интенсивность поступления таких вод для блоков ВВЭР-1000 составляет
около 4000 тыс. м3/год [1].
Для исключения пагубного влияния жидких радиоактивных отходов на
окружающую среду при эксплуатации в составе АЭС имеются спецводоочистки
(СВО). Прием и подготовку осветленных трапных вод для переработки на
выпарных установках, упаривание до кубового остатка, очистка дистиллята и
подача кубового остатка на хранение в баки обеспечивает система СВО-3. Она
состоит из трех групп оборудования: узел сбора и подачи трапных вод на
переработку; узел с выпарной установкой; узел доочистки дистиллята.
Солеобразующие примеси трапных вод представлены компонентами
конструкционных материалов, радионуклидами и кислотными остатками
(табл.1).
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анионы

катионы
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Ион

Н+

масса
7,94E-09
г/дм3
ион

ОН-

масса
2,14E-05
г/дм3

Na+

K+

Fe3+

Cu2+

Cr3+

Ni+2

Mn+3

134

Co

ΣKt

0,4

0,68

0,015

0,016

0,004

0,004

0,004

1,17E- 5,94E- 4,06E07
06
09

1,12

H3BO3OH-

Cl-

NO3- SO42-

-

-

-

-

-

-

ΣAn

2,4

0,002

-

-

-

-

-

-

3,13

трапных

вод

0,7

0,03

Сs

137

Cs

60

Табл. 1. Примеси трапных вод

Относительно

высокая

засоленность

(до 10

г/дм3)

обусловливает поэтапную технологию очистки: предварительную подготовку,
ступенчатую дистилляцию, конденсацию с дегазацией, доочистку конденсата и
транспортирование кубового остатка.
Опыт эксплуатации существующих систем очистки трапной воды на АЭС
Украины

показал,

что

применяемые

технологии

основываются

на

низкоэффективном и энергоемком оборудовании: отстойники, насыпные
фильтры, выпарные аппараты.
На предприятиях ядерной отрасли есть опыт реализации компактных и
эффективных технологий на основе баро- и электромембранных методов разных
уровней при сохранении поэтапной структуры [2]. Модернизированная система
в

качестве

узла

ультрфильтрационными

предварительной
аппаратами

с

очистки

плоскими

комплектуется

металлокерамическими

мембранами, позволяющий выделить из раствора соли жесткости. Применение
импульсной переполюсовки для стабилизации электрохимических процессов
повышает надежность предложенной схемы, позволяющей существенно
повысить степень концентрирования растворов, что заметно сокращает объем
концентратов, подлежащих дальнейшей переработке (омоноличивание и
захоронение).
В данной работе представлена сравнительная оценка эффективности
обработки ЖРО типовой и модернизированной системами.
Задача исследования состоит в экспертном сравнении комплектации
оборудования систем и ее влиянии на эффективность их функционирования.
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Структурная

схема

системы

www.openscilab.org

состоит

из

ряда

относительно

самостоятельных узлов: предварительной очистки, отделения ионных примесей,
доочистки конденсата и транспорта концентрата (рис. 1).
Накопители,

Выпарные

Ионобме

Монжусы,

отстойники,

аппараты,

н-ники,

средства

механически

конденсатор-

охладите

коммуника

дегазатор,
Рис. 1 Структурная схема обработки жидких радиоактивных отходов

Типовой и модернизированный варианты схемы обработки ЖРО
отличаются комплектацией оборудования (табл. 2).
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

324

Варианты схемы обработки жидких радиоактивных отходов
типовая
модернизированная
Трапные воды спецкорпуса
Трапные воды спецкорпуса
Приямок трапных вод
Приямок трапных вод
Бак-отстойник трапных вод
Насосы трапных вод
Насосы трапных вод
Бак декантата
Микрофильтры
Насосы декантата
Фильтры предочистки трапных вод
Ультрафильтры
Баки осветленных вод
Баки осветленных вод
Насосы осветленных вод
Насосы осветленных вод
Выпарной аппарат
Электродиализный опреснитель
Сепаратор испарительного аппарата
Доупариватель
Электродиализный концентратор
Монжюс
Монжюс
Конденсатор - дегазатор
Насосы дегазированной воды
Дефлегматор сдувок
Механический фильтр
Охладитель
Катионитовые фильтры
Анионитовые фильтр
Ловушки зернистых материалов
Контрольные баки
Контрольные баки
Насосы контрольных баков
Насосы контрольных баков
Табл.2. Оборудование для сравнительной оценки типового и модернизированного
варианта схемы обработки жидких радиоактивных отходов
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Сокращение

количества

оборудования

способствует

сокращению

капитальных затрат и ресурсов на эксплуатации.
Для экспертных оценок эффективности каждый узел системы оценивался
по ряду показателей методом балльной оценки, который предполагает оценку
системы по каждому рассматриваемому показателю (табл. 3).
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Показатель
Степень очистки
Удаление взвесей
Удаление микрофлоры
Расход очищаемой среды
Капитальные вложения
Потребление реагентов
Габариты
Энергозатраты
Потребность персонала

№
10
11
12
13
14
15
16
17

Показатель
Безопасность обслуживания
Потребность в предподготовке
Возможность переработки отходов
Возможность сброса отходов
Объем отходов
Надежность
Продолжительность эксплуатации
Ремонтопригодность

Табл .3. Показатель оценки эффективности узла системы

Все показатели получают оценку в баллах по пятибалльной шкале

Показатель

(табл. 4).

Бал

самый низкий
средний уровень
уровень близок к низкий уровень между наилучшим и уровень выше
наихудшего
наихудшим
среднего или
или не
значения или не удовлетворяет
значениями или
очень близка к
удовлетворяет
приближается к
нормативным
нормативным
нормативным
нормативным
значениям
значениям
значениям
значениям
1
2
3
4

Табл. 4. Шкала системы оценок

На

основе

результатов

оценки

экспертами

высокий
уровень равный
наилучшему
значению или
удовлетворяет
нормативным
значениям
5

частных

показателей

функционирования системы определены средние балльные оценки каждой
группы показателей для каждого узла схемы [3]. Средняя балльная оценка j-ой
группы показателей определяется по формуле:
n

Бj =

где

Бj

∑Б
j =1

n

ij

,

- средняя балльная оценка анализируемых j-х показателей для i-ой

группы факторов;
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Бу - балльная оценка анализируемого j-го показателя для i-го узла схемы;
n - количество оценок j-го показателя для i-го узла схемы в натуральных
единицах измерения.
Каждому показателю присваивается коэффициент весомости в пределах
узла, отражающий его относительную значимость. Коэффициенты формируются
экспертно

с

учетом

влияния

его

на

достижение

эффективности

функционирования в целом, используя процедуры ранжирования, парного
сравнения и последовательного сравнения.
Интегральная

оценка

эффективности

функционирования

системы

определяется выражением:
n

Э=

∑К
i =1

вi

⋅ Бi

n

,

где Э - комплексная эффективность системы;
Квi - коэффициент весомости для i -ой группы факторов.

Интегральный показатель эффективности функционирования системы
оценивается следующим образом (табл. 5).

неэффективное
функционирование
Э< 1

Показатели эффективности
стабильное состояние
Э=1

эффективное
функционирование
Э>1

Табл. 5. Показатели эффективности функционирования системы

Методика оценки эффективности функционирования системы позволила
определить обобщенные интегральные ее значения как по отдельным узлам, так
и для всего комплекса системы (табл. 6), на основании которых можно с
достаточной

степенью

объективности

судить

об

эффективности

ее

функционирования.
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Этап

Сравнение

Эффективность

Прирост
эффективности,%

транспорт

4 – доочистка,

3 - деионизация

2 – осветление

1 – осаждение

типовая модерн.

0,909

1,091

20,04

0,784

1,216

55,20

0,819

1,182

44,34

0,828

1,172

41,62

Табл. 6. Показатели эффективности функционирования системы в типовой и
модернизированной схеме
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Проведенные экспертные оценки позволяют отметить, что типовая,
существующая на АЭС система концентрирования ЖРО, характеризуется
недостаточно эффективным функционированием каждого узла схемы.
Наименее эффективным является узел осветления, предназначенный для
отделения от ЖРО коллоидных и поверхностноактивных примесей. Наиболее
близким к нормативному режиму является узел отделения дисперсных примесей.
Применение в комплектации этих узлов микро- и ультрафильтрации
позволяет существенно повысить их эффективность (на 20 – 50 %).
Не

менее

целесообразным

представляется

применение

электромембранных технологий вместо дистилляции, которые позволяют
отказаться от ресурсоемких термических и сорбционных процессов.
Полагая все этапы обработки ЖРО равно значимыми с коэффициентом
весомости равным 1, можно предполагать, что переход на применение
рассматриваемой

технологии

позволит

повысить

среднюю

оценку

эффективности системы превышает типовую на 40,3005 %.
Заключение.
Полученная экспертная оценка позволяет предполагать целесообразность
предпроектных

проработок

технологической

схемы

модернизации

и

исследования режимов ее эксплуатации.
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Автoмобільні
циліндропоршньова

двигуни
група

внутрішнього
(ЦПГ),

працюють

згорaння
y

(ДВЗ),

тяжких

тa

їх

умовах,

що

характеризуються високими швидкостями,прискореннями поршня й значними
термoмеханічними навантаженнями тa тиском у ЦПГ. [1].
Швидкість згорання палива при роботі ДВЗ складає лише 12 –35 м/с.
Основною проблемою в роботі ДВЗ згоранням палива складає те, що при
потужному згоранні при великому тиску газів відбувається деформування
деталей ЦПГ : провалюються поршні, зриваються головки циліндрів,
обриваються шатуни, згинаються колінвали, та ін. Управління даним процесом
дає можливість знизити цей шкідливий вплив на ЦПГ, підвищити його паливну
економічність і експлуатаційні властивості з можливою зміною у його
конструкції вузлів та агрегатів. [2].
Аналіз літератури показує, що основними методами досліджень при
рішенні задач по моделюванню процесу згорання палива у ЦПГ є напруженодеформований стан тіла їх аналітичні або чисельні метoди.
Відомо одним з основних заходів підвищення потужності двигунів є
збільшення їх об’ємів циліндрів, що у свою чергу веде до підвищення розмірів
двигуна його металоємкості та витрат палива. Ефективним способом підвищення
© Жовтобрюх Ю.А., Філатов С.В.,
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потужності двигунів є застосування турбонаддуву з одноступеневим або двоступеневим охолодженням повітря (інтеркуллера), що також дає можливість
збільшити заповнення робочою сумішшю об’єму камери згорання без
збільшення об’єму циліндрів двигуна. При цьому потужність двигуна
підвищується на 40–60%. [1].
Перший напрямок – це автоматичне керування процесом згорання
палива за допомогою датчика регулювання тиску встановленного у головці
циліндра. Другий напрямок – це підбір оптимальної камери згорання за
допомогою вмонтованого у головку поршня перемінного “витискувача”, який
дає можливість змінювати об’єм камери згорання і при підвищенні тиску
спрацьовувати як запобіжний клапан.
Кінцевою метою проведення досліджень є визначення максимальних
напружень, що виникають у різноманітних камерах згорання, визначення таким
чином оптимальної камери згорання, її форми та конструктивного розташування
[4].
Розглядаючи результати різних досліджень можна зробити висновок,
що двигуни внутрішнього згорання мають резерв потужності шляхом виділення
її за допомогою зниження тертя в циліндрично-поршневій групі. Але на наш
погляд, так як двигуни внутрішнього згорання є основним джерелом викидів
шкідливих речовин в атмосферу, то більш раціональним і доцільним буде
досягнення максимального зменшення викідів шкідливих речовин та збільшення
моторесурсу і експлуатаційних показників ДВЗ за прикладом закордонних фірм.
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У багатьох регіонах Світу спостерігається чітка тенденція до зростання
частоти та масштабу затоплень урбанізованих територій. Актуальною ця
проблема є і в Україні, зокрема в центральних частинах найбільших міст, де
функціонує загальносплавна система водовідведення.
Процеси формування поверхневих стічних вод на території урбанізованих
басейнів стоку є складною багатофакторною задачею, особливо при наявності
спеціальних споруд для його регулювання [1, 2]. На гідрографи дощового стоку
впливають кліматичні параметри місцевості, топогеодезичні параметри басейна
стоку (конфігурація, розміри в плані, похил), а також гідравлічні характеристики
басейна, зокрема коефіцієнт шорсткості покриття та коефіцієнт інфільтрації.
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Найпоширенішими на практиці методами моделювання поверхневих
гідрографів стоку є метод нелінійного резервуару та метод кінематичної хвилі [3,
4]. Разом з тим, у цих методах використовуються суттєві спрощення фізичної
суті задачі, що зумовлює питання щодо гідравлічної коректності цих методів та
точності моделювання гідрографів стоку з окремих підбасейнів стоку [5]. У
роботі [6] , було обґрунтовано модифікований метод кінематичної хвилі, на базі
якого розроблено секторний метод, що дозволяє виконати моделювання
дощового стоку з однорідного урбанізованого басейна стоку довільної
конфігурації в плані [7, 8]. Разом з тим, суттєвим спрощенням, прийнятим у
вказаних вище методах, є припущення щодо однакового у всіх точках підбасейна
стоку значення поздовжнього похилу у напрямку до дощоприймача. Це
положення є коректним тільки для поверхонь конічного типу; разом з тим, на
практиці найпоширенішим є висотне планування урбанізованих поверхонь у
вигляді плоских поверхонь.
У роботі представлено результати моделювання гідрографів дощового
стоку з типових урбанізованих басейнів стоку з використанням розробленого
авторами модифікованого, тривимірного секторного методу, який базується на
простому секторному методі, і дозволяє врахувати реальну висотно-просторову
схему підбасейна стоку з автоматизованим визначенням фактично змінних
поздовжніх похилів поверхні підбасейна у напрямку до дощоприймального
пристрою. Довільний урбанізований підбасейн стоку полігональної форми
можна розбити на трикутні плоскі сектори з нижньою точкою-вершиною у місці
розташування дощоприймача. Координати точок-вершин у декартовій системі
координат: А1(x1; y1; z1); А2(x2; y2; z2); А3(x3; y3; z3). У полярній системі координат
цей трикутний підбасейн стоку задається діапазоном значень полярного кута φ:
ϕ01 ≤ ϕ ≤ ϕ02 (мал. 1). Характерні полярні кути, що обмежують підбасейн стоку,

можна розрахувати, виходячи з координат вершин підбасейна стоку:
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y −y 
ϕ02 = arctg  3 1  .
 x3 − x1 

y

(1)

A3 (x3 ;y3 ;z3 )
Ai (xi ;yi ;zi )
ϕ02
ϕ01
A1 (x1 ;y1 ;z1 )

A2 (x2 ;y2 ;z2 )
ϕi

x
Мал. 1. Схема трикутного в плані підбасейна стоку у тривимірному секторному методі
моделювання гідрографів дощового стоку з поверхні урбанізованого підбасейна стоку

Радіус-вектор і-го елементарного сектора:
ri = A1 Ai =

( y2 − y1 )( x2 − x3 ) − ( y3 − y2 )( x1 − x2 )
( y3 − y2 ) cos ϕi − ( x3 − x2 ) sin ϕi
.

(2)

Поздовжній похил і-го сектора:
i0 ,i =

z 2 − z1 + χ i ( z3 − z 2 )
( xi − x1 )2 + ( yi − y1 )2

,

(3)

де χi = f ( xi ; yi ) − безрозмірний коефіцієнт форми:
χi =

( xi − x2 )2 + ( yi − y2 )2
( x3 − x2 )2 + ( y3 − y2 )2

.

(4)

Тестування та адаптацію модифікованого 3D секторного методу виконано
для найпоширеніших на практиці прямокутних підбасейнів стоку.
Час поверхневої концентрації для і-го елементарного сектора:
t con ,i =

1,415 ( rcon ,i n1 ) 0 ,6
( ψ mid q д ) 0 ,4 i о0 ,3

, с,

(5)

де rcon,i – радіус концентрації стоку з і-го сектора за виразом (2); n1 − коефіцієнт
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шорсткості поверхні; прийнято значення n1 = 0,015 як для грубозернистих
асфальтобетонних покриттів; ψmid − середнє значення коефіцієнта стоку; qд −
інтенсивність дощу в одиницях СІ, м3/(м2·с); i0 − поздовжній похил і-го сектора
за рівнянням (3).
Виконано

серію

чисельних

експериментів

з

використанням

удосконаленого тривимірного секторного методу для типових квадратних у
плані, повністю водонепроникних підбасейнів стоку для кліматичних умов міста
Львова. Розміри типового тестового квадратного у плані підбасейна стоку
прийнято рівними 50×50 м (F = 2500 м2), що відповідає повному радіусу
концентрації Rcon=70,71 м. Ефективна ширина такого підбасейна при
моделюванні гідрографів за методом нелінійного резервуару:
Bef = F / Rcon = 2500 / 70,71 = 35,36 м.
Значення базового похилу підбасейна стоку прийнято різним для різних
розрахункових випадків, у межах від 0,005 до 0,02, що відповідає практиці
містопланування. Під базовим похилом розуміємо похил поверхні до
дощоприймача з боків від суміжних вершин, тобто поздовжній та поперечний
похили в декартовій системі координат. Кліматичні параметри прийняті для
міста Львова згідно з нормативним документом ДБН В.2.5-75:2013.
Вплив на гідрографи дощового стоку базового похилу поверхні
представлено на мал. 2. Як і в методах нелінійного резервуару та в простому
секторному методі, збільшення похилу підбасейну зумовлює зменшення часу
поверхневої концентрації та збільшення максимальної секундної витрати стоку.
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Мал. 2 Гідрографи дощового стоку з підбасейна стоку 50×50 м, отримані за тривимірним
секторним методом для різних значень базового похилу іо (q20 = 109 л/(с×га); P = 1 рік;
n=0,73; n1 = 0,015)

За методикою, наведеною в [9], виконано порівняння гідрографів стоку за
методами нелінійного резервуара, простого секторного методу та тривимірного
секторного методу за середніх значень вхідних параметрів (мал. 3).
Q, л/с
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Мал. 3. Гідрографи дощового стоку з водонепроникного підбасейна стоку 50×50 м
для відповідних нормативних критичних дощів, отримані за: 1 − методом нелінійного
резервуару; 2 − секторним методом; 3 − 3D секторним методом (q20=109 л/(с×га); P=1
рік; n=0,73; і0=0,01; n1=0,015)
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Час концентрації з типового підбасейна стоку з середніми типовими
значеннями планувального похилу поверхні і0=0,01 та коефіцієнта шорсткості
найпоширеніших на сьогоднішній день водонепроникних покриттів типу
грубозернистого асфальту (n1=0,015)

для кліматичних умов м. Львова при

періоді Р = 1 рік за модифікованим 3D секторним методом становить 355 с, що в
1,16 рази менше, порівняно з відповідним результатом за простим секторним
методом (411 с). Максимальна пікова витрата дощового стоку за удосконаленим
3D секторним методом для цих умов становить 66,3 л/с, що в 1,11 рази більше,
ніж за простим секторним методом (59,6 л/с) і в 1,44 рази більше − ніж за
методом нелінійного резервуару (46,1 л/с).
Таким чином, використання методу нелінійного резервуару для середніх
значень вхідних параметрів дає в результаті майже в 1,5 рази менші пікові
витрати поверхневого дощового стоку з типових підбасейнів стоку, що істотно
впливає на весь гідравлічний розрахунок системи дощового водовідведення
урбанізованого басейна стоку.
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Производство инулина для пищевых целей было начато в Германии в
1927 г. Ряд немецких заводов получали инулин из цикория, причем способ
производства был аналогичен производству сахара из сахарной свеклы. Инулин
добывают также из топинамбура, арники, полыни, ромашки, лопуха, одуванчика,
лука, чеснока, подснежника и т.д. [1].
Инулин относится к классу продуктов "питания толстой кишки" – не
расщепляется ферментами желудка, без структурных изменений достигает
© Калинина Г.П., Загоруй Л.П., Роль Н.В.
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нижних

отделов

бифидобактерий.

кишечника,
При

где

регулярном

www.openscilab.org

является

питательной

употреблении

инулина

средой

для

наблюдается

увеличение количества бактерий вида Bifidobacterium и уменьшение популяции
патогенных и условно-патогенных микроорганизмов видов Clostridium,
Escherichia coli, Fusobacterium. Пребиотические свойства инулина подтверждены
многочисленными исследованиями и используются в производстве йогуртов,
питьевого

молока,

кисломолочных

продуктов.

Для

обеспечения

пребиотического эффекта достаточным есть содержание инулина в рационе 0,5%
от сухой массы, что соответствует примерно 3-4 г инулина в сутки [2].
Непосредственным эффектом от употребления инулина является
увеличение в толстом кишечнике популяции Bifidobacterium. Они превращают
сахариды в молочную и уксусную кислоты, что ведет к снижению уровня рН
толстого кишечника и создает наиболее благоприятные условия для проявления
бифидогенных свойств инулина; подавляют развитие патогенной и условно
патогенной микрофлоры; продуцируют вещества, которые влияют на иммунную
систему человека и предотвращают заболевания; синтезируют витамины группы
В (В1, В2, В6, В12), фолиевую и никотиновую кислоту; стимулируют абсорбцию
ионов Са, Мg; не образуют вредных метаболитов и многое другое [3].
Кроме

пребиотических,

инулин

имеет

и

другие

лечебно-

профилактические свойства. Инулин в тонком кишечнике стимулирует
выделение инсулина, снижает уровень сахара в крови на 20-25%. Регулярное
потребление инулина снижает концентрацию жира, уровня липопротеидов
низкой плотности, содержания холестерина в плазме, улучшается всасывание в
кишечнике кальция, магния, железа, меди и цинка, что актуально с точки зрения
эндоэкологии организма. Также инулин нормализует водно-минеральный обмен
в организме и регулирует химический состав крови [3].
Кроме биологических свойств инулин имеет технологическую функцию
как

структурообразователь

в

обезжиренных

молочных

продуктах.

Вышеупомянутое обусловливает высокий интерес к инулину и его широкое
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применение в продуктах диетического и оздоровительного питания. Проведен
аналитический поиск альтернативных источников получения инулина, изучено
его влияние на организм человека, технологические свойства молока и его
влияние на качество молочных продуктах. Для оценки качества молока и
молочных смесей использовали общепринятые и стандартные методы [4].
Исследования влияния инулина на физико-химические показатели смесей
на базе молока выявили стабилизирующее воздействие на белки молока.
Поэтому на следующем этапе исследований варьировали дозу инулина и
температуру пастеризации смесей, определяли группу термостойкости до и
после

пастеризации.

стабилизирующее

Так,

действие

инулин
в

высокотемпературной

обработке,

термостойкости

алкогольной

по

в

молочных

отношении
а

именно
пробе.

напитках

белков
–

Этот

молока

повышение
эффект

проявил
при
группы

объясняется

взаимодействием аминокислот белков молока с полисахаридом инулином, что
доказано методом измерения угла вращения плоскости поляризации модельных
растворов [5].
Внесение инулина в молоко способствует повышению вязкости, что
воспринимается как повышение жирности. Было исследовано использование
инулина в кисломолочных напитках и мороженом. В мороженом применяли в
качестве стабилизатора структуры. Было выявлено положительное влияние
содержания

инулина

на

сопротивление

к

таянию,

что

подтверждает

стабилизационные свойства добавки [6].
На данный момент продолжают исследования использования инулина в
производстве молочных продуктов, отрабатывают технологические режимы
обработки и дозы внесения. Запланирован эксперимент по определению влияния
инулина на процессы сквашивания молока в производстве кисломолочных
продуктов. Поэтому, учитывая результаты исследований и непосредственно
биологическую роль инулина в организме человека, использование инулина в
© Калинина Г.П., Загоруй Л.П., Роль Н.В.
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сочетании с цикорием является перспективным направлением научных
исследований.
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Використання полімерних композиційних матеріалів (ПКМ) на основі
термопластичних в’яжучих є перспективним шляхом підвищення терміну
експлуатації

трибологічних

з’єднань

техніки

сьогодення.

Окрім

того,

використання ПКМ дозволяє отримати підшипники ковзання, шестерні з
низькою вагою та малою собівартістю при виробництві, в поєднанні з високими
технічними характеристиками (зносостійкість, міцність, корозійна та хімічна
стійкість).
Політетрафторетилен (ПТФЕ) є однією з розповсюджених матриць для
створення ПКМ триботехнічного призначення, завдяки поєднанню комплексу
цінних властивостей: здатність роботи в умовах тертя без змащення, хімічна
стійкість до багатьох кислот і лугів, гідрофобність, великий діапазон температур
експлуатації (73÷523 K). Одним з ефективних методів покращення властивостей
полімерної матриці є її армування сумішшю декількох наповнювачів [1].
Як наповнювачі для створення гібридних ПКМ використали:
© Начовний І.І., Томіна А.-М.В., Макаров В.С.
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- шунгіт, який характеризується безліччю унікальних властивостей, таких
як висока зносостійкість, пластичність, екологічність [2].
- поліметилсилоксан – хімічно інертний, не розчинний у воді, гідрофобний,
здатний працювати в широкому інтервалі температур (173÷523 K) [3].
Відсотковий вміст наповнювачів наведений у табл.1.
Номер матеріалу
1
2
3
4

В’яжуче

С, мас.%
Наповнювач
С, мас.%
100
80
10
10
ПТФЕ
77,5
Шунгіт + ПМС
15
7,5
65
20
15
Табл. 1. Склад композицій наповнених гібридною сумішшю

Дослідження триботехнічних характеристик базового полімеру та
композитів на його основі, здійснювали в режимі тертя без змащування на
машині зі зворотно-поступальним рухом при навантаженні 64 Н, швидкості
ковзання 0,83 м/с. Твердість і межу плинності визначали на твердомірі ТК-2М та
машині ИМ-4Р.
Результати досліджень представлених на мал. 1 показали наступне: в
ідентичних умовах розроблені композити перевершують базовий полімер за
інтенсивністю зношування у 57÷155 разів.

Мал. 1. Інтенсивність зношування політетрафторетилену та композитів на його
основі

Різке зменшення зношування ПТФЕ обумовлено тим що на поверхні
контртіла утворюється стабільна плівка перенесу, в результаті чого тертя
344
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відбувається за схемою «полімер-полімер», а сталеве контртіло вилучається з
процесу зношування.
Проте, введення ПМС призводить до зменшення міцнісних характеристик
ПТФЕ (див. мал. 2), що обумовлено низькою адгезією на межі поділу
«наповнювач-матриця», через обволікання часток шунгіту поліметилсилоксаном
[4].

Мал. 2. Експлуатаційні характеристики політетрафторетилену та композитів на
його основі

Список використаних джерел:
1.

Исследование физико-механических характеристик графитопластов

/ А.И. Буря, С.В. Калиниченко, А.-М.В. Томина [и др.] // Вісник НТУ «ХПІ». –
2017. – Т.1238, №16.– С. 3 – 7.
2.

Мосин

О.В.

Состав

и

структурные

свойства

природного

фуллеренсодержащего минерала шунгита / О.В. Мосин, И.И. Игнатов /
Технологическая безопасность. – 2013. – № 1(25) – С. 29 – 33.
3.

Рязанов Я.А. Справочник по буровым растворам / Рязанов Я.А. –

Москва: Недра, 1979. – 215 с.
4.

Липатов Ю.С. Межфазные явления в полимерах / Липатов Ю.С. –

Киев: Наук. Думка, 1980. – 260 с.

© Начовний І.І., Томіна А.-М.В., Макаров В.С.

345

Сучасні виклики і актуальні проблеми науки,
освіти та виробництва: міжгалузеві диспути
Технічні науки

www.openscilab.org

Побіженко І.О., Фокін Д.Є.

CRM СИСТЕМИ
Побіженко Ірина Олександрівна
ктн, доцент, доцент кафедри програмна інженерія
iryna.pobizhenko@nure.ua
Фокін Дмитро Євгенович
Студент 4 курсу Харківського національного університету радіоелектроніки
(програмне забезпечення)
Dmytro.fokin@nure.ua
Управління відносинами з клієнтами (CRM) - це підхід до управління
взаємодією компанії з поточними та потенційними клієнтами. Він використовує
аналіз даних про історію клієнтів з компанією для поліпшення ділових відносин
з клієнтами, особливо зосереджуючись на утриманні клієнтів і в кінцевому
підсумку, стимулюючи зростання продажів.
Потреба в структуризації клієнтських баз і продажів з'явилася разом з
розвитком північноамериканських компаній ще на початку ХХ століття. Перший
прообраз сьогоднішньої CRM з'явився в 1947 році і називався він «Day-Timer»
(Таймер дня). По суті, це був структурований блокнот. Він допомагав окремим
менеджеру або продавцеві в його роботі, яка, в свою чергу, була націлена на
збільшення продажів. У цій версії функціонал зводився до управління
контактами. Але все в процесі роботи ще залежало від людини та її здібностей,
що ускладнювало прогнозування і планування.
Надалі історія CRM стала розвиватися швидше, оскільки широкого
поширення набули персональні комп'ютери, а з ними і всіляке програмне
забезпечення. У 1987 році з'явилася програма «АСТ». У неї був, як на ті часи,
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дуже прогресивний функціонал, що дозволяє не тільки структурувати, а й
задавати параметри для обробки інформації про клієнтів.
У двохтисячних СРМ-системи отримали новий виток розвитку. Продукти
групи «Contact Management» «виросли» разом з вимогами до таких програм.
Відбулася автоматизація більшості робочих процесів і свого роду перестановка
пріоритетів. Тепер програма - майже повноправний покажчик дій людини.[1]
Згідно зі спостереженнями компанії React Logic, практично кожна третя
українська компанія, штат якої перевищує більше 20 чоловік, впроваджує в
структуру бізнесу CRM-системи. Як правило, використовуються універсальні
рішення, такі як Bitrix24, OneBox, 1C: CRM і Onlyoffice. Однак функціонал
«готових» продуктів досить обмежений, тому власники компаній нерідко
вдаються до розробки авторських CRM-систем, орієнтованих під індивідуальні
завдання бізнесу. [2]
Створення CRM для кожного бізнесу це складний процес у який входить
як глибокий аналіз предметної області так і отримання оборотного зв’язку від
клієнтів, що дозволяє створити ефективну систему яка полегшить бізнес-процеси
підприємства.
Функціонально CRM поділяють на три категорії:
- CRM для управління маркетингом;
- CRM для управління продажами;
- CRM для управління обслуговуванням клієнтів.
- Комплексні CRM.
Зараз дуже перспективними є саме комплексні CRM. Вони дозволяють
обробляти велику кількість даних і користуватися перевагами бази даних замість
того щоб тримати велику купу інформації на листках паперу.
Отже, CRM у майбутньому будуть розвиватися як інструмент для
обслуговування малих та великих бізнесів, що дозволяє економити велику
кількість часу та грошей.
© Побіженко І.О., Фокін Д.Є.
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1. URL: https://qsystem.com.ua/crm-ot-bumagi-do-sovremennyh-tehnologij/
2. URL: https://reactlogic.com.ua/crm-systems/.
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Україна задекларувала своє бажання перейти на шлях до сталого розвитку
ще на Конференції ООН з довкілля та розвитку в Ріо-де-Жанейро у 1992 р.,
підписавши Декларацію щодо навколишнього середовища і розвитку та Порядок
денний на XXI століття. З того часу в Україні на виконання рішень Конференції
ООН вживалися певні заходи, проте значною ефективністю та результативністю
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неефективною

виявилася

діяльність

Національної комісії сталого розвитку України при Кабінеті Міністрів України
(створена згідно постанови Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 1997 р. №
1123) та Національної ради зі сталого розвитку при Президентові України
(створена згідно Указу Президента України від 4 лютого 2003 р. № 76), одним із
завдань яких було вироблення пропозицій щодо національної стратегії переходу
України на принципи сталого розвитку.
Останніми роками спостерігаються позитивні зміни в даному напрямку,
насамперед пов’язані з євроінтеграційними прагненнями України. Так, указом
Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015 було схвалено Стратегію
сталого розвитку "Україна - 2020", яка визначає мету, вектори руху, дорожню
карту, першочергові пріоритети та індикатори належних оборонних, соціальноекономічних, організаційних, політико-правових умов становлення та розвитку
України [1]. Метою Стратегії є впровадження в Україні європейських стандартів
життя та вихід України на провідні позиції у світі. Одним з векторів руху вперед
для досягнення цієї мети є відновлення макроекономічної стабільності,
забезпечення

стійкого

зростання

економіки

екологічно

невиснажливим

способом та створення сприятливих умов для ведення господарської діяльності,
що, серед іншого, передбачає реалізацію програми енергоефективності.
Основними цілями державної політики у цій сфері є зниження енергоємності
валового внутрішнього продукту (на 20 відсотків до кінця 2020 року), в тому
числі шляхом переходу до використання енергоефективних технологій та
обладнання. При цьому одним із стратегічних індикаторів реалізації Стратегії є
досягнення енергоємності валового внутрішнього продукту на рівні 0,2 тонни
нафтового еквівалента на 1000 доларів США валового внутрішнього продукту за
даними Міжнародного енергетичного агентства.
Крім того, в кінці 2018 р. в Україні були внесені зміни до податкового
кодексу (Закон України від 23.11.2018 № 2628-VIII), які серед іншого
передбачають суттєве зростання ставки податку за викиди CO2 – з 0,41 грн. до
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10,00 грн. за тонну (тобто більш ніж у 23 рази), з метою стимулювання
запровадження енерго- та екологічноефективних технологій для зменшення
негативного впливу на навколишнє середовище [2]. Спрямованість на
екологізацію економіки також прослідковується в таких документах як Стратегія
державної екологічної політики України на період до 2020 року, Транспортна
стратегія України на період до 2030 року, Державна програма розвитку
внутрішнього виробництва, Державна цільова економічна програма розвитку
легкового автомобілебудування на період до 2020 року та ін., а також у проекті
Концепції державної політики розвитку «зеленої» економіки до 2020 року та
проекті Концепції впровадження в Україні більш чистого виробництва [3-5].
Цілком очевидно, що реалізація задекларованих підходів буде мати не
лише технологічний, а й соціальний характер, оскільки екологічні проблеми
можна вирішити лише спільно з іншими соціальними проблемами і тільки
шляхом соціальних змін – зміни суспільних відносин у соціумах, впровадження
моделей

збалансованого

виробництва

і

споживання,

спрямованих

на

забезпечення життєдіяльності людини, охорони і раціонального використання
природних ресурсів, оптимізація ресурсної бази економічного та соціального
розвитку.
Однією з основних складових української економіки є багатогалузева
промисловість, включаючи важке машинобудування, чорну та кольорову
металургію, суднобудування, виробництво автобусів, легкових та вантажних
автомобілів, тракторів та іншої сільськогосподарської техніки, тепловозів,
верстатів, турбін, авіаційних двигунів, літаків, ракетоносіїв, супутників та
обладнання для дослідження космосу, обладнання для електростанцій, нафтогазової та хімічної промисловості, військової техніки — танків, військовотранспортних літаків, зенітно-ракетних комплексів, оптичного обладнання тощо.
Відповідно, невід’ємним завданням для можливості реалізації Стратегії сталого
розвитку "Україна - 2020" є першочергове реформування саме цих галузей
шляхом запровадження інноваційних технологій. В свою чергу це неможливо без
© Тепла Т.Л., Дурягіна З.А., Плешаков Е.І., Кулик В.В., Тростянчин А.М.
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підготовки висококваліфікованих спеціалістів, які знайомі з засадами сталого
розвитку, розуміють його важливість в глобальному масштабі, готові та здатні
до його реалізації в умовах реального виробництва при створенні нових та
вдосконаленні існуючих матеріалів, розробленні технологій виготовлення
виробів на їх основі.
Тому в Львівській політехніці розроблені та впроваджуються в навчальний
процес освітні програми підготовки бакалаврів та магістрів, зокрема на кафедрі
прикладного

матеріалознавства

і

обробки

матеріалів

(ПМОМ)

за

спеціальностями 132 Матеріалознавство та 136 Металургія, націлені на
розкриття проблем сталого розвитку, можливих шляхів його реалізації в
реальних умовах української промисловості. Введення в робочі програми
навчальних дисциплін низки модулів, орієнтованих на вирішення проблем
сталого розвитку саме в цих базових галузях промисловості, стало не просто
актуальною, але і нагальною потребою в підготовці фахівців цих спеціальностей.
Основою навчальних модулів став досвід реалізації подібних підходів у
закордонних ВНЗ. Цей досвід викладачі кафедри ПМОМ набули перебуваючи на
стажуванні, під час читання лекцій і спілкування з колегами в університетах
Євросоюзу кафедра залучає провідних спеціалістів, в тому числі із закордонних
навчальних закладів, для читання лекцій, проведення круглих столів і вебінарів
як для студентів, так і представників підприємств металургійної та
машинобудівної галузей Західного регіону України з обов’язковими елементами
сталого розвитку.
У дисципліни металургійного і матеріалознавчого скерування введені
модулі, в яких розглядаються питання обліку використання і запасів природних
ресурсів, вибору раціональних ресурсозбережних технологій, моніторингу їх
екологічного впливу на навколишнє середовище, умови праці, екологічно
обґрунтовані та енергоефективні напрямки технологічної модернізації ливарних
цехів, дільниць термічного оброблення тощо, опрацювання алгоритмів
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збалансованого сталого розвитку не тільки окремих підприємств, але й
споріднених галузей економіки України.
Підготовка фахівців різних спеціальностей, ознайомлених із засадами
сталого розвитку і націлених на реалізацію його принципів у професійній
діяльності, забезпечить створення сприятливих умов для глибоких соціальноекономічних перетворень та стійке зростання економіки України.
Список використаних джерел:
1. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015
2. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-19
3. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19
4. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1130-2011-п
5. Буркинський Б.В., Галушкіна Т.П., Реутов В.Є. “Зелена” економіка крізь
призму трансформаційних зрушень в Україні: Монографія. – Одеса: ІПРЕЕД
НАН України; Саки: ПП “Підприємство Фенікс”, 2011 . - 348 с.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПАРАМЕТРІВ КАВІТАЦІЙНОПУЛЬСАЦІЙНИХ НАВАНТАЖЕНЬ НА ЇХ СПЕКТРАЛЬНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Фем’як Ярослав Михайлович
д. т. н, доцент, завідувач кафедри буріння свердловин Івано-Франківського
національного технічного університету нафти і газу
З метою удосконалення технологічного процесу руйнування гірських
порід при бурінні свердловин запропоновано результати досліджень щодо
впливу нестаціонарних навантажень на масив гірської породи із застосуванням
теорії спектрів. Проведені дослідження стосуються кавітаційно-пульсаційної
обробки масиву гірської породи в залежності від тривалості її дії.
Розглядається

дія

на

гірський

масив

кавітаційно-пульсаційних

навантажень, які моделюються наступними залежностями:
0,

P1 (t ) =  Pm ,
0,


t < 0,
0 ≤ t ≤τ,
t >τ,

(1)

0,

P2 (t ) =  Pm ,
0,


t < 0,
0 ≤ t ≤ 2τ ,
t > 2τ ,

(2)

де Pm - максимальне значення кавітаційно-пульсаційного навантаження;

τ - тривалість дії навантаження.
Для кожного з зазначених вище випадків, знаходимо значення амплітудночастотних спектрів:.
- для першого випадку (1) маємо:
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S1 (ω ) = Pmτ

sin 0,5ωτ
;
0,5ωτ

(3)

- для другого випадку (2), коли тривалість кавітаційно-імпульсного
навантаження становить 2τ , амплітудно-частотний спектр складає:
S 2 (ω ) = 2 Pmτ

sin ωτ

ωτ

(4)

.

За результатами обчислень на мал. 1 наведено амплітудно-частотні
спектри (спектральні щільності) навантажень, які змодельовані за виразами (1)
і (2) в залежності від безрозмірного параметра ωτ (де ω = 2πf – кругова частота).
Слід зазначити, що крива 1 відповідає спектру S1 (ω ) , крива 2 – S 2 (ω ).

1 – для t1 = τ ; 2 – для t2 = 2τ
Мал. 1. Амплітудно-частотні спектри кавітаційно-пульсаційних навантажень
різної тривалості біля кавітатора
© Фем’як Я.М.
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З метою встановлення переваг або недоліків того чи іншого способу
кавітаційно-пульсаційної обробки масиву гірської породи, слід визначити діючу
тривалість навантаження Δt та діючу ширину спектра Δω.
Тут скористаємось відомими формулами з теорії спектрів [1]:
I t M t2
∆t =
− 2 ;
At
At

(5)

I ω M ω2
− 2 ,
∆ω =
Aω
Aω

(6)

2

2

де відповідні величини подамо наступним чином [2]:
∞

At = ∫ P 2 (t )dt ;
−∞

∞

Aω = ∫ S 2 (ω )dω ;
0

∞

∞

−∞

0

M t = ∫ tP 2 (t )dt ; M ω = ∫ ωS 2 (ω )dω ;
∞

I t = ∫ t 2 P 2 (t )dt ;
−∞

(7)

∞

I ω = ∫ ω 2 S 2 (ω )dω.
0

Для першого випадку, коли кавітаційно-пульсаційна дія описується
залежністю (1) з використанням формул (7) одержимо наступні вирази:
τ

A1t = ∫

0

τ

I1t = ∫ t
0

Pm2 dt

2

τ

=Pm2τ ;

Pm2 dt

M 1t = ∫

0

tPm2 dt

Pm2τ 2
=
;
2

Pm2τ 3
τ2 τ2 τ2
2
−
= ;
; ∆t1 =
=
3
4 12
3

∆t1 =

τ
12

−

τ
3,464

(8)

= 0,288τ .

Для другого випадку, коли кавітаційно-пульсаційна дія описується
залежністю (2), отримаємо:
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2τ

A2t = ∫

0

Pm2 dt

=2 Pm2τ ;

2τ

M 2t = ∫

0

tPm2 dt

2τ

2

=2 Pmτ ; I 2t = ∫ t

2

0

Pm2 dt

8 Pm2τ 3
;
=
3

(9)
∆t 22

=

8 Pm2τ 3

3 ⋅ 2 Pm2τ

−

16 Pm4τ 4

4 ⋅ 4 Pm4τ 2

=

τ2
3

;

∆t 2 =

τ2
3

=

τ
3

= 0,577τ .

Отже, ∆t 2 = 2∆t1.
Аналогічно проводяться розрахунки ∆ω1 і ∆ω 2 для кожного конкретного
випадку, в результаті яких ми отримаємо наступні значення:
∆ω1 =

π
2 3τ

;

∆ω 2 =

π
4 3τ

.

Тут, ∆ω1 = 2∆ω 2 .
Таким чином, при довготривалій кавітаційно-пульсаційній обробці
гірської породи діюча тривалість навантаження в 2 рази є більшою, ніж при
короткій, а ширина амплітудно-частотного спектру для випадку, що описується
виразом (2), є в 2 рази меншим. Це пояснюється тим, що низькочастотний спектр
зазнає менших спотворень ніж спектр, який насичений більш високочастотними
гармоніками [3].
Як висновок, тривала обробка гірського масиву кавітаційно-пульсаційною
дією призводить до формування більшої за геометричними розмірами області
тріщино-утворення під впливом вихрових кавітаційних потоків.
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ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
Лу ченко В.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЦИПІВ ФІЗИЧНОСТІ ТА ІНТЕРГАЦІЇ У
МЕТОДИЦІ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ФОНЕТИЧНОЇ
КОМПЕТЕНЦІЇ АНГЛОМОВНОГО ФОНЕТИСТА СУЧАСНОСТІ
А.АНДЕРХІЛА
Вікторія Лученко
студентка 5 курсу факультету іноземних мов
Вінницького державного педагогічного університету
імені Михайла Коцюбинського
Модернізація освіти, її орієнтація на світові стандарти, європеїзація змісту
та моделей навчання, створення новітніх освітніх стандартів зумовлює перехід
від

змістово-центричної

до

комунікативної

моделі

підготовки

висококваліфікованих спеціалістів-лінгвістів.
Формування іншомовної комунікативної компетенції (ІКК) є провідною
ціллю підготовки майбутніх викладачів іноземних мов. ІКК - це багатогранне
поняття, що складається із багатьох субкомпетенцій, особливе значення серед
яких має фонетична компетенція (ФК). Англійська мова як засіб міжнародного
спілкування проявляється, перш за все, в звукові на сегментному й на
супрасегментному рівнях, що забезпечує розуміння змісту висловлювання і,
відповідно, досягнення цілі комунікації [1, c. 2].
В фонетичній науці існують різні підходи до формування іншомовної
фонетичної компетенції, що передбачають використання тих чи інших методів
навчання. За словами англомовного фонетиста Адріана Андерхіла сучасна
методологія навчання вимови іноземної мови виявляється невдалою в декількох
ключових аспектах. По-перше – це зловживання повторенням. По-друге –
© Лученко В.
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трактування вимови як пізнавальної, а не фізичної діяльності. По-третє –
лінійність, а не цілісність процесу навчання. Саме тому, формування фонетичної
компетенції не є і не може бути частиною уроку [2, c. 12].
Адріан Андерхіл стверджує, що вимова – це фізична діяльність. Фонетист
запевняє, що повторення за певною моделлю нормативної вимови та когнітивна
абстракція через описи чи зображення фізичних рухів можуть існувати як
допоміжний засіб формування фонетичної компетенції, але не як самостійний,
повноцінний метод. Повторення формує звичку, але позбутися звички шляхом
повторення – неможливо. Перш за все, слід зрозуміти щось нове, відмінне від
старої звички, лише тоді повторення стане корисним. Більш того, необхідно
пізнати процес зсередини, тобто фізичне, кінестетичне відчуття рухів у роті,
легенях, дихання та акустичний вплив, що виникає. Адріан Андерхіл порівнює
формування фонетичної компетенції з вивченням танцю, де завдання педагога
полягає не лише в тому, щоб показати як танцюють самбу, а й в тому, щоб
пояснити які частини тіла та м’язи задіяні в процесі навчання [3]. Отже, завдання
педагога-фонетиста – навчити студентів використовувати ті м’язи, які формують
правильну вимову іноземної мови. Простий та ефективний спосіб – зосередити
увагу на чотирьох складових: губи (розсуваються і рухаються назад, або
округлюються і рухаються вперед), язик (рухається вперед і назад, а також
закручується), щелепа (рухається вгору і вниз, змінюючи простір всередині),
голосові зв’язки (увімкнення / вимкнення голосових зв’язок для утворення
дзвінких та глухих звуків) [3].
Адріан Андерхіл пропонує декілька правил фізичності та інтеграції.
Насамперед необхідно знайти чотири м’язові кнопки (так А. Андерхіл називає
складові мовного апарату: язик, губи, щелепи та голосові зв’язки). Фонетист
рекомендує на трьох перших заняттях, не залежно від мовного рівня студентів,
залучити до діяльності усі чотири групи м’язів. Працюючи з ними, учні ніби
грають із цими чотирма змінними, вони усвідомлюють, що мають основні
інструменти, щоб вийти за рамки звичок рідної мови та увійти в зону відкриття
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нових звуків іноземної мови. Ймовірніше всього, студенти робитимуть помилки,
але вони будуть в захваті від здатності вимовляти нові звуки.
Другим правилом є використання пропріоцепції. Важливим для процесу
пошуку нових звуків, яких не існує в рідній мові є здатність до пропріоцепції. Це
неврологічний термін, що означає здатність відчувати, які м’язи та з якою силою
ми використовуємо. Цей процес важливий при вивченні м'язової координації
будь-яких фізичних навичок: в'язання, набору тексту, навчання гри на
музичному інструменті, акробатики, танців чи оволодіння іноземною мовою [3].
Третьою порадою викладачам є знайти неправильний звук, який
вимовляють студенти, спершу за допомогою власного мовного апарату. Адріан
Андерхіл використовує дану техніку, щоб знайти в ротовій порожнині
неправильний звук, який вимовляє студент, щоб відчути, з чого все починається
і що студент робить у плані губ, язика, щелепи та голосових зв’язок (назвемо цю
позицію A ). Знайшовши цільовий звук, фонетист повільно з неправильної
позиції переходить у правильну (назвемо цю позицію Б). Потім викладачеві слід
проговорити звук, переходячи з позиції А в позицію Б перед класом уголос.
Студенти можуть повторити процес переходу з неправильної в правильну
позицію після викладача або ж одночасно із ним.
Четверте правило полягає у тому, що викладачеві слід запропонувати
студентам як зразок власну вимову, а також ознайомити їх з різними варіантами
вимови: американською, британською, індійською, австралійською і т.д.
Вчителеві рекомендується дати зрозуміти студентам, що він не надає жодної
переваги тому чи іншому варіанту вимови. Також А. Андерхіл радить дати учням
завдання знайти власного «героя» (співака, актора, спортсмена тощо), який
розмовляє англійською, і навчитися наслідувати одну зі його фраз - наприклад, з
кінофільму - потім спробувати зімітувати цю фразу на уроці.
П’ятою порадою А. Андерхіла є рекомендація розпочати заняття з вимови
будь-якого голосного звуку рідної мови. Наприклад, це можу бути звук /е/. Слід
звернути увагу студентів на положення губ, язика та щелепи під час вимови
© Лученко В.
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звуку. Згодом попросити студентів вимовити звук пошепки, потім злегка змінити
його. Необхідно використовувати такі вказівки: «змініть звук зовсім трішки»,
«поверніться до нього», «змініть звук більше», «змініть звук менше». Після
цього, слід повторити інструкцію, але вже з голосним звуком іноземної мови.
Таким чином студенти навчаться відчувати зміни положення м’язів під час
вимови того чи іншого звуку рідної та іноземної мови.
Згідно з рекомендаціями А. Андерхіла, викладач може сміливо поєднувати
процес формування фонетичної компетенції з вивченням граматичного чи
лексичного матеріалу. Адже перше - процес фізичної, друге – пізнавальної
діяльності, а в поєднанні вони збагачують синапси пам’яті [3].
Отже, в сучасній фонетичній науці існують різні методи формування
іншомовної фонетичної компетенції, які мають як переваги так і недоліки.
Видатний американський фонетист сучасності Адріан Андерхіл критикує
сучасну методологію в таких аспектах: визнання повторення, як повноцінного
засобу практикування вимови іноземної мови; трактування вимови як
пізнавальної, а не фізичної діяльності; лінійність, а не цілісність процесу
формування іншомовної фонетичної компетенції. Адріан Андерхіл стверджує,
що вимова – це фізична діяльність та запевняє, що основним завданням
викладача-фонетиста є навчити студентів використовувати ті м’язи, які
формують правильну вимову іноземної мови. Фонетист пропонує декілька
правил формування іншомовної фонетичної компетенції, які засновані на
принципах фізичності та інтеграції, що сприяють швидкому та ефективному
засвоєнню фонетичних навичок.
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Павлюк А.В.

ON THE SEMANTICS OF PREPOSITIONS AND PREPOSITIONAL
PHRASES OF MODERN NORWEGIAN
Павлюк Антон Валерійович
Аспірант кафедри германської філології
Київського університету імені Бориса Грінченка
The direct answer to a question “What makes a preposition?” appears to be
obvious at the first sight: a preposition is a word which expresses relationship. Even
the Norwegian translation of the word “preposition” is “forholdsord”, the term, directly
translated as “word of relationship”.
However, searching deeper into the topic, we can notice that such definition has
to be too broad, as certain kind of relationships can be put into lexical units, which are
not prepositions. Some kind of relationships are carried in the semantics of words, such
as the abstract concepts “kjærlighet” (“love”), “ære” (“honor”), “verdighet”
(“dignity”), “medfølelse” (“sympathy”) etc.etc. The difference between these words
and prepositions is that they do not depict the relationship in general, but rather the
relationship between concepts, depicted by words, namely – content words (as noncontent, or function words, due to the essence of their semantics, can represent only
the relationship itself, but not its objects, or, in short, relationship between content
words).
But even this definition appears to be too broad. After all, relationship between
content words can be represented not only by a preposition, but also by a conjunction,
e.g. “og” (“and”), “om” (“about”), “men” (“but”) etc. Here are some examples:
“helgen or synder” (“saint and sinner”), “novella om forbrytelse” (“story about
crime”), “fattig men glad” (“poor but happy”). Therefore the definition of a preposition
must contain the information, that clarifies its difference from the conjunction, that
represents relationships between content words, i.e. obvious indication that the words,
364
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bound by the preposition are syntactically heterogeneous,, that one of these words
depends on another, is governed by it, unlike words, bound by a conjunction, which
are syntactically homogeneous or, in other words, evenly dependent one from another.
Last but not the least, it should be also considered that the relationship of
dependence between content words can be expressed both with one content word and
with a combination of content words. Example: such relationship of dependence (even
though not immediate one) is expressed by the verb “høyakte” in “Jon høyakter Helga”
(“Jon respects Helga”). The difference of prepositions from the content words of this
type has to be in it being not content but function word, i.e. it performance
characteristics are not that of an independent lexical item, but an auxiliary syntactic
constituent.
Thereby, a preposition should define as an auxiliary constituent, which expresses
the dependence relationship between content words.
Moreover, it also should be necessary to point out that it expresses such
relationship only and only in a sentence. However it would be inaccurate to the extent
to which the semantics of a preposition isn’t dependent on the ability of its content
arguments to conform a sentence. The examples are below:
- Å høre på musikk - infinitival phrase (not a sentence)
- Thorsten hører på musikk – a sentence
Thereby, the set definition of a preposition states that the semantics of a
preposition cannot be evident without the semantics of the content words that the
preposition bounds, that is of Prepositional Phrase (further - PP). And that the issue of
a preposition is not the issue of morphology, but rather of syntax.
Thus, it is the certain relationship between content words, which forms the
semantics of a preposition. However, because this type of relationship is the
relationship between words, the expression of this relationship is also the grammatical
(or syntactic) function of a preposition as a separate lexical unit. Thereby, the set
explanation of a preposition indicates that the preposition is a word, the semantics of
which is also its grammatical (or syntactic) function, i.e. that contrary to the content
© Павлюк А.В.
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words, prepositions’ semantics tend to lack the division into functionally dependent
and functionally independent (that is underlying and concomitant or lexical and
grammatical). In other words, the preposition in every PP has its unique meaning,
which coincides to its grammatical function in this given PP. Example: the phrase
“dukker til jenter” (“the doll of this girl” or “this girl’s doll”) the semantics of the
preposition “till” is the relationship of ownership, however the expression of this
relationship is at the same time its grammatical function.
Searching deeper into this set definition of a preposition we argue that
preposition can be considered such only if it fulfills its grammatical function, that is
the expression of relationships between content words. A word of the homologous
sound composition that does not fulfill this function cannot be considered as
preposition, even if its meaning matches the meaning of a corresponding preposition,
but is not a relationship between content words [1, p. 231].
Frequent are the cases when the semantics of a preposition is identical to the
semantics of an adverb of the same sound composition. Let us compare, for example,
semantics of a preposition etter in the following structures:
- Å komme etter midnatt (to come after midnight)
- Å komme etter (to come afterwards)
Although both etter’s in our examples have identical meanings, these two words
are different parts of speech – etter from the first structure is a preposition, whereas
etter from the second one is an adverb. Here we can notice a significant difference
between PP and a verb phrase (VP) consisting of a verb in its head position and an
adverb in its complement position. In the first structure, the preposition etter depicts
the relationship between two words and is a function word (that is its meaning is
grammatical), whereas the second structure lacks such lexeme, but it does contain etter,
which depicts the same relation, but not between words and is content (i.e. bears lexical
meaning) in its nature. Thus, we can conclude that even in the case of sameness of
preposition and adverb, both in their graphical and phonological appearance and in
their semantics, functionally (i.e. by its most essential feature, which makes
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preposition) preposition is different from an adverb just like it’s different from other
lexical units.
However, in Norwegian language some prepositions and adverbs can be used
interchangeably. Such cases may occur if, for example, when a word depicting
relationship lacks another word, that c-commands the former, but this “absent” word
can be easily understood from the context. Example: “her de har gule jakkene med
buksene i” (“here they have yellow jackets with pants”); “hopper fra flyen med
fallskjermen på” (jumps from the plane with the parachute). It’s unclear whether the
words “i” and “på” represent a relationship between words, so we cannot state which
part of speech they pertain to – a preposition or an adverb.
The definition of a preposition, proposed by us, also states that we do not
consider to be prepositions those lexemes, which although represent the relationship
between content words (i.e. fulfill the prepositions’ grammatical function) but are the
content words themselves. More often than not, such lexeme appears to be a noun
combined with two prepositions – the governed one and the governing one. Example
– “på grunn av” (”because of”), ”ved hjelp av” (”with the help of”), “med hensyn til”
(regarding), “i anledning av” (“on the occasion of”). In some cases the second
preposition is absent: “I anledning fødselsdag hennes” (“on the occasion of her
birthday”).
The relationship between two words may also be represented by a compound
word, consisting of an adverb and a preposition. Example – “inni” (“inside”), “nedi”
(“down under”), “overfor” (“in front of”). Many researchers agreed upon calling this
type of compound words an “adverbial preposition” [1, p. 248]; [2, p. 34]. However,
in some cases, the bare adverb can superpose these functions. Example – “han kommt
inn kjelleretasjen” (“he walked inside the basement”).
Finally, even a participle can represent this kind of relationship. Consider
“uansett” (“in spite of”), “unntagen” (“excluding”).
Therefore we propose a term “dummy preposition” (analogically to another,
already existing linguistic term “dummy subject”) for the functional equivalents of a
© Павлюк А.В.
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preposition. We point out the semantic structure as the core difference between
preposition and “dummy preposition”. At the same time the defining feature of a
preposition is that its semantics coincides with its grammatical meaning i.e. the unity
of the semantics and grammatical function. Thus, until there is no complete semantic
merger of the constituents of a “dummy preposition” into a single unified meaning,
that is until the “dummy preposition” does have even a slight lexical meaning of one
of its constituents, there can be no discussion about considering it a pure preposition.
The topic of prepositions and prepositional phrases of Scandinavian languages
continues to bring new challenges to modern linguists due to the peculiarity of these
syntactic units. As for now the problem of prepositional semantics is not yet solved –
every research in this field solved some problems, but with that other ones emerged.
Hereby, we find this topic relevant and in need for further research.
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МИХАЙЛО СТАРИЦЬКИЙ: ШЛЯХ ДО ПОЕЗІЇ ЧЕРЕЗ ПОЕТИЧНІ
ПЕРЕКЛАДИ
Півень Наталя Миколаївна
кандидат пед. наук, доцент,
доцент кафедри української мови та слов’янської філології
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»
Український письменник і драматург, поет і прозаїк, громадський діяч,
«батько українського театру», як прозвав його Іван Франко, нарешті, перекладач,
завдяки якому українською зазвучали твори прозаїків і поетів світу. Михайло
Старицький увійшов в українську літературу як поет, прозаїк, драматург, актор,
режисер і організатор реалістичного професійного театру. А починав свій
творчий шлях Михайло Петрович як літератор, поет, перекладач. Причому на
перекладі він робив особливий наголос, популяризуючи шедеври світової
літератури на батьківщині і тим самим доводячи, що навіть найскладніші твори
доступні для передачі засобами української мови. Перекладами він займався,
незважаючи на переслідування цензури, яка прагнула максимально обмежувати
українську мову і культуру.
Пропагуючи українські п'єси та український театр, він несподівано
потрапив під удар ревнителів української культури, які жорстко критикували
його за переклади українською мовою Пушкіна і Крилова, Лермонтова і
Некрасова, за нововведення в українську мову неологізмів, які сьогодні стали
вживаними в сучасну українську літературну мову. Важко повірити, що на
засновника першого українського театру накидалися за такі слова, як «мрія»,
«байдужість», «нестяма» («несамовитість», «самозабуття»), «страдниця» тощо.
Взагалі перекладацька діяльність Михайла Петровича заслуговує на
окрему увагу. З російською літературою він познайомився в період навчання у
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Харківському (1858-1859) і Київському (з 1860) університетах. Напевно, що це
знайомство сприяло не тільки початку перекладацької, а й власної поетичної
творчості. 70-і роки стали часом плідної перекладацької роботи поета. Адже саме
в цей період з’являються його оригінальні вірші та переклади українською
мовою творів Івана Крилова, Олександра Пушкіна, Михайла Лермонтова,
Миколи Огарьова, Адама Міцкевича, Юліуша Словацького.
Науковець

Ларіонова О. Н.,

аналізуючи

перекладений

Михайлом

Старицьким вірш Олександра Пушкіна «Деревня», називає українського
перекладача поетом «некрасівської школи», який не просто перекладав, а вносив
своє, що підсилювало поезію «некрасівськими мотивами». У вірші Пушкіна він
пропускає перші 14 рядків, починаючи зі слів:
Я здесь, от суетных оков освобожденный,
Учуся в истине блаженство находить,
Свободною душой закон боготворить,
Роптанью не внимать толпы непросвещенной,
Участьем отвечать застенчивой мольбе
И не завидывать судьбе
Злодея иль глупца – в величии неправом… [1]
Старицький же вносить роздуми, які йдуть безпосередньо від перекладача:
Коли б мій глас здолав людські серця зрушати, Вогнев би їх спалив, і стрілами проняв,
За лемент, стогін, плач, за ті обдерті хати…
Але на марне зойк: кебети бог не дав!.. [2]
Напевно, що подібні прийоми були продиктовані кращими намірами
поета-перекладача, але цілком зрозуміло, що це віддаляло переклад від
оригіналу. Окремо стоїть питання про Старицького як «коваля слів».
Упереджена до Старицького критика була вкрай перебільшена. Михайло
Костомаров, наприклад, зазначав, що неологізми – один зі звичайних засобів
розвитку мови; та й сам він був не проти, щоб згадати чимало слів і зворотів,
370
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створених Ломоносовим, Карамзіним, Жуковським, Пушкіним. Але не все, що
можна

російському

письменникові,

дозволялося

українському.

За

Костомаровим, «у пишущего на простонародном наречии такой выгляд обличает
гордыню, часто суетную и неуместную» [3]. Старицький для Костомарова був
носієм такої «суетной гордыни». На жаль, ці звинувачення повторювались і
поширювалися ворожою українському рухові пресою.
Відомий український літературознавець, перекладач М. Зеров, аналізуючи
переклади Михайла Петровича, підкреслює, що до мовного новаторства
Старицький ставився «дуже обережно, уважно зважуючи право на існування
кожного нового слова, неодмінно ґрунтуючи його на народом закладених
підвалинах; а його репутація безцеремонного «коваля» була однією із тих
репутацій, які формуються і живуть незалежно від їх носіїв і які звичайні в
лінивому громадянстві, що любить ліпити «ярлички», боронячись ними від
обов’язку думати та перевіряти» [3].
Як ми зазначали раніше, Старицький був першим перекладачем сербського
героїчного епосу українською мовою, разом з тим, він був і першим українським
дослідником цього епосу. Знавець українського фольклору, етнографії,
М. Старицький, беручись за переклади сербських пісень, досконало вивчив
сербську історію, географію, народну культуру й побут. Про це свідчать численні
додатки, якими він збагачує свої переклади. Глибокі знання української народної
поезії, народних звичаїв і вірувань дали дослідникові можливість до зіставлення
сербського й українського героїчних епосів.
Перекладацька

діяльність

М. Старицького

багато

дала

для

його

оригінальної поетичної творчості, органічно зливалася з нею. Вона сприяла
формуванню демократичного світогляду поета, розширювала тематику його
творів, збагачувала поетичний словник, утверджувала реалістичні надбання
митця.
70-80-і роки – час активної перекладацької діяльності, фактично в цей же
період автор пише і свої перші поетичні твори, черпаючи натхнення у тих
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авторів, кого перекладав, у знайомстві з кращими зразками світової літератури.
Знайомлячись зі світовою літературою, несучи її українському споживачеві, він
несподівано для себе починає писати поетичні твори. До речі, вірші та п'єси пише
українською мовою, а прозу (у тому числі історичні романи) – російською. Його
переробка п'єси «За двома зайцями» давно вже вважається й російською
класикою.
Учений Науменко А. багато своїх публікацій присвятив питанням
перекладу й, зокрема, дослідженню перекладацької діяльності Михайла
Старицького. Так, аналізуючи індивідуальний стиль перекладача, він зазначає:
«Чому я для перекладу гетевського вірша українською мовою використав мало
кому відомий текст Івана Дамар’їна, а не вельми популярний текст
М. Старицького з 1883 року? Та тому, що переклад Івана Дамар’їна є найкращим
зразком

лінгвістичного

вбивства

концепції

оригіналу,

тоді

як

текст

М. Старицького, найяскравішого українського драматурга другої половини
ХІХ ст., – це геніальне свідоцтво перекладу концептуального:
Темна ніч вершини
Сном оповила,
По німій долині
Морем стала мла.
Не курить за ставом,
Не тремтять листи...
Почекай – небавом
Одітхнеш і ти! [4, 147-148]
А Олеся Міненко, порівнюючи переклади шекспірівського «Гамлета»,
здійснені українськими письменниками, вважає: «Якщо порівняти переклади
Куліша і Старицького, то можна побачити, що Куліш розтягнув монолог Гамлета
з 36 рядків оригіналу до 38 (але це зрозуміло, адже українські слова значно
більші за англійські), в той час як Старицький має 44 рядки. Слід звернути увагу
на англійські слова «resolution», «to die», які письменники переклали майже
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однаково «відвага», «умерти» (переклад П. Куліша), «одвага», «вмерти»
(переклад М. Старицького). Це говорить про багатий синонімічний запас слів
української мови. Для порівняння процитуємо переклад М. Старицького,
зроблений у 1882 році:
Жити чи не жити –
Ось що стало руба. Що шляхетніш,
Чи приймати і каміння, й стріли
Од лихої, навісної долі,
Чи повстати на те море туги
Й тим повстанням все скінчити разом? [5]
Далі авторка аналізує перекладацький метод Старицького, підкреслюючи
той факт, що сам І. Франко «розкритикував його з погляду віршознавства», однак
науковець А.В. Ніковський «реабілітує метод Старицького, висуваючи такі
аргументи: 1) ритм у перекладі залежить тільки від перекладача; 2) головним
завданням перекладу є відтворення колориту першотвору та мови оригіналу;
3) буквальність – неможливе явище у перекладі; 4) оригінал шекспірових рядків
неможливо передати українською мовою без скорочень, адже українська мова не
така «компактна», як англійська [4: XXXIV]» й доводить, що «ніякої гострої
лексики у М. Старицького не було, а було творення вихідних форм з уже
існуючих основ за всіма законами української мови: М.П. Старицький немов би
бачив розвиток української мови на десятиліття наперед, оскільки чимало з його
новотворів стали широко вживаними [5].
Власні поезії він надихає силою й виразністю слова, вводячи нові поняття,
створюючи неологізми. У віршах порушує проблему взаємин інтелігенції і
народу, зображує картини природи й людських почуттів. Деякі вірші
М. Старицького стають народними піснями. Він збагатив тематику і
проблематику української літератури, велику увагу приділяв розвитку
української літературної мови. Можна сказати, що його поезія народилася крізь
призму прочитаних, пережитих і потім перекладених віршів Пушкіна,
© Півень Н.М.
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Некрасова, Лермонтова, оскільки вона не поступалася своєю мелодикою,
ліричністю та яскравістю художніх образів:
Там, де місяць поняв срібним сяйвом пишноту долин
І знялось із садів-вертоградів пахуче дихання,
Що здурманює кров чарівною красою хвилин, Там спалала жага і злилося з захватом кохання... [6]
Це поезія Старицького «Монологи про кохання», написана в 1900 році.
Хіба поступається вона ліризмом, тонкощами художніх образів, красою
словесного співу? Хіба поступається тим багатьом поезіям, які так довго
перекладав український поет, драматург, громадянин Михайло Петрович
Старицький.
Таким чином, можна сказати, що внесок Старицького в українську поезію
є не

менш важливим, ніж

у перекладацьку діяльність. Як

кажуть

літературознавці, він відкрив новий світ на цьому терені, завдяки своїй творчості,
звівши її на один рівень з європейською та всією світовою літературою.
Старицький, не побоявшись відійти від традиційних наслідувань поезії
Шевченка, першим почав шукати нові форми й засоби художнього відображення
дійсності, що залишилися актуальними донині. Але разом з тим він продовжував
розвивати

національно-визвольні,

демократичні

ідеї

свого

великого

попередника, адаптуючи їх під реалії часу. Він збагатив літературу
новаторською системою образності, поезію новою ритмікою і строфікою.
Основне місце в оригінальному поетичному доробку Старицького посідає
його громадянська лірика з соціальними («Швачка»), патріотичними («До
України», «До молоді») мотивами, оспівуванням героїчного минулого
(«Морітурі»), протестом проти царизму і гноблення народів імперією в цілому
(«До Шевченка»). А деякі його ліричні вірші стали народними піснями: «Ніч яка
місячна» (у музичній обробці М. Лисенка), «Ох і де ти, зірочка і вечірня», «Туман
хвилями лягає».
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Із часопису «Київська минувшина» у статті «Пам’яті товариша»,
присвяченій

похованню

Михайла

Петровича,

ми

бачимо,

що

перші

перекладацькі твори Лермонтова, Міцкевича, Байрона він декламував на розсуд
Михайла Драгоманова, адже випускники гімназій на той час звикли до
російської, і, відповідно, такі спроби українською здавалися «незвичайними
віршами», а у свої переклади «Казок Андерсена» був втягнутий з надзвичайний
запалом, крім того, намагався запалити інших бажанням та спробами
перекладати українською, адже «вона для нас рідна».
Разом з П. Кулішем і Б. Грінченком М. Старицький став засновником
наукової школи перекладу, піклуючись про те, щоб кращі досягнення світової
літератури зазвучали рідною мовою. Усього він переклав понад 200 творів з
російської та світової літератури, включаючи «Гамлета» Шекспіра, казки
Андерсена, байки Крилова, «Пісню про купця Калашникова» М. Лермонтова, а
також Гете, Гейне, Шекспіра, Байрона, Гюго тощо.
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Таран С.В.

ПРИЕМЫ АДАПТАЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ
ДЛЯ ДОМАШНЕГО ЧТЕНИЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ РКИ
Таран С.В.
старший преподаватель Одесского Национального
Политехнического Университета
Одной из форм самостоятельной работы иностранных студентов при
изучении русского языка является домашнее чтение. Оно направлено на решение
нескольких основных задач. Во-первых, привить студентам определенную
культуру самостоятельной работы и, во-вторых, сформировать у студентов
разнообразные речевые умения при овладении языковым материалом. Этот вид
работы,

в том числе,

формирует психофизические механизмы чтения как

процесса. Самостоятельное чтение посильных для студента текстов должно
стать обязательным компонентом процесса обучения. Домашнее чтение
позволяет не только приобщить к чтению на иностранном языке как к реальной
речевой деятельности, но и является для студента важным информативным
источником и средством увеличения лексического запаса и развития навыков
устной речи. Кроме овладения новыми способами и средствами выражения
мысли студенты приобщаются к новой для них культуре, что способствует
лучшему пониманию окружающего мира [2:92].

Говоря о художественном

тексте, следует отметить, что такой материал – это демонстрация языковых
явлений в подлинном контексте их употребления, знакомство с историческими
фактами, раскрытие традиций, обычаев, норм поведения страны изучаемого
языка. Текст – это одна из основных учебных единиц при обучении языку. На
его основе активизируется лексико - грамматический материал, формируются
навыки репродуктивного высказывания, что способствует обучению языку не
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только как

средству общения, но и, как уже было сказано, расширению

лексического словаря и знакомству с культурой страны изучаемого языка [4:9].
Домашнее чтение осуществляется на механизмах беспереводного чтения.
Характер понимания (степень полноты, точность и глубина) читаемого зависит
от того, насколько интересен и доступен для студента материал [3:16]. А это, в
свою очередь, определяет, как он будет читать предложенный текст: медленно
или быстро, каждое слово или будет пропускать некоторые слова или даже куски
текста. Следует учитывать, что важным является не только понимание языкового
материала, но и умение смысловой обработки информации, осмысление фактов,
на которых строится содержание текста.
Исходя из этого, при упрощении художественного текста необходимо
учитывать уровень подготовки студентов. Подаваемый материал должен быть
больше

или

меньше

ориентирован

на

этот

уровень,

т.е.

адаптация

художественного произведения – это приспособление текста к языковой
компетенции студента.
Адаптация художественного текста в учебных и ознакомительных целях
влечет за собой необходимость выделения в тексте первостепенных и
второстепенных элементов.
Принципы адаптации базируются на комбинации цитируемых, т.е.
дословно сохраненных авторских реплик и трансформируемых частях текста.
Процесс адаптации зачастую затрагивает семантический, лексический и
грамматический уровни произведения [1:28]. Важно помнить, что понимание
текста студентом зависит от того, насколько грамотно и адекватно оригиналу
была проведена адаптация.
Процесс адаптации текста складывается из комбинации лингвистических
и нелингвистических принципов. Лингвистические, например, редукция и
замена, затрагивают сферу языка. В то время как нелингвистические (цитата,
исключение и др.) изменяют непосредственно структуру текста [1:8].
© Таран С.В.
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Можно выделить следующие приемы адаптирования: исключение,
перестановка, добавление, замена, инверсия, редукция.
Наиболее часто используемым является сокращение объема текста,
которое достигается путем редукции и исключения. Редукция – комплексный
прием, который совмещает элементы замены и элементы цитирования.
Исключение же – прием простой. В нем отсутствуют подобные совмещения.
Для успешной и качественной адаптации следует использовать и тот и
другой приемы, дифференцировать их и правильно применять.
Иногда при адаптации текста нелишним будет изменение порядка
следования текстовых компонентов, что достигается путем инверсии и
перестановки.
Адаптированный художественный текст может быть сокращенным
вариантом оригинала. В этом случае, приемы адаптации будут, в основном,
нелингвистическими (исключение и цитата).
Применяя лингвистические приемы, следует помнить, что любая
трансформация не должна искажать смысловой основы текста. Например,
используя прием замены, мы выбираем из синонимического ряда слова,
эквивалентные элементам сюжета, но более доступные пониманию читающего
этот текст.
Например, возьмем фразу из рассказа А.П.Чехова «Дачники».
«Из вагона вышли две девочки…и тощий седой господин». Здесь слово
«тощий» вполне можно заменить словосочетанием «очень худой».
Следующий прием – исключение.
« Ты уже думаешь, наверное, почему дядя не приезжает в гости!»
Исключаем некоторые лексические единицы.
« Ты думаешь, почему дядя не приезжает в гости!»
Это исключение не повлияло на общую информацию, однако фраза стала
более доступной для восприятия.
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Что же касается добавления, то при использовании этого приема следует
быть особенно внимательным, чтобы случайно не повлиять на содержание и на
общее эмоциональное восприятие текста. Добавление должно соответствовать
стилю и не нарушать общую композицию произведения.
Возьмем для примера отрывок из рассказа А.П.Чехова «Злой мальчик».
«Надеюсь, что вы, как честный и благородный человек… - начал Лапкин,
- подсматривать и рассказывать нехорошо…»
«Надеюсь, что вы, как честный и благородный человек, - начал Лапкин, понимаете, что подсматривать и рассказывать нехорошо».
Таким образом, используя рассмотренные приемы при адаптировании
текста, мы приспосабливаем художественное произведение под уровень
компетенции читающего, что существенно снижает трудности при понимании
текста.

Список использованной литературы:
1. Брыгина А.В. Лингвистические принципы адаптирования
художественного текста: Автореферат диссертации канд. фил. наук, М.
Петроруш,2005.
2. Жинкин Н.Н. Речь как проводник информации.,М.Наука,1982.
3. Колесникова А.Ф. Проблемы обучения русской лексике. М. «Русский
язык»,1977.
4. Пассов Е.И. Основы методики обучения иностранным языкам. М. 1977.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ
У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
Чубань Тетяна Василівна
кандидат філологічних наук,
доцент кафедри української лінгвістики та методики навчання
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди»,
м. Переяслав-Хмельницький, Україна,
Кардаш Лариса Василівна
кандидат філологічних наук,
доцент кафедри української лінгвістики та методики навчання
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди»,
м. Переяслав-Хмельницький, Україна
Український синтаксис має досить складну системну організацію.
Синтаксис – це об’єктивно існуюча в свідомості мовного колективу система
синтаксичних засобів, структур і правил їх використання. Це той рівень мови,
який бере участь у процесі формування і повідомлення думки. Синтаксис, як
складник мовної системи, вивчає будову зв’язного мовлення та синтаксичну
структуру мови, основним складником якої є речення (Іван Вихованець,
Катерина Городенська, Арнольд Грищенко, Анатолій Кващук).
Вузівське викладання мовознавчих дисциплін, як правило, пов’язане з
описовим вивченням мовної системи. Серед традиційних методичних прийомів
вивчення

синтаксису

речення

чільне

місце

займає

спостереження.

Опрацьовуючи конкретну тему, добираючи приклади речень, додаткові вправи і
різноманітні завдання, простежуємо закономірності української мови, які
особливо чіткі в її літературному варіанті. Вагомі не тільки розбір речення, але й
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здатність оцінювати місце слова і його форм, речення і його форм у стилістичній
структурі

тексту,

насамперед

художнього.

Важливе

значення

мають

використання на заняттях високохудожніх текстів, добір мовного матеріалу з
кращих поетичних і прозових творів українських письменників. У процесі
теоретичної підготовки майбутній учитель української мови повинен
отримати знання з дисциплін мовознавчого циклу, адже теоретичні знання
становлять основу для вироблення фахових умінь і навиків, умовою того, що
фахівець буде мати глибокі знання з мови, буде знати її лексичні,
фразеологічні, словотвірні і граматичні засоби. Важливо також навчитися
ефективно застосовувати їх практично.
До проблеми простого речення у сучасній українській мові зверталося не
одне покоління мовознавців, про що свідчать праці І. Р. Вихованця «Граматика
української мови. Синтаксис» [1], Н. Л. Іваницької «Двоскладне речення в
українській мові» [2], «Курс сучасної української літературної мови» за ред.
Л. А. Булаховського [3], О. С. Мельничука «Розвиток структури слов’янського
речення» [4] та ін. Здобутки сучасної граматики безсумнівні, але не втратили
своєї актуальності такі загальнотеоретичні проблеми, як проблема так званих
простих речень ускладненого типу, співвідношення між граматичною будовою
речення і його семантикою та ін. Особливу увагу необхідно приділяти розгляду
речення як єдиного комунікативного цілого.
Мовознавці речення характеризують з чотирьох точок зору: з формальносинтаксичної (наявності структурної схеми); з граматико-семантичної (наявності
предикативності); з семантичної (наявності семантичної структури); з
комунікативної (наявності певної інтонації).
Найістотнішою

змістовою

ознакою

речення,

його

основою

як

синтаксичної категорії, є предикативність. Під предикативністю прийнято
розуміти граматичну категорію, яка вказує на відношення висловленого до
дійсності. Одним із засобів вираження предикативності є синтаксична категорія
модальності.

У

термінологічній
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О. Селіванової вказано, що модальність – категорія мови й мовлення, що виражає
реальні або ірреальні відношення висловлення до дійсності або суб’єктивну
кваліфікацію повідомлення мовцем [5]. Термін запозичений із модальної логіки
у значенні оцінки висловлення з певних позицій. Спектр значень модальних
дуже різноманітний: від значення комунікативної мети речення (твердження,
питання, спонукання) до семантики реальності – ірреальності, суб’єктивної
оцінки висловлення, яку встановлює мовець, а також значення необхідності,
потреби, заборони, заперечення тощо.
Загальне синтаксичне оформлення речення, як і граматичне оформлення
будь-якої іншої знакової одиниці мови, утворює дві виразно відмінні в
функціональному відношенні сфери. Структура речення як синтаксичної
одиниці складається із двох сфер. Одна сфера синтаксичної структури речення
охоплює систему внутрішніх щодо цілого речення синтаксичних відношень між
лексичними компонентами речення і являє собою внутрішньо-синтаксичну
сферу структури речення. У цій сфері можна виділити речення відповідно до
форми граматичного центру: односкладні, напр.: «Прийду додому» і двоскладні,
напр.: «Студенти люблять читати книги»; відповідно до наявності
другорядних членів: непоширені (елементарні), напр.: «Прилетів голуб» та
поширені (неелементарні), напр.: «Я отримав цікаву пропозицію».
Друга сфера синтаксичної структури речення складається з синтаксичних
ознак, які характеризують речення в цілому, незалежно від його внутрішньої
синтаксичної розчленованості, оформляючи синтаксичні відношення цілого
речення до ситуації мовлення чи до контексту, і в цьому розумінні вона є
зовнішньо-синтаксичною сферою структури речення. Зовнішньо-синтаксична
сфера структури речення в українській мові створюється в основному двома
синтаксичними категоріями – модальності (є сім модальних значень речень:
розповідність, питальність, спонукальність, бажальність, умовність, імовірність
і переповідність, відповідно до цього виділяється сім модальних різновидів
речення: речення розповідні, питальні, спонукальні, бажальні, умовні,
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гіпотетичні і переповідні) і часу (минулий, теперішній, майбутній, теперішній
історичний); в дієслівних односкладних реченнях до цих двох категорій
приєднується ще категорія особи, яка в двоскладних реченнях належить до сфери
внутрішньо-синтаксичної.
Поділ речень за метою висловлення знаходить своє вираження у працях,
присвячених синтаксису простого речення, однак при цьому є два підходи: поділ
речень на стверджувальні і заперечні, і поділ речень на питальні та непитальні.
Усі типи речень можуть бути окличними, напр.: «Що за золота у вас
дитина! (А. Тесленко)», «Що вона про це знає?!».
Серед простих ускладнених речень є речення з однорідними членами,
речення з відокремленими членами, речення, ускладнені вставними і вставленими
конструкціями, речення зі звертанням.
Отже, враховуючи класифікаційні ознаки, можна дати таке визначення
простого речення – це одиниця мовлення, яка має певну будову, має граматичне
значення предикативності і своєю семантичною структурою виділяє це значення
у системі синтаксичних форм, а також виконує комунікативну функцію, для
оформлення якої використовується інтонація.
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Останнім часом діяльність у сфері контролю за якістю освіти та науки
добавляє в популярності. Удосконалення комп’ютерних програм та методик
перевірки наукових праць має наслідком розширення суб’єктного складу
відносин у сфері експертизи наукових та науково-технічних досліджень. До
цього процесу активно долучаються так звані «викривачі», що бачать своїм
обов’язком вивести на загал осіб, що (на їх думку) недобросовісно виконують
вимоги законодавства у сфері освіти та науки.
Найбільш вразливими у цьому плані виступають здобувачі наукових
ступенів, які, успішно захистивши дисертаційне дослідження та/або вже
пройшовши розгляд дисертації та атестаційної справи експертною радою МОН
України, отримують повідомлення про надходження до Міністерства звернень
щодо наявності у їх роботі плагіату.
У даних тезах ми намагатимемося коротко висловити ключові позиції
законодавства щодо значимості повідомлень від таких осіб та організацій для
прийняття остаточного рішення МОН України про затвердження/відмову у
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затвердженні рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукового
ступеня.
1. На даний час відсутній спеціальний нормативно-правовий акт, який
регулює суспільні відносини з приводу експертизи об’єктів інтелектуальної
власності на антиплагіат. Загальним законодавчим актом, на підставі якого
проводиться відповідна експертиза є Закон України «Про наукову і науковотехнічну експертизу» від 10.02.1995 № 51/95-ВР (далі — Закон № 51/95-ВР) [1].
З аналізу його положень випливає, що експертиза дисертаційного дослідження
(у тому числі і на наявність текстових запозичень) вважається проведеною
належним чином, якщо дотримано наступних вимог у їх сукупності:
I. вона проведена науково-дослідними організаціями та установами,
вищими

навчальними

закладами,

іншими

організаціями

та

окремими

юридичними і фізичними особами які акредитовані на цей вид діяльності;
II. така експертиза повинна бути проведена на підставі, яка встановлена
Законом № 51/95-ВР, а саме: за рішенням органів державної влади та місцевого
самоврядування або на підставі договорів, укладених підприємствами,
установами та організаціями, фізичними особами.
III. експертиза спрямована на досягнення основних завдань наукової і
науково-технічної експертизи, що встановлені у ст. 2 Закону № 51/95-ВР;
IV. відсутні сумніви щодо компетентності та об’єктивності експерта, що
проводить таку експертизу та встановлено відповідальність для експерта за
достовірність і повноту аналізу, обґрунтованість рекомендацій експертизи.
Відтак, важливим висновком який нам вдається зробити є, як видається,
наявність чітких критеріїв відповідності експерта, порядку та підстав проведення
експертизи дисертаційного дослідження. У такому випадку, якщо юридична чи
фізична особа висловлює підозри щодо наявності плагіату у дисертаційному
досліджені за результатами власної експертизи, ця особа зобов’язана довести
наявність у неї достатніх фахових знань та наявність повноважень на здійснення
відповідної експертизи.
© Бесага І.В.
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Окрім цього, у статуті юридичних осіб чи громадських організацій, що
діють без статусу юридичної особи повинен бути зазначений основний чи
додатковий вод діяльності за КВЕДом 72 «Наукові дослідження та розробки» у
відповідності до Класифікації видів економічної діяльності ДК 009:2010 від
11.10.2010 № 457 [4].
2.

Чинним

законодавством

встановлено

чіткий

порядок

захисту

дисертаційного дослідження та присудження особі наукового ступеня. Цим
порядком, зокрема, передбачено проведення декількох експертиз, у тому числі:
1) у відповідності до ст. 16 Постанови Кабінету Міністрів України «Про
затвердження Порядку присудження наукових ступенів» від 24.07.2013 № 567
(далі — Порядок №567), заклад вищої освіти або наукова установа, в якій
виконувалася дисертація або до якої був прикріплений здобувач, проводить
попередню експертизу дисертації та робить висновок про наукову та практичну
цінність її результатів [2].
Вказана норма передбачає проведення попередньої експертизи дисертації
(ст. 14 Закону № 51/95-ВР) [1];
2) ст.ст. 18 та 19 Порядку №567 передбачено, що метою забезпечення
незалежності експертизи для захисту дисертації спеціалізованою вченою радою
призначаються офіційні опоненти з числа компетентних учених із спеціальності,
за якою подано дисертацію. Офіційний опонент на основі вивчення дисертації та
праць, опублікованих за темою дисертації, подає спеціалізованій вченій раді
відгук, оформлений відповідно до вимог МОН.
Ця норма відповідає змісту ст. 15 Закону № 51/95-ВР про первинну наукову
і науково-технічну експертизу[1].
3) ст.ст. 26 та 27 Порядку №567 встановлено, що у МОН розглядаються
документи атестаційних справ здобувачів наукових ступенів та проводиться
експертиза дисертацій з метою здійснення контролю за дотриманням
спеціалізованими вченими радами вимог нормативно-правових актів з питань
атестації наукових кадрів, про що готується висновок, який подається на розгляд
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атестаційної колегії МОН. Контроль за науковим рівнем дисертацій МОН
здійснює за участю експертних рад з питань проведення експертизи дисертацій.
Експертні ради з питань проведення експертизи дисертацій проводять
експертизу захищених дисертацій, розглядають питання, що належать до їх
компетенції, готують експертні висновки про відповідність встановленим
вимогам і відповідають за якість та об’єктивність підготовлених ними висновків
[2].
Відповідно п. 12 до Наказу МОНмолодьспорт України «Деякі питання
експертних рад з питань проведення експертизи дисертаційних робіт
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України» від 14.09.2011 № 1058,
експерт, зокрема, аналізує якість підготовки дисертаційної роботи та
автореферату щодо відповідності змісту роботи вимогам до кваліфікаційних
наукових праць рівня кандидата чи доктора наук, відповідності паспорту
наукової спеціальності, за якою захищено дисертацію, а також на наявність
текстових запозичень. За результатами експертизи експерт готує проект
атестаційного висновку [3].
Проведення експертизи у МОН України відповідає вимогам ст. 16. Закону
№ 51/95-ВР щодо повторної наукової і науково-технічної експертизи [1].
Відтак, законодавством передбачено проведення трьох фахових експертиз
дисертаційної роботи у тому числі, і на наявність текстових запозичень.
Результати цих експертиз не можуть бути оспорені, а рішення атестаційної
колегії не може ґрунтуватися на припущеннях осіб, які зроблені виключно за
результатами перевірки роботи за допомогою комп’ютерної програми або без
підтвердження відповідного рівня кваліфікації експерта.
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Львів,Україна
Умови приєднання України до СОТ у контексті незавершеності
обумовлюють необхідність реалістично оцінити відповідність зобов’язань
України з метою просування власних інтересів та елімінації негативного впливу
виконання тих зобов’язань, які не відповідають пріоритетам розвитку України.
Україна стала членом СОТ 16 травня 2008 р., після майже 15 років
переговорів та стала 152-членом цієї впливової міжнародної інституції. Тепер
Україна має забезпечити практичне виконання всіх тих зобов’язань, які були
узгоджені в процесі переговорів, що дасть можливість країні максимальною
мірою скористатись перевагами від членства в СОТ. Саме через інструменти
митної політики відбувається реалізація зовнішньоекономічних завдань України
та створюються умови для розвитку реального сектору національного
господарства.
Тому ми вважаємо, що особливу увагу слід зосередити на проблемах
митної політики та спробувати віднайти шляхи їх вирішення. У нашій роботі
увага акцентуватиметься на визначенні проблем митної політики, які пов’язані
зі вступом до СОТ і підписанням Угоди про асоціацію з ЄС. Однією з ключових
умов приєднання до СОТ кожного нового члена є «зв’язування» митних тарифів
© Ілюшик О.М., Дроб'язго А.Я.
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(зобов’язання не застосовувати митні тарифи на рівні, вищому від зафіксованого
у домовленостях про вступ). Також характерною ознакою є асиметричність у
рівні обкладання сільськогосподарських і несільськогосподарських товарів. У
більшості країн ставки мита на сільськогосподарські товари та продукти
харчування є відчутно вищими за інші товари, і Україна не є винятком.
Доступ на національні ринки сільськогосподарських товарів зазнає
набагато більшого регулювання, ніж на ринки інших товарних груп, що
пов’язане із вищим рівнем державного протекціонізму щодо них, обумовленому
специфікою виробництва та переробки сільськогосподарської продукції [1].
Тому даний сегмент потребує детальнішого вивчення. Так середньоарифметична
ставка ввізного мита після вступу України в СОТ на продовольчі товари
протягом досліджуваного періоду зменшилася з 13,79 до 9,24 % [2]. Для
порівняння, «зв’язана ставка» на продовольчі товари у країнах – торговельних
партнерах України значно вища: Китай – 15,8 %, ЄС – 15,1 %, Канада – 14,5 %.
Навіть Грузія, Молдова, Киргизстан мають зв’язану ставку вищу, ніж Україна
[3]. Що ж до промислових товарів, то характерним є зв’язана ставка на рівні 8,4
%, а це, у свою чергу, може нести потенційну загрозу виробникам металургічної
продукції та машинобудування.
Тоді ми можемо сказати, якщо розглядати цінову конкурентоспроможність
вітчизняних товарів на ринках торговельних партнерів і, навпаки, їх товарів на
українському ринку, то порівняння митних тарифів свідчить не на користь
України.
Таким чином, українські виробники несуть збитки від встановлення таких
низьких зв’язаних тарифів, які, до того ж, знижуватимуться в рамках Угоди про
асоціацію: через 11 років ставки ввізного мита на товари з ЄС повинна бути
встановлена на рівні 0,32 % [4, с. 7-12].
На нашу думку, цього часу достатньо для модернізації вітчизняних
підприємств, а поступове зниження ставок дозволить українським виробникам
«підлаштовуватися» під європейські стандарти.
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Оскільки засилля імпортних товарів на український ринок сильно вдарить
по українських виробниках, які не готові до жорсткої конкуренції за
маркетинговими та техніко-економічними параметрами, то шляхом вирішення
даних проблем може бути підвищення зв’язних ставок для захисту національних
виробників. Як показала практика пострадянських країн, ефективною є політика
поміркованого протекціонізму, що в подальшому потребує поступового
зниження тарифів.
Високі тарифні ставки в даному випадку слід упроваджувати тільки на
дорогі товари. Ця політика передбачає надання пільгових митних тарифів
переважно

для

країн-постачальників

сировини

та

товарів

мінімальної

технологічної обробки. При цьому митно-тарифна політика повинна відповідати
економічним інтересам держави, а не окремим суб’єктам зовнішньоекономічної
діяльності [4, с. 7-12].
Слід зазначити, що лише за допомогою тарифного регулювання
неможливо забезпечити захист національного товаровиробника, ефективним є
його поєднання з нетарифними методами регулювання.
Приєднання до СОТ відбувалося з поспіхом, ми не зробили всього того, що
можна було зробити для захисту національного виробника у низці галузей у
форматі двосторонніх угод. Так сталося через те, що головними лобістами цього
процесу були олігархи, чия продукція вже давно вписалася в СОТ. Саме вони і
отримали найбільші преференції, а інтереси малого та середнього бізнесу не
були враховані та захищені.
Нині стратегічним завданням для України є мінімізація наслідків впливу
значно більш потужних іноземних ТНК на національний ринок, для чого
необхідно

максимально

використовувати

організаційно-господарські

повноваження органів держави в плані застосування засобів захисту
національного товаровиробника. Ситуація, що склалася, ставить перед
господарсько-правовою наукою питання розроблення системи заходів щодо
реалізації промислової, інноваційної, інвестиційної, зовнішньоекономічної та
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інших видів економічної політики, які прямо не суперечать вимогам СОТ, але є
достатньо ефективним для підвищення конкурентоздатності української
продукції [5].
Для консолідації національних товаровиробників, доцільним є створення
відповідних галузевих асоціацій. Держава в свою чергу має усіляко стимулювати
цей процес, не останнє місце в цьому питанні посідає механізм валютнофінансових курсових співвідношень, що сьогодні виходять на перший план
державної підтримки національних експортерів.
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