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У сучасних умовах широкого поширення інноваційної та мережевої 

виробничо-логістичних концепцій формування ланцюгів поставок 

національними підприємствами відбувається відповідно до вимог інтегральної 

парадигми логістики, яка прийшла в ХХІ столітті на зміну технологічній та 

маркетинговій парадигмам. Ефективність логістичної діяльності національних 

підприємств знаходиться в прямій залежності від формування ними ефективних 

ланцюгів поставок (ЛП) і впровадження принципів управління ланцюгами 

поставок (УЛП, SCM – Supply Chain Management) – найсучаснішої концепції 

управління підприємствами. УЛП є результатом розвитку менеджменту, 

маркетингу та логістики та відповідає вимогам сучасного етапу розвитку 

економіки, яка характеризується розвитком мережевого виробництва, є 

економікою компетенцій та взаємодії.  
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Управління ланцюгами поставок (SCM) - це концепція управління та 

організаційна стратегія, що полягає в комплексному підході до планування та 

управління всім потоком інформації про сировину, продукцію, послуги, що 

виникають і трансформуються в логістичних і виробничих процесах 

підприємства, спрямований на вимірюваний сукупний економічний ефект 

(зниження витрат, задоволення попиту на кінцеву продукцію) [1]. 

Управління ланцюгами постачання включає планування та управління 

всіма закупівлями та всіма операціями з управління логістикою. Вона також 

включає координацію та співпрацю в партнерських каналах, які можуть бути 

постачальниками, агентами, логістичними операторами та замовниками. Суть 

управління ланцюгом поставок полягає в інтеграції процесів управління попитом 

і пропозицією на підприємствах і між ними. SCM - це інтегруюча функція, 

відповідальна за поєднання основних бізнес-функцій та бізнес-процесів на 

підприємствах і між ними. SCM охоплює всю діяльність з управління 

логістикою, включаючи виробничі операції, та впроваджує координацію 

маркетингових процесів та подій, продажів, продуктового дизайну, фінансів та 

інформаційних технологій [2]. 

На формування ланцюга поставок впливає орієнтація системи, потік та 

функціональна орієнтація. Ці орієнтації дозволяють досягти оптимальних 

рішень та швидких потоків товарів та інформації по всьому ланцюгу та уникнути 

зниження ефективності та конфліктів всередині підприємства та між 

підприємствами, що співпрацюють. Метою цього підходу є забезпечення 

ефективної роботи всієї системи, а не окремих її частин. 

Потоки матеріалів, інформації та фінансів проходять через увесь ланцюг 

поставок від точки споживання до кінцевого споживача. Функціональна та 

поперечна орієнтація полягає у визначенні ієрархії функціональних областей [3]. 

Управління ланцюгами поставок характеризується технологічним 

підходом. Такий підхід характеризується як "інтеграція ключових процесів від 

кінцевих споживачів через початкових постачальників, які надають продукцію, 
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послуги та інформацію та додають цінність для клієнтів та інших зацікавлених 

сторін у ланцюзі поставок" [4]. 

Інтеграція у ланцюг поставок базується на двох аспектах: 

• технічні (завдяки використанню конкретних технічних та технологічних 

рішень у галузі виробництва, транспорту, зберігання чи управління можлива 

реалізація фізичного потоку ресурсів та інформаційного потоку між ланками 

ланцюга поставок) 

• управління (спільне визначення цілей, прийняття рішень, організація та 

управління процесами з використанням, зокрема, одних і тих же систем 

підтримки прийняття управлінських рішень у поєднанні з системами 

оперативного планування та системами автоматизованого проектування). [5] 

Зростаюча конкуренція на ринку сприяла появі спеціалізованих операторів 

поставок та аутсорсингу логістики у ланцюжку поставок. Зросла також 

важливість логістичних компетенцій, швидкість обертання товарно-

матеріальних цінностей та важливість електронної торгівлі (використання 

технології впровадило ІТ системи автоматизації господарських операцій) [6]. 

Гнучкість полягає у здатності використовувати знання про ринок та 

віртуальну організацію, щоб скористатися можливостями на невизначеному 

ринку. У сучасних ланцюгах поставок гнучкість поєднується з бережливим 

управлінням, мета якого - створити потік вартості для усунення всіх видів втрат 

у ланцюзі. 

Висновок 

В останні роки для того, щоб задовольнити економічні умови на ринку, 

підприємства зосередили свою увагу на діловій компетенції та аутсорсингу. Це 

призвело до покращення результатів її внутрішніх операцій. В даний час 

підприємства, особливо ті, що інтегруються в ланцюги поставок, змінюють свій 

підхід, орієнтуючись на створення додаткової вартості для покупців. 
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МЕДИЧНІ НАУКИ 

Клітинська О.В., Зор івчак Т.І.  

ДИФЕРЕНЦІЮВАННЯ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ ГОСТРИХ ФОРМ 

ПУЛЬПІТІВ ТИМЧАСОВИХ ЗУБІВ  

 

Клітинська Оксана Василівна 

доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри стоматології дитячого віку 

ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м. Ужгород, Україна 

 

Зорівчак Тетяна Іванівна 

асистент кафедри стоматології дитячого віку ДВНЗ «Ужгородський 

національний університет», м. Ужгород, Україна 

 

На сьогоднішній день для стану стоматологічного здоров’я дітей 

характерні зростання питомої ваги факторів ризику формування, прогресування 

та поширеність основних стоматологічних захворювань. В сучасній системі 

стоматологічної допомоги однією з невирішених проблем є наявність запальних 

процесів порожнини рота, значний відсоток поширеності, інтенсивності карієсу 

та його ускладнень [6].   

На даний час проблема лікування карієсу зубів у дітей раннього віку є 

однією з найскладніших і привертає увагу багатьох дослідників. Оскільки 

наявність каріозних зубів, як вогнища хронічної інфекції, сприяє зниженню 

імунітету, алергізації організму, стимуляції розвитку захворювань інших органів 

і систем [3].   

За своєю актуальністю та складністю проблема лікування пульпіту 

тимчасових зубів є однією з провідних в практичній дитячій стоматології. Це 

зумовлено тим, що кожного року збільшується приріст ускладненого карієсу, а 
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також тенденцією до «омолодження» вікового контингенту дітей з даною 

патологією (з 1,5 – 2 років) [1].   

У віці 11 – 12 місяців каріозним процесом вражаються тимчасові різці на 

верхній щелепі. Перш за все, це пов’язано з особливостями анатомічної будови 

тимчасових зубів: відносно велика порожнина зуба, тонкий шар дентину, широкі 

дентинні канальці, по яким інфекція навіть з неглибокої каріозної порожнини 

легко проникає в пульпову камеру, в результаті чого виникає запалення пульпи 

[11].   

Пульпіт тимчасових зубів у 13,4% випадків супроводжується клінічними 

проявами ускладнень з боку навколозубних тканин, тоді як ознаки 

рентгенологічних змін  виявлені в 45,9% – 57%. Ці зміни є причиною передчасної 

втрати зубів, розвитку ускладнень з боку зачатків постійних зубів, порушення 

розвитку та співвідношення щелеп, а також сенсибілізації та інтоксикації 

дитячого організму в цілому [2].   

Для класифікації пульпіту тимчасових зубів у дітей найчастіше 

використовують класифікацію Виноградової Т.Ф. (1987), де запалення пульпи 

поділяється на гострий та хронічний процес, кожен з яких включає свої окремі 

різновиди [7].  Серед гострих форм пульпітів тимчасових зубів виділяють:  

- гострий серозний. Особливість початкових етапів запалення пульпи 

у тимчасовому зубі полягає в тому, що внаслідок великої проникності дентину 

значні зміни в пульпі спостерігаються вже на етапі середнього карієсу; 

осередкові форми практично відразу переходять в дифузні, а тому і не виділені в 

окрему класифікаційну групу. 

- гострий гнійний. Гострий пульпіт у тимчасовому зубі 

характеризується швидким охопленням всієї пульпи, тому в порівнянні з 

постійними зубами, в даному випадку запальний процес набагато раніше 

переходить в хронічний, оскільки проникні дентинні канальці сприяють виходу 

ексудату із запаленої пульпи, знижуючи гостроту запалення; карієс протікає 

активніше й швидше відбувається оголення пульпи, даючи можливість виходу 
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ексудату; широкі апікальні отвори дають вихід ексудату, швидко залучаючи до 

запалення тканини періодонта. 

- гострий пульпіт із залученням в процес періодонта або регіонарних 

лімфатичних вузлів. 

На даний час недостатньо вивченими залишаються питання вибору 

тактики та адекватного методу лікування гострих форм пульпітів тимчасових 

зубів, адже це залежить від численних факторів: вік та загальносоматичне 

здоров’я дитини, стоматологічний статус, активність та інтенсивність каріозного 

процесу,  форма пульпіту, період розвитку кореня, на якому знаходиться 

уражений зуб, групова приналежність зуба, комунікабельність дитини та 

готовність батьків до співпраці з лікарем [8].   

Проаналізувавши літературні джерела вітчизняних та закордонних вчених, 

стає зрозумілим, що авторами розглядаються методи, спрямовані  на боротьбу із 

запаленням в пульпі та мікроорганізмами в кореневому каналі ураженого зуба. 

Крім того, обраний метод  передбачає створення бар'єру на шляху проникнення 

інфекції в периапікальні тканини за допомогою препаратів, що містять в своєму 

складі антисептики. 

При лікуванні гострого пульпіту тимчасових зубів найбільш ефективними 

є застосування хірургічних методів лікування: ампутації та екстирпації пульпи, 

зрідка може застосовуватися біологічний метод, що пов’язано з блискавичним 

перебігом запального процесу в тимчасових зубах.  

Обираючи той чи інший метод лікування, лікар перш за все повинен 

визначити форму пульпіту, враховувати стадію розвитку кореня, на якій 

знаходиться уражений зуб та  віковий період розвитку пульпи.   

Відповідно до термінів формування тканин зуба виділено такі  вікові 

періоди розвитку пульпи: [9].   

- 1-й період – розвиток функціональної активності пульпи 

(формування кореня зуба); 
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- 2-й період – функціональної зрілості пульпи (стабілізації 

сформованого кореня зуба); 

- 3-й період – згасання функціональних властивостей пульпи 

(розсмоктування кореня зуба).  

У період функціональної активності пульпи здійснюють виключно 

ампутаційні методи лікування: вітальні та  девітальні. У випадку наявності явищ 

періодонтиту – тільки вітальні методи [4].   

При діагностуванні гострого гнійного пульпіту у зубах із сформованим 

коренем ефективним буде проведення девітальної екстирпації з подальшим 

відновленням коронкової частини зуба [5].   

Якщо, при постановці діагнозу «гострий серозний дифузний пульпіт», 

уражений зуб знаходиться на етапі сформованого кореня, то необхідно здійснити 

девітальну екстирпацію. У тому випадку, якщо корінь зуба несформований або є 

на стадії резорбції, то доцільним буде застосування девітальної ампутації. 

В разі діагностування пульпіту із  залученням в процес періодонта або 

регіонарних лімфатичних вузлів, згідно з протоколами лікування, 

рекомендовано проводити девітальну екстирпацію пульпи.  

Якщо уражений зуб знаходиться на стадії резорбції кореня і при цьому 

діагностується пульпіт, то доцільним є використання  прицільної рентгенографії, 

яка допоможе зрозуміти, якою повинна бути тактика лікаря: видаляти цей зуб, 

чи все ще можливо ефективним буде проведення  ендодонтичного лікування? 

Адже за допомогою рентгенограми можна побачити ознаки явищ деструкції 

кортикальної пластинки навколо фолікула постійного зуба та вогнища 

просвітлення кісткової тканини біля верхівок коренів та в ділянці їх біфуркації, 

що є прямим показанням до його видалення з метою попередження виникнення 

пошкоджень постійного зуба [10].   

Окрім того, екстракція ураженого зуба буде доцільною і в тому випадку, 

якщо залишилось не більше, ніж 1,5 року до його фізіологічної зміни. У разі 
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відсутності даних рентгенологічних ознак проводять девітальну ампутацію 

пульпи згідно з протоколом лікування. 

Щодо консервативного методу лікування, то його застосування є 

ефективним при переломі коронки зуба з  оголенням або без оголення пульпи, 

при випадковому розкритті порожнини зуба,  під час препарування каріозної 

порожнини. Але при використанні даного методу слід врахувати час, який 

пройшов з моменту травми: він не повинен перевищувати шести годин, адже в 

цей період пульпа ще володіє репаративними властивостями.   
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НАРОДНИХ ХУДОЖНІХ ПРОМИСЛІВ У ПТНЗ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ 

 

Богдадюк Мар’яна Володимирівна 

аспірантка Інституту професійно-технічної освіти НАПН України 

 

Розвиток системи ПТО на сучасному етапі відбувається у складних умовах. 

Виникають проблеми, пов’язані з якістю підготовки кваліфікованих робітників 

у системі професійної освіти, їх задіяністю на ринку праці, економічними 

ризиками, демографічними змінами.  

До чинників, які гальмують розвиток професійно-художньої освіти 

впродовж останніх років, належать:  

– відсутність капітальних видатків; 

– відсутність коштів на модернізацію навчально-матеріальної бази 

майстерень, кабінетів, лабораторій і придбання засобів навчання; 

– відсутність ефективного підвищення кваліфікації педагогів; 

– зростання боргів ПТНЗ за спожиту електроенергію та інші 

комунальні послуги.  

Водночас гостро постає питання підвищення престижності робітничих 

професій. Ймовірно, цьому сприяло би створення сучасних робочих місць для 

випускників навчальних закладів [8, с. 161–162]. Молодь не зацікавлена в 

оволодінні робітничими професіями через складні умови праці, труднощі 

працевлаштування, низьку заробітну плату, а також через відсутність певних 

умов для оволодіння техніками народного мистецтва під час виробничої 

практики переважно на підприємствах художніх промислів і ремесел. Слід 
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звернути увагу на створення належних умов для надання якісної професійної 

підготовки майбутніх фахівців із професій художніх промислів і ремесел. 

Визначена проблема має вирішуватися з урахуванням передових ідей 

історичного досвіду, а також етнонаціональних особливостей розвитку 

мистецтва. Суспільство повинно осмислювати об’єктивну потребу його 

відродження і збереження. 

Як зазначає Н. Родіонова, «динамічний характер розвитку соціально-

економічних процесів у сучасних умовах визначає потребу систематизації 

існуючих і формулювання нових положень відносно визначення тенденцій, 

особливостей і перспективних напрямів розвитку професійно-технічної освіти. 

Слід визначити напрями реформування системи професійно-технічної освіти 

відповідно до актуальних викликів сьогодення» [6, с. 15]. 

Головне завдання ПТО, на думку О. Загіки, полягає у створенні 

сприятливих умов для запровадження таких інноваційних методів і технологій 

навчання, які дозволяють активно формувати особистісні якості учнів, 

виробляють необхідні професійні вміння та навички, що в цілому сприятиме 

формуванню у вихованців навчальних закладів активної життєвої позиції та 

нового типу поведінки, притаманної ринковим соціально-економічним умовам 

[1, с. 88-93]. 

Головними напрямами діяльності ПТНЗ художнього профілю в сучасних 

умовах є:  

– забезпечення якості професійно-художньої освіти; 

– розроблення професійних стандартів, заснованих на компетенціях; 

– модернізація навчального обладнання, потрібного під час 

теоретичних і практичних занять; 

– впровадження інноваційних технологій навчання; 

– забезпечення освітнього процесу новітньою навчальною і 

методичною літературою; 
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– створення певних умов для підвищення кваліфікації та стажування 

керівників, викладачів, майстрів виробничого навчання, заохочення соціальних 

партнерів до участі в навчально-виробничому процесі; 

– оцінювання проміжних і кінцевих результатів теоретичної та 

практичної підготовки майбутніх фахівців художніх промислів і ремесел [4]. 

Обговорення стану ПТО та визначення перспектив її розвитку відбулося 

17 червня 2014 р., на засіданні круглого столу «Професійно-технічна освіта в 

Україні: сучасний стан та напрями подальшого розвитку». П. Полянський зробив 

висновки, що у ПТО є багато проблем, основними з яких є «низький рівень 

матеріальної бази професійно-технічних навчальних закладів, незначне 

задоволення запитів суспільства на якісні освітні послуги з підготовки 

висококваліфікованих спеціалістів, недостатні інвестиції роботодавців і держави 

в дану сферу» [9].  

В. Супрун під час обмірковування напрямів розвитку ПТО підкреслив, що 

виникла значна нерівність між кількістю підготовки кадрів із вищою та 

професійно-технічною освітою. Це спонукає до того, що випускники вищих 

навчальних закладів не працевлаштовуються за фахом, а працюють переважно 

за робітничими професіями, але поряд із тим підприємства потребують 

кваліфікованих робітничих кадрів. Вчений наголосив, що здобуття у ВНЗ 

освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» без робітничої професії 

не має попиту на ринку праці. Вчений переконаний, що одним із проблемних 

завдань ПТО є якість підготовки кадрів, що, перш за все, залежить від кількох 

чинників: навчальної бази, професійності викладача, здібності та володіння 

професійними навичками учня, виконання навчання та виробничої практики. Він 

визначив такі шляхи розвитку та модернізації сфери:  

– досягнення європейського рівня освітніх стандартів, враховуючи 

національні особливості; 

– скерування системи управління ПТО на втілення подальшої 

автономії навчальних закладів; 
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– збільшення повноважень керівника, підняття його відповідальності 

за якісну підготовку кадрів; 

– самостійність професійно-технічних закладів щодо матеріальних і 

фінансових ресурсів. 

Крім того, освітяни розглядали питання важливості співпраці роботодавців 

і навчальних закладів, підвищення престижу професійної освіти, а також 

доопрацювання Закону «Про професійну освіту» [9]. 

16 січня 2017 р. Міністерством освіти і науки України було проведено 

експертно-громадське обговорення пріоритету «Модернізація професійно-

технічної освіти» проекту Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду на 

період до 2020 року. Основними проблемами, які мають бути вирішені у цій 

сфері, визначено:  

1. «Наявна система професійно-технічної освіти не дозволяє в повній 

мірі виконувати покладені на неї завдання щодо реалізації державної політики. 

2. Відчувається дефіцит кваліфікованих кадрів у галузях матеріального 

виробництва. Особливої актуальності набуває питання мобільності, 

конкурентоспроможності та рівня кваліфікації працівників. Виникають нові 

кваліфікації та нові вимоги до змісту і процесу підготовки працівників. 

3. Впровадження нових виробничих технологій і техніки зумовлюють 

появу нових професій та видів робіт, виникає об’єктивна потреба в розширені 

професійної компетентності робітників. Отже, зміст професійно-технічної освіти 

потребує постійного оновлення з урахуванням потреб підприємств – замовників 

кадрів. 

4. У зв’язку з дефіцитом бюджетних асигнувань не були передбачені 

видатки на капітальні та поточні ремонти, оновлення матеріально-технічної бази 

професійно-технічних навчальних закладів, що унеможливлювало 

запровадження в навчально-виробничому процесі сучасної техніки та 

технологій. 
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5. Існує ряд проблем, які впливають на ступінь ефективності 

професійної орієнтації населення. Також професійно-технічна освіта не є 

привабливою в Україні» [2]. 

На думку Л. Сергеєвої, головними кроками у розв’язанні проблем розвитку 

ПТО на сучасному етапі є: «реструктурування вузькопрофільного переліку 

спеціальностей; адаптація змісту освіти до формування загальних 

компетентностей; зміна процесу та методологій навчання, підготовка тих, хто 

навчається, до можливих змін у процесі праці; зміна підпорядкування системи 

професійно-технічної освіти, переведення ПТНЗ із центрального на місцевий 

рівень; врегулювання соціальної взаємодії між ПТНЗ і роботодавцями, ПТНЗ і 

ВНЗ, особливо на місцевому рівні» [7, с. 30–31].  

Професійна підготовка може бути ефективною тільки тоді, коли робітник 

буде професійно кваліфікованим, не лише матиме знання, професіоналізм, 

необхідні моральні якості, а й умітиме правильно поводитись у відповідних 

ситуаціях, використовуючи ці знання, а також брати відповідальність за свою 

роботу. Отже, можна відзначити, що нині нагальною є системна реформа ПТО, 

адже вона впливає на економічний розвиток країни. 

Одним з основних напрямів реформування профтехосвіти залишається 

оновлення навчально-матеріальної бази, адже зрозуміло, що набагато якіснішою 

є підготовка кваліфікованих робітників, які застосовують нове технологічне 

обладнання. Заклади профтехосвіти слід повністю забезпечити як дидактичними 

засобами (підручниками, методичними матеріалами), так і технічними 

(комп’ютерною технікою та відеотехнікою). Комп’ютеризація робочих місць 

стимулює вдосконалення професійної діяльності, тоді як використання 

дидактичних матеріалів найбільш повно відповідає вимогам оцінювання 

засвоєного учнями теоретичного матеріалу. 

Перспективами розвитку ПТО можуть стати: підвищення престижності 

робітничих професій, введення нових типів ПТНЗ, збільшення кількості годин 

на навчання для інтегрованих професій, впровадження альтернативних форм 
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класно-урочної системи, оновлення класифікації професій, щоб існували 

конкурентоспроможні на сучасному ринку праці спеціальності. 

Необхідно вдосконалити чинну законодавчу і нормативно-правову базу, 

прийняти закони, які б надавали пільги роботодавцям за допомогу ПТНЗ у 

створенні державних стандартів, забезпечували функціонування навчально-

практичних центрів за галузевим спрямуванням, належні умови проходження 

випускниками виробничої практики, обладнання виробничих майстерень ПТНЗ 

новою технікою, інструментами, матеріалами тощо. 

Нині головною метою ПТО стає: задоволення вимог особистості, 

суспільства і держави в освітніх послугах із підготовки, перепідготовки і 

підвищення кваліфікації різних категорій населення з урахуванням вимог ринку 

праці; забезпечення якісної та безкоштовної первинної професійної освіти; 

формування людини творчої та духовної, враховуючи її потреби, інтереси і 

вміння.  

Реформування цієї галузі освіти неможливо виконати лише виключно 

адміністративними методами. Це реально зробити, лише об’єднавши зусилля 

Уряду, регіональних і місцевих органів влади, науковців, роботодавців, 

громадських організацій, органів управління освітою і колективів ПТНЗ. Цього 

вимагає економіка, яка постійно зростає, для розвитку виробництва високих 

технологій і конкуренції за високоякісну робочу сил. 

Ще однією важливою проблемою у професійній підготовці учнівської 

молоді в ПТНЗ, зокрема майбутніх фахівців народних художніх промислів, є те, 

що керівники ПТНЗ недостатньо володіють сучасними науковими підходами, 

принципами, не мають глибоких знань, умінь і навичок керування соціальними 

системами, до яких належать і ПТНЗ. 

Не завжди керівники ПТНЗ вміють використовувати принцип 

інноваційності, який є одним із головних принципів, не використовують методи 

системного аналізу, не застосовують системний спосіб мислення. Більшість 
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керівників не ознайомлені з сучасною теорією управління закладами ПТО, у якій 

постійно відбуваються зміни. 

Нині назріла гостра потреба у державно-громадському управлінні 

підготовкою кваліфікованих робітників у регіонах, відсутність якого призводить 

до неуспішної діяльності щодо модернізації системи ПТО. Багато областей не 

мають обласних навчально-методичних рад із ПТО, не сформовані опікунські 

ради, не проводяться батьківські збори, відсутнє учнівське самоврядування, 

педагогічні ради і методичні об’єднання не вирішують стан функціонування 

навчально-виховного процесу. Досвід соціального партнерства недостатньо 

запроваджується в ПТНЗ. Також керівники ПТНЗ не вивчають і не 

використовують роботу в команді, де кожен готовий підтримати і надати 

допомогу іншому, бути відповідальним за свою роботу. 

Доцільним є впровадження нових моделей державно-громадського 

управління підготовкою кваліфікованих робітників з необхідністю підвищення 

ролі та відповідальності соціальних партнерів за реалізацію кадрової політики в 

регіоні. Також потрібно вдосконалювати механізми взаємодії місцевих громад із 

ПТНЗ. Адже відсутність концептуальних програм розвитку регіонів, 

регіональних програм підготовки кваліфікованих робітників, науково 

обґрунтованих прогнозів розвитку ринку праці, вплив централізації управління 

гальмують розвиток ПТО [5, с. 189–190]. 

З метою вирішення сучасних складних проблем функціонування ПТО, яка 

надає виробництву висококваліфікованих робітників, потрібно провадити 

науково аргументовану державну політику розвитку цього сектора освіти, 

враховуючи принципи неперервності, доступності, відкритості, індивідуалізації 

та диференціації, гнучкості й інноваційності, випереджувального характеру 

професійної підготовки, науки і виробництва, диверсифікації, регіоналізації 

професійної освіти, стандартизації, поєднання загальноосвітньої та професійної 

підготовки, єдності ПТО і виховання [3].  
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Потрібно також розробити й ухвалити Концепцію розвитку професійного 

навчання безробітних, затвердити Програму регулювання зайнятості населення 

на основі професійної підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації 

робітничих кадрів, враховуючи безробітних. В Україні спостерігається старіння 

кадрів (переважно середній вік робітників становить 55–60 років), особливо в 

галузі народних художніх промислів. Скрізь відчувається потреба в робітниках. 

Науковцями доведено, що за такої ситуації через кілька років робітничими 

кадрами не будуть забезпечені робочі місця на виробництві. Варто активніше 

використовувати ПТНЗ для підготовки, перепідготовки і підвищення 

кваліфікації працюючого виробничого персоналу і незайнятого населення. 
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д.т.н., проф., директор Інженерно-технологічного інституту Відкритого 
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Сакада Віктор Михайлович 

студент Інженерно-технологічного інституту Відкритого міжнародного 

університету розвитку людини «Україна» 

 

Слід відзначити позитивні зміни щодо розвитку наукової та міжнародної 

діяльності в сучасному університеті. Водночас є моменти, на які потрібно 

звернути увагу з точки зору подальшого розвитку науки в університеті, 

досягнення мети наукового та міжнародного визнання університету, набуття ним 

статусу університету дослідницького типу, покращення кадрового складу 

викладачів і науковців, зокрема за рахунок виховання та залучення талановитої 

молоді. 

Якщо визначатись у конкретних пропозиціях, то це наступні:  

1. Тематику пріоритетних напрямків фундаментальних та прикладних 

наукових досліджень необхідно тісніше пов’язувати зі спільним наказом МОН, 

Національної та галузевих академій наук «Про основні наукові напрямки та 

найважливіші проблеми фундаментальних досліджень у галузі природничих, 
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технічних і гуманітарних наук», в якому зазначені саме ті актуальні напрямки та 

проблеми, які будуть фінансуватися цими установами. 

2. Доцільно розробити конкретні заходи щодо відповідності критеріям 

діяльності університету дослідницького типу за усіма 36 критеріями. 

3. Необхідно значно активізувати участь підрозділів університету в 

поданні проектів за програмою Державного фонду фундаментальних досліджень 

(в тому числі в рамках міждержавних угод).  

4. Здійснювати випуск рекламного бюлетеня із переліком готової для 

впровадження наукової продукції, матеріалів щодо напрямків досліджень 

структурних підрозділів університету, переліку основних публікацій 

співробітників. Цей бюлетень украй необхідний для налагодження міжнародних 

зв’язків, співпраці, участі в міжнародних проектах, обміну візитами викладачів, 

науковців і студентів. Це стосується і наукових стендів, на яких потрібно 

розміщувати не лише положення про структурні підрозділи, а й діючі проекти, 

останні публікації. 

5. Багато питань потребують вирішення в розділі забезпечення 

підвищення рівня та результативності наукових досліджень, вагомості їх 

результатів. Зокрема, аналіз діяльності наукових шкіл та підрозділів, створення 

та модернізація наукових лабораторій, упровадження відкритої тендерної 

системи фінансової підтримки наукової діяльності. Окремими пунктами 

планувалось затвердження та впровадження «Положення про стимулювання 

наукової діяльності викладачів» та показників наукової та міжнародної 

діяльності викладачів. Доцільно розглянути можливість створення 

університетського базового фонду фінансування фундаментальних досліджень. 

6. В розділі розвитку структури наукових підрозділів залишаються 

питання створення науково-технічної ради для вирішення основних питань 

розвитку науки, ліцензування нових спеціальностей та відкриття сучасних 

спеціалізацій. Слід звернути увагу на інженерні спеціальності, саме такі, які 

визначають обличчя сьогодення і перспективу майбутнього. 
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7. В питанні створення нових науково-дослідних підрозділів з 

широким залученням студентів та на виконання завдань Державної цільової 

науково-технічної і соціальної програми «Наука в університетах» мабуть 

доцільно звернути увагу на наказ МОН «Про створення науково-навчальних 

центрів університетів». 

8. Для активізації міжнародної наукової співпраці необхідні конкретні 

плани діяльності підрозділів на міжнародному науковому ринку, участі в 

програмах і проектах. Зокрема, за рахунок розширення науково-виробничої 

кооперації з НАН України. 

9. В питанні активізації наукової роботи студентів важливо суттєво 

підвищити наукову складову практичної підготовки в рамках збільшення, де це 

необхідно і є можливість лабораторних та практичних занять, курсових та 

розрахункових робіт з відповідною корекцією навчальних планів, сприяти 

наданню грантової підтримки для талановитої молоді. Враховувати, що 

справжній інноваційний розвиток неможливий без радикального покращення 

вивчення дисциплін фізико-математичного і природничого циклу. 

10. Щодо опублікування наукових досліджень. Ще Максвел говорив: 

«якщо не опубліковано, то не існує». Наприклад, Кавендіш відкрив закон Кулона 

на 10 років раніше за Кулона, а закон Ома – на 70 раніше за Ома. Але він не 

опублікував свої роботи. І фундаментальні закони носять імена інших вчених… 

Не слід забувати, що наукова періодика характеризується принципом Парето, 

коли на незначний відсоток журналів припадає значуща кількість публікацій, і 

що засновник імпакт-фактору Гарфільд підтвердив справедливість закону 

Бредфорда, що ядро усіх наук міститься в нечисленних журналах. Тому 

необхідно сприяти публікації наукових праць у рейтингових та фахових 

журналах. Створити умови (мається на увазі патентно-ліцензійний відділ) для 

патентування розробок за власністю університету. Доцільне відкриття власних 

вузькопрофільних журналів та вдосконалення видання існуючих журналів із 

виданням їх державною та англійською мовами та перспективою отримання 
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ними через 4-5 років імпакт-фактору (до речі, імпакт-журналів в світі близько 6 

тисяч, в той час як спеціалізованих наукових – понад 50 тисяч). Це дозволить 

викладачам «не випадати» із сучасного наукового процесу і навчати студентів 

відповідно до сучасного розвитку науки. 

11. В питанні вдосконалення системи підвищення кваліфікації 

приділити увагу профільному стажуванню (особливо молоді) у провідних 

наукових та навчальних закладах і фірмах як нашої держави, так і за кордоном. 
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Сучасний розвиток науки та необхідність пошуку фінансових джерел для 

проведення наукових досліджень, підвищення їх рівня та конкуренто-

спроможності інтелектуального капіталу неможливі без підготовки і виконання 

вітчизняних та міжнародних науково-дослідних проектів. Для сучасних 

університетів це питання є також актуальним. Аналіз фінансування наукових 

досліджень державним бюджетом і небюджетними організаціями підказує, що 

основну увагу в пошуках фінансування слід приділити наступним проектам: 

1. двосторонні міжнародні проекти; 

2. інноваційні проекти; 

3. рамкові проекти. 

Двосторонні міжнародні проекти 

Відповідно до міжурядових угод про науково-технічне співробітництво 

конкурси науково-дослідних проектів двостороннього міжнародного 
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співробітництва оголошуються Міністерством освіти і науки України і 

Міністерством освіти або відповідним комітетом іншої держави. Метою таких 

Програм є сприяння встановленню та розвитку якісного науково-технологічного 

співробітництва між групами науковців обох країн за визначеними тематиками. 

До участі в конкурсі приймаються проекти відповідно до пріоритетних напрямів 

розвитку науки й техніки в Україні. 

Конкурс є відкритим для будь яких лабораторій чи дослідницьких груп 

вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ та підприємств обох 

країн. Після перевірки відповідності пропозицій вимогам кожна заявка 

передається для наукової експертизи, що проводиться паралельно в обох країнах. 

Після цього двосторонній комітет приступає до остаточного розгляду з метою 

відбору проектів, яким буде надано фінансування. 

Крім наукової відповідності, основними критеріями оцінки є такі: 

− компетентність науковців та їх здатність довести проект до логічного 

завершення; 

− наявність інфраструктури, необхідної для виконання проекту; 

− наявність співвиконавця в країні-партнері; 

− необхідність для української групи співпрацювати з визначеним 

партнером; 

− взаємодоповнюваність двох груп; 

− взаємний обмін досвідом; 

− наукова та промислова цінність, очікувані від проекту; 

− перспективність співробітництва; 

− участь докторів наук та/або молодих учених. 

Особлива увага приділятиметься проектам, які будуть подані новими 

дослідницькими групами, та проектам з дійсно новаторської тематики. Крім 

того, до керування проектами запрошуються молоді вчені, викладачі та 

дослідники. 
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Інноваційні проекти 

З метою сприяння впровадженню результатів науково-технічних, науково-

дослідних і дослідно-конструкторських робіт Президія НАН України щорічно 

оголошує конкурси інноваційних проектів. До участі у конкурсі допускаються 

проекти, основною метою яких є впровадження завершеної розробки або 

розробки, що потребує незначного доопрацювання. Перевага надається великим 

проектам, які передбачають розв’язання важливих проблем економічного й 

соціального значення і реалізація яких буде мати вагомий вплив на економіку 

країни в цілому. 

Участь у конкурсі передбачає виконання наступних обов’язкових вимог:  

1. проект має бути продовженням/завершенням цілеспрямованих 

фундаментальних досліджень установи, в якій проект буде 

виконуватися; 

2. проект має закінчуватися впровадженням завершеної 

конкурентоздатної розробки (ринкова продукція, діюча установка, 

виробнича лінія, налагодження серійного виробництва тощо); 

3. обов’язкова наявність партнера у виконанні проекту, зазначення 

його форми участі (фінансова, матеріальна, послуги, тощо) та часу й 

місця впровадження розробки. 

Рамкові проекти 

Рамкові програми (РП) – основний фінансовий інструмент Європейського 

Союзу (ЄС) для підтримки та розвитку наукових досліджень та розробок в 

країнах ЄС. Реалізуються з кінця ХХ ст. п’ятирічними циклами. Джерело 

фінансування – бюджет Європейського Союзу. 

РП базується на наступних ключових принципах: 

• ЄС підтримує лише ті проекти, в яких беруть участь декілька 

партнерів з різних країн; 

• Фінанси РП розподіляються на конкурсній основі; 



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

www.openscilab.org  Педагогічні науки 

© Малишев В.В., Шахнін Д.Б., Черепаха О.І.   
33 

• Проекти фінансуються лише за умови їх повної відповідності 

пріоритетам РП загалом та конкретного конкурсу; 

• Кожна заявка оцінюється незалежними експертами (~ 5 експертів); 

• Кошти РП – не субсидія, вони виділяються на сплановану та 

детально описану діяльність 

Основна мета: побудова Європейського дослідницького простору (ERA). 

ЄС фінансування об’єднує  

• Країни: 

• Багатонаціональні консорціуми 

• Координацію національних дослідних програм 

• Дослідників з усього світу, які можуть брати участь у наукових 

програмах ЄС 

• Різні типи організацій: університети, дослідницькі центри , середні 

та малі компанії, великі компанії, недержавні організації тощо. 

• Різні дисципліни – міждисциплінарні дослідження 

• Підтримує мобільність: Програма Marie Curie Actions 

Слід відмітити експоненційне зростання фінансування РП, так само як і 

фінансування нанотехнологій у світі. 

Критерії оцінювання та конкурсного відбору проектів: 

- Відповідність темі 

- Науково-технічна перевага 

- Потенційний вклад у розвиток 

- Якість менеджменту 

- Мобілізація ресурсів 

Головні проблеми наукових проектів: 

• Відсутність новизни (ідеї) 

• Слабо представлена можливість реалізації результатів проекту 

• Чітко не обговорені питання інтелектуальної власності 

• Слабкий консорціум 
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• Розподілення бюджету не відповідає запропонованій діяльності 

Перші кроки від ідеї до проекту (послідовність дій щодо підготовки 

проекту за рекомендаціями координаторів проектів попередніх програм): 

- зрозуміти ідею РП 

- визначити свої сильні сторони 

- який пріоритет РП? 

- створити науковий профіль 

- розповсюдити інформацію 

- бути поміченим! (2 останнім пунктам приділяється особлива увага, а 

саме наявність у виконавців проектів публікацій у закордонних 

журналах, особливо із визначеними індексами цитування та імпакт-

факторами) 

- підґрунтям до підготовки та виконання проекту є попередні проекти 

двостороннього міжнародного співробітництва та проекти фонду 

фундаментальних досліджень. 

Пошук партнерів (з досвіду координаторів проектів та власного досвіду): 

Два шляхи участі в проектах: 

- вступити в консорціум, який формує будь-хто із зарубіжних колег; 

- сформувати консорціум самостійно, під особисту проектну ідею. 

Як шукати партнерів: 

- використовувати свої зв’язки, колег за попередніми проектами; 

- скористатися системою пошуку партнерів; 

- подивитися в базі проектів; 

- скористатися більш ранніми базами даних про проекти РП; 

- брати участь в конференціях та семінарах ЄС; 

- звернутися до Національного інформаційного центру зі 

співробітництва з ЄС у галузі науки і технологій. 
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МУЗИЧНЕ МОВЛЕННЯ ЯК ІНТОНАЦІЙНИЙ МАРКЕР ХУДОЖНЬОЇ 

КУЛЬТУРИ: ПРОПЕДЕВТИЧНИЙ АСПЕКТ 

 
П’ятницька-Позднякова Ірина Станіславівна 

доктор мистецтвознавства 

доцент кафедри музичного мистецтва 

Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського 

 

Музичне мовлення є своєрідним інтонаційним маркером художньої 

культури та відіграє ключову роль у процесі виховання молоді. У зв’язку з цим, 

метою даного дослідження є аналіз різних рівнів музичного мовлення у 

творчості українських композиторів, опанування яких у контексті навчально-

виховного процесу вищої школи дозволить суттєво поглибити професійний 

рівень студентів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Заявлена проблематика має 

достатньо ґрунтовне підґрунтя та різновекторний вимір свого осмислення. До 

цього долучилася вітчизняна музична педагогіка, яка акумулювала значний 

досвід у вихованні молоді, напрацювавши практичні рекомендації щодо 

формування ціннісних орієнтацій засобами музики. Це знайшло своє втілення у 

працях багатьох вчених, зокрема: І. Беха, А. Бойко, М. Боришевського, 

С. Гончаренка, В. Дзюби, В. Коваль, В. Матящук, Г. Назаренка, П. Онищук, 

О. Отич, О. Рудницької, О. Савченко та багатьох інших. Проте питання, 

пов’язані з вихованням світоглядних орієнтацій молоді засобами музичного 

мовлення, й до сьогодні залишаються відкритим мисленнєвим простором, що і 

визначило актуальність запропонованої проблематики. 

Одним із важливих завдань сучасного процесу виховання молоді є 

прищеплення знань власної історії, культури, мистецтва, що дозволить виховати 

її національну самосвідомість та гідність. В екстраполяції на навчально-
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вихований процес закладів освіти це завдання може бути реалізовано у контексті 

різних форм роботи, зокрема: знайомство з високохудожніми зразками 

української класичної музики, історією їх виникнення та побутування в 

музичному дискурсі сучасності; опанування різними способами гри на музичних 

інструментах та багатьох інших. Це дозволить закласти глибокі знання у сфері 

вітчизняного музичного мистецтва й розуміння тенденцій розвитку сучасної 

музичної культури загалом. 

Формування у молоді відчуття причетності до сучасних процесів розвитку 

української культури на сьогодні визнано проблемою загальнодержавного рівня. 

Засвоюючи духовні цінності особистість «вростає» в культуру, набуває знань 

соціокультурних норм, що свідчить про соціальну функцію освіти. При цьому 

національне виховання як складне багатогранне явище набуває значення 

важливої складової суспільного життя, стає основою життєсмислових орієнтирів 

суспільства загалом. Виховна місія педагога мистецтва безпосередньо 

корелюється культурними запитами суспільства, тому успішність її реалізації 

залежить не тільки від освітніх технологій, але й від культурних традицій. З 

таких позицій одним з основних напрямів виховання молоді є ставлення до 

культури, її унікальної самобутності. При цьому вивчення особливостей 

національного музично-мовного дискурсу стає одним зі способів пізнання 

власної музичної культури з її багатим мелосом та яскравим інтонаційним 

шаром. У цьому процесі саме мистецька освіта стає посередником між суспільно 

значущими культурними цінностями та особистісним світобаченням, що 

дозволить сформувати базові компетентності (загальнокультурні, художньо-

пізнавальні, комунікативні тощо), розвинути асоціативне мислення.  

Музичне мистецтво вдосконалює здатність бачити, відчувати та 

споглядати художні образи, які вчать переживати та співчувати. На цьому 

наголошувала О. Рудницька, вважаючи, що музичне мистецтво відіграє велику 

евристичну роль, створюючи такий комплекс засобів виразності, які сприяють 

розвитку фантазії та уявлення. Саме завдяки своїм специфічним засобам впливу 
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на особистість музичне мистецтво наближає до розв’язання складних проблем 

Буття, загострюючи моральні, естетичні та духовні аспекти сучасного світу. 

Завдяки високохудожній інформації, яку містять твори музичного мистецтва, 

відбувається осмислення проблем навколишнього світу, осягнення та засвоєння 

духовних цінностей. Музичне мистецтво посідає особливе місце у вихованні 

власної самоідентифікації особистості та здатне поглибити й збагатити її 

духовний світ. Відтак музично-перцептивна діяльність особистості дозволяє 

глибоко розкрити її духовний потенціал. Музичне мистецтво, впливаючи на 

емоційну сферу особистості, дозволяє формувати вибіркове, ціннісне ставлення 

до дійсності, тому є таким важливим у виховному процесі. Виховна сила 

музичного мистецтва, з його полімодальним, динамічним середовищем і 

специфічними засобами виразності (звук, інтонація, мелодія, тощо), дозволяє 

акумулювати соціальний досвід поколінь, налаштовувати почуття, розум, волю 

на глибоке усвідомлення гармонійного світу, культивуючи ті якості особистості, 

які найбільш відповідають сукупному досвіду всіх часів. 

Серед різних видів та форм діяльності саме музичне мистецтво домінує за 

розмаїттям підходів (звернення до свідомості; розвиток мислення; корекції 

поведінки, тощо) та методів виховання (словесні, наочні, слухові, емоційного 

впливу, порівняння, асоціацій та роздумів, стимулювання та зацікавлення, 

тощо), що дозволяє говорити про його високий виховний потенціал. Зокрема, 

слухання та виконання музики українських композиторів дозволить виховати у 

сучасної молоді любов та повагу до культурних цінностей загалом; створення 

невеликих за розміром та різних за жанром художніх оповідань, в яких 

композитори постають як «живі персонажі» з усіма їхніми уподобаннями, 

переживаннями, захопленнями, дозволить зрозуміти основні етапи їхнього 

творчого зростання та їх вплив на особливості їх національного музичного 

мовлення; створення мультимедійних презентацій з використанням 

фотоматеріалів, які дають змогу ознайомитися з часом, в якому жили 

композитори (їхнім побутом, мистецьким оточенням, культурою часу в цілому), 



Сучасні виклики і актуальні проблеми науки,  
освіти та виробництва: міжгалузеві диспути 
Педагогічні науки www.openscilab.org 

© П’ятницька-Позднякова І.С. 
38 

сприятиме осмисленню тих культурних цінностей, які наклали відбиток на їх 

творчості; аналіз музичних творів різних композиторів, виявлення найбільш 

характерних інтонацій, що яскраво презентують їх творчість, дозволить осягнути 

особливості національного музичного мовлення. 

У контексті навчально-виховного процесу вищої школи функціонують 

різні освітні моделі, що включають у себе: підходи (операційно-змістовий, 

аналітико-синтетичний, тощо), методи (аналіз-синтез, порівняння, зіставлення, 

тощо) та принципи (національної спрямованості виховання, 

культуровідповідності, системності, тощо). Зокрема, принцип національної 

спрямованості виховання передбачає формування моральної самосвідомості 

особистості та шанобливе ставлення до власної культури; принцип 

культуровідповідності передбачає перетворення змісту історичного 

культурного досвіду на джерело особистісного розвитку як культурного базису; 

принцип системності передбачає забезпечення системної організації діяльності 

студентської молоді засобами музичного мистецтва, спрямованого на його 

виховання, духовний розвиток, самовдосконалення, тощо. 

Однією з форм засвоєння інтонаційного шару національної музичної мови 

є звернення до творчості українських композиторів, що дозволить осягнути 

смислові рівні текстової концептосфери, які реалізують свою предметність на 

рівні музичного мовлення композитора. Однією з форм опанування 

особливостей музичного мовлення композиторів є застосування семантичного 

аналізу до музичного твору, що передбачає виявлення прихованих смислів на 

різних рівнях: 

− дотекстовому, що має прояв на рівні архетипів1, символів, концептів2, узятих 

композитором за основу музичного твору; 

                                           
1 У розумінні терміна «архетип» ми апелюємо до його визначення К. Г. Юнгом як загальної образної схеми, 
«колективного позасвідомого», своєрідного коду історії, коду культури людства. 
2 Концепти – ідеальні абстрактні одиниці (смисл), якими оперують у процесі мислення. 
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− текстовому, що має прояв не тільки на рівні музичної граматики, але й 

виявляється завдяки маркерам міжтекстових взаємодій (цитати, алюзії, 

парафрази, ремінісценції тощо); 

− позатекстовому, що має прояв на рівні екстрамузичних засобів виразності. 

У контексті даної статті виявлення особливостей музичного мовлення 

здійснено на прикладі творчості сучасного українського композитора 

В. Птушкіна, музичне мовлення якого відрізняється яскравою та динамічною 

лексикою, експресивним синтаксисом та пульсуючою динамікою, сміливим 

поєднанням прийомів музичної виразності, жанрових і структурних прототипів 

з метою створення оригінальних композицій. Виразові й риторичні прийоми, 

специфічні музичні «знаки» різних неостилів, інкрустуючись в оригінальну 

тканину його творів, надають їм особливої смислової наповненості та 

реалізуються на рівні жанрових та стильових алюзій. Композитор поєднує 

класичні прийоми з сучасною гармонічною мовою, колористичною гармонією, 

пластичним контрапунктом, примхливим синкопованим метроритмом, чим 

досягає новаторського вирішення проблеми стильового діалогу. 

Найбільш яскравим є фортепіанний цикл «По сторінках «Дитячого 

альбому», що апелює до неокласичної тенденції, до якого увійшли п’ять творів, 

які в оригіналі П. Чайковського мають назви: «Гра в коники» (№ 3), «Старовинна 

французька пісенька» (№ 16), «Баба-Яга» (№ 20), «Німецька пісенька» (№ 17) та 

«Нянина казка» (№ 19). Проте В. Птушкін досить вільно розташовує ці номери, 

не надаючи їм назви (тільки нумерує), в такий спосіб створюючи ігровий світ для 

слухача. Усі п’ять музичних творів об’єднані композиційною логікою, оскільки 

композитор прагнув зберегти смисловий вимір першоджерела не тільки в 

мелодико-гармонічному плані, але й врахував прагматичний аспект його 

існування в музичному дискурсі сучасності., Розуміючи виконавські можливості 

дітей композитор хоча й застосовує складні технічні прийоми гри (martelato), 

проте уникає акордів, що розташовані ширше септими, не застосовує поєднання 
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крайніх регістрів, розташовуючи їх доволі щільно. Семантика такої вільної 

обробки побудована на динамічних і темпових контрастах. У яскравих музичних 

картинках В. Птушкін залишає акордову техніку як акомпанемент, віддаючи 

гармонічну основу мелодії партії primo («Німецька пісенька», «Старовинна 

французька пісенька»), тоді як партія second являє собою гармонізацію мелодії, 

що утворюється рухом акордів обох рук («Гра в коники», «Нянина казка»). 

Попри те, що композитор залишає незмінним інтонаційний шар творів, він 

свідомо розширює межі малих форм, досить органічно інкрустує в оригінальні 

мелодії джазові мотиви («bossa nova») з їх характерним синкопованим 

малюнком, гостро дисонуючими акордами, найрізноманітнішими штрихами 

(м’яке staccato у п’єсі «Баба-Яга», глибоке non legato у «Старовинній 

французькій пісеньці»), фактурно вибудовуючи образний план п’єс. Таке 

органічне поєднання камерності й концертності, фантастичної казковості з 

лірико-романтичною сферою свідчить про тонке розуміння стильового діалогу, 

що включений у театрально-ігровий світ мистецтва. Досить уважно композитор 

поставився й до динамічних відтінків, які мають тонкі градації в діапазоні від ppp 

до ff.  

Є сенс наголосити і на яскравому втіленні художнього образу відомих п’єс, 

які композитор напрочуд майстерно втілює за допомогою гармоній, тембрової 

фактури, зміщення акцентів та модуляцій, пульсуючої ритміки, складного 

метроритму, синкопованого та пунктирного малюнка, які в сукупності 

характеризують його яскраве музичне мовлення. Кожен з елементів музичної 

композиції вибудовує власну горизонталь, які, поєднуючись, утворюють 

калейдоскоп різних гармоній, інтонаційних варіацій, підкреслених тонким 

нюансуванням із чітко вираженою артикуляцією. 

Напрочуд яскравими є п’єси «Нянина казка» та «Баба-Яга», які в 

транскрипції В. Птушкіна набувають гротескності, що підкреслюється 

незвичними гармоніями збільшених септакордів, досить активною динамікою 

(p<sf), темпом (vivace molto), що прискорюється (poco accelerando), та чіткою 
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артикуляцією, завдяки чому вони постають як фантастично-казковий світ. Такий 

театрально-ігровий підхід дозволяє використовувати оригінальні метроритмічні 

прийоми, зокрема тріольну та збільшену метричну пульсацію (з 2/4 до 4/4), 

зміщення сильної долі на відносно сильну (четверту долю такту). У п’єсі «Баба-

Яга» композитор зберігає метричну пульсацію (6/8), проте зміщує її, чим 

створює яскравий динамічний образ. 

П’єса «Гра в коники» у В. Птушкіна розпочинається несподіваним 

динамічним (Presto) та майже стрімким в артикуляційному плані вступом (8 т.) з 

досить енергійною динамікою (p<mp>p<mf) першої фрази, що стрімко (штрих 

staccato) завершується на sf. Сама тема оригіналу, що з’являється вже після 

вступу [ц. 1] на суттєвому динамічному контрасті (нюанс p), з посиленням 

основного тону в октаву, звучить досить несподівано. Композитор, на відміну від 

оригіналу, змінює темп (з Vivo на Presto), що створює відчуття внутрішнього 

прискорення. Інкрустовані в контекст звучання оригінальної теми (ц. 2 т. 21–22; 

25–26; ц. 3 т. 35–36 на нюансі dolce) власні інтонаційні звороти композитора ніби 

візуалізують позатекстові засоби смислоутворення, створюючи динамічний 

образ музичної замальовки.  

Надзвичайно яскравою, з посиленою акордовою фактурою й динамікою 

звучить «Старовинна французька пісенька», в якій В. Птушкін спробував 

відтворити власні незабутні враження від зустрічі з цією країною, де 

неодноразово бував та виконував власні твори. Колоритна музична замальовка, 

в якій збережено тональний план, але суттєво змінено настрій, утворюється за 

допомогою таких засобів музичної виразності, як поєднання органного пункту із 

синкопованим метроритмом, зміна штриха legato на non legato, інкрустованих 

джазових інтонацій, які майже повністю змінюють сам характер п’єси та роблять 

її яскравою перлиною цієї збірки. Композитор застосовує майже прозору 

фактуру, ледь відчутний динамічний план (p>ppp), що розчиняється у прозорому 

тембрі верхнього регістру на ферматі останнього співзвуччя. 
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Різні музичні твори поєднані композиційною логікою і театрально-ігровою 

драматургією та є віддзеркаленням яскравого світу дитинства, в якому панує гра 

в різних її варіаціях, від гри реальної до уявної, що має прояв як на мікрорівні 

(використання різних музичних образів-знаків), так і на макрорівні (жанрові 

алюзії). Концертність та віртуозність (гра у чотири руки) позбавляють цей 

фортепіанний цикл камерності, що притаманна оригіналу П. Чайковського, 

реалізуючи театрально-ігровий контекст його побутування у музичному 

дискурсі сьогодення. При цьому антитеза «solo – duet» набуває інших змістовних 

акцентів, виокремлюючи ігрове начало, що має прояв як на рівні фактури (діалог 

партій primo та second, складні технічні прийоми виконавства з елементами 

контрапункту, проведення основного мелодичного зерна почергово різними 

партіями або їх «підхоплення» тощо), так і на рівні музичного образу-знака, який 

зіткано з підкреслено індивідуальних, напрочуд оригінальних музичних 

інтонацій.  

Ігровий контекст фортепіанного циклу підкреслено і вибором жанру 

сюїтності, що не передбачає прив’язки до конкретного сюжету чи програми, а 

декларує вільне оперування різними музичними образами, з якими композитор 

веде своєрідний метадіалог, пропонуючи слухачеві його власне бачення. При 

цьому до вже сталих смислових конструктів В.Птушкін підходить дуже 

обережно, але з долею іронії, яка йому притаманна від природи, додаючи 

яскравий та неповторний калейдоскоп музичних вражень. Цим досягається і той 

неймовірний ефект від сприйняття, який слухач несподівано для себе відкриває. 

Композитор створює цілий спектр музичних образів, які розширюють уже сталі 

ціннісні маркери відомої класики, при цьому їх не руйнує, а пропонує інший, 

ігровий, ракурс їх сприйняття, демонструючи особливий світ експресивного 

музичного мовлення. 

Висновки. Отже, музичні образи яскравих творів В. Птушкіна є 

своєрідним засобом відображення оточуючого світу, які набувають емоційного 

забарвлення, але водночас віддзеркалюють суспільні потреби, розкриваючи 
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важливі аспекти соціального життя, поглиблюючи духовний досвід особистості, 

впливаючи на поведінку, формуючи її внутрішній світ, розширюючи сферу 

пізнання. Опанування методикою аналізу різних музичних творів дозволить 

суттєво поглибити знання про сучасну українську класику, розширити 

світоглядний вимір власних вражень особистості. В такому контексті музичне 

мовлення композитора, з його особистісним світовідчуттям, колористичним 

мисленням, стає дієвою формою національно зорієнтованого виховання сучасної 

молоді. 
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Одним з обов’язкових критеріїв якісної освіти є механізми «зворотного 

зв’язку». Саме тому опитування здобувачів вищої освіти стає важливою 

складовою внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, яка полягає в 

отриманні регулярного зворотного зв’язку від студентів з метою їхнього 

залучення до процесу періодичного перегляду та удосконалення процедур 

забезпечення якості освітніх програм. Основними завданнями анкетування є 

з’ясування думки студентів щодо змісту навчання і рівня викладання на освітній 

програмі, а також забезпечення керівництва і викладачів ЗВО інформацією, що 

сприятиме покращенню якості підготовки фахівців та підвищенню ефективності 

освітнього процесу. 

Викладання є багатогранною діяльністю, воно включає педагогічну, 

науково-дослідну, методичну, організаційно-управлінську, громадську сфери, і 

для оцінки якості викладання на всі ці моменти слід звертати особливу увагу. 

Отримана під час опитування картина допоможе виробити певні корективи і 

оптимізувати навчальний процес. 

В даний час анкетування залишається одним з простих і доступних 

кожному методів оцінки професійної майстерності викладачів ЗВО. Однак 

необхідно врахувати, що при оцінюванні якості викладання можливе 

виникнення суб’єктивізму, оскільки будь-який респондент у силу різних причин 

може суб’єктивно ставитися до викладача. Якраз для зниження впливу 
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суб’єктивізму на загальну оцінку викладацької діяльності проводиться збір 

даних від безлічі респондентів і зіставлення думок різних суб’єктів. 

Метою даної статті є аналіз результатів опитування студентів Донецького 

національного технічного університету щодо якості викладання навчальних 

дисциплін. Анкетування проводилось серед студентів денної форми навчання 

наприкінці семестру до початку екзаменаційної сесії. Це, на нашу думку, 

дозволило мінімізувати суб’єктивне ставлення респондента до викладача. 

Оскільки незадоволеність студента своєю підсумковою оцінкою може впливати 

на об’єктивність результатів анкетування [2]. Опитування проводилось 

анонімно, без вимоги реєстрації, що також сприяло підвищенню достовірності 

отриманих результатів. 

Запитання анкети були поділені на 3 блоки. Перший блок спрямований на 

отримання загальних відомостей щодо мови викладання дисципліни, частки 

відвіданих занять, кількості отриманих балів впродовж семестру. У другому 

блоці студенти мали оцінити якість викладання дисципліни за різними 

аспектами. Третій блок містив відкриті питання щодо проявів корупції та 

загальної оцінки діяльності викладача. 

За підсумками анкетування в цілому по університету викладання 

проходить українською мовою (80,1%), українською та російською (9,6%), 

російською (10,3%). Загальна оцінка відвідуваності занять корелює із 

статистикою навчального відділу (Діаграма 1). 
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Діаграма 1. 

 

 Другий блок анкети містив 13 тверджень, дійсність яких студенти мали 

оцінити згідно зі шкалою (від «відповідає дійсності» до «категорично не 

відповідає дійсності»). Наведемо результати аналізу оцінки цих тверджень. 

Переважна більшість викладачів (86%) ознайомлюють студентів з 

програмою курсу та критеріями оцінювання на початку вивчення дисципліни 

(Діаграма 2). 

 
Діаграма 2. 

 

81% відсоток викладачів дотримуються програми курсу під час викладання 

дисципліни (Діаграма 3). 
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Діаграма 3. 

 

78% викладачів пояснюють цілі та завдання, очікувані результати 

навчання, важливість вивчення курсу, проте достатньо велика частка викладачів 

(10%) не дотримуються вимог Положення про організацію освітнього процесу, 

особливо в частині своєчасного інформування студентів про програму, цілі та 

результати навчання за дисципліною (Діаграма 4). 

 
Діаграма 4. 

 

84% викладачів забезпечують відповідність змісту поточних завдань та 
екзаменаційного білету програмі курсу та викладеному матеріалу (Діаграма 5). 
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Діаграма 5. 

 

Твердження «Викладач застосовує інтерактивні форми проведення занять» 
у більшості випадків відповідає дійсності або переважно відповідає дійсності 
(Діаграма 6). 

 
Діаграма 6. 

 

Також, більша частина викладачів проводять заняття з використанням 

технічного обладнання та/або додаткових наочних матеріалів (Діаграма 7). 
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Діаграма 7. 

 

Загалом 90% респондентів підтвердили, що викладачі надавали 

можливості консультуватися під час роботи над навчальною дисципліною 

(Діаграма 8). 

 
Діаграма 8. 

 

87% студентів вважають, що викладачі здебільшого чітко визначали 

вимоги, надавали рекомендації та ознайомлювали з критеріями оцінювання 

щодо виконання самостійної роботи (Діаграма 9). 
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Діаграма 9. 

 

87% студентів зазначають, що загалом викладачі зрозуміло пояснюють 

матеріал, складні моменти, надають змістовні і чіткі відповіді на запитання 

(Діаграма 10). 

 
Діаграма 10. 

 

90% респондентів відповіли, що викладачі поважно і коректно ставились 

до всіх студентів (Діаграма 11). 
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Діаграма 11. 

 

79% студентів зазначили, що викладач завжди надавав зворотний зв’язок 

після виконання контрольних заходів, а саме виправляв типові помилки, 

пояснював незрозумілі або складні моменти (Діаграма 12). 

 
Діаграма 12. 

 

Також більшість викладачів надавали інформацію щодо основної і 

додаткової літератури та інших інформаційних ресурсів з вивчення дисципліни 

(Діаграма 13). 
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Діаграма 13. 

 
90% студентів вважають, що оцінювання викладачем інших студентів 

проходить об’єктивно або скоріше об’єктивно (Діаграма 14). 

 
Діаграма 14. 

 

 Блок відкритих питань мав на меті надати студентам можливість 

висловити власну думку на відміну від закритих запитань [1]. Так, на питання 

щодо випадків корупції 52% студентів відповіли, що їм ніколи не пропонували 

нелегальні шляхи отримання позитивної оцінки, проте 45% респондентів не дали 

відповідь на це питання (Діаграма 15). 
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Діаграма 15. 

 

У відповіді на наступне питання студенти мали оцінити роботу викладача 

з певної дисципліни за 10-бальною шкалою. Переважна більшість здобувачів 

освіти  надали високу оцінку професійній діяльності викладачів від 10 до 8 балів 

(Діаграма 16). 

 
Діаграма 16. 

Відповіді на останнє запитання «Чи порекомендували би Ви вивчати цю 

дисципліну у цього викладача?» підтверджують, що загальна оцінка якості 
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викладання в університеті є досить позитивною: 90% студентів обрали відповідь 

«Так», 10% - «Ні».  

Серед позитивних причин, чому б вони порекомендували даного 

викладача, студенти називали такі: 

- зрозуміле і цікаве пояснення матеріалу; 

- «людське» ставлення до студентів, готовність допомогти, почуття гумору; 

- відповідальність і пунктуальність викладача. 

До негативних причин, чому б студенти не рекомендували викладача, 

належать некоректне ставлення і незрозуміле або необ’єктивне оцінювання. 

Таким чином, здійснене опитування дозволило виявити позитивні і 

негативні аспекти викладання навчальних дисциплін, що впливають на якість 

освітньої програми, зокрема, і якість вищої освіти, в цілому. Результати 

регулярного моніторингу якості викладання мають стати підґрунтям для 

розроблення змісту, методів і прийомів формування професійної компетентності 

викладачів; добору технологій щодо навчання, контролю й оцінювання 

навчальних досягнень здобувачів освіти; зміни підходів до змісту й організації 

підвищення фахового рівня освітян. 
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Державного вищого навчального закладу «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана» 

 

Серед основних завдань закладу фахової передвищої освіти є забезпечення 

якості фахової передвищої освіти а також провадження на високому рівні 

освітньої діяльності, яка забезпечує здобуття особами фахової передвищої освіти 

за обраними ними спеціальностями. 

 Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності [2] встановлено 

загальні вимоги до провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої 

освіти, зокрема щодо навчально-методичного забезпечення освітнього процесу.  

Згідно із ст. 45 Закону України «Про фахову передвищу освіту» [1], заклад 

фахової передвищої освіти самостійно вирішує питання організації освітнього 

процесу відповідно до законодавства. 

Наразі перед закладами фахової передвищої освіти постало питання 

наповнення реальним змістом основних складових навчально-методичного 

забезпечення як освітнього процесу в цілому, так і його окремих складових.  

Вимоги до кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного, 

організаційного та інформаційного забезпечення освітньої діяльності у сфері 

фахової передвищої освіти визначаються Ліцензійними умовами провадження 

освітньої діяльності [1; 2]. 

Згідно з Ліцензійними умова провадження освітньої діяльності [2] 

навчально-методичне забезпечення передбачає наявність: 
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- усіх затверджених в установленому порядку освітніх програм, 

навчальних планів, за якими здійснюється підготовка здобувачів освіти; 

- робочих програм з усіх навчальних дисциплін навчальних планів, які 

включають: програму навчальної дисципліни, заплановані результати навчання, 

порядок оцінювання результатів навчання, рекомендовану літературу, 

інформаційні ресурси в Інтернеті; 

- програм з усіх видів практичної підготовки до кожної освітньої 

програми; 

- методичних матеріалів для проведення підсумкової атестації 

здобувачів освіти. 

У межах ліцензованої спеціальності заклад фахової передвищої освіти 

розробляє освітньо-професійні програми та затверджує їх відповідно до 

положення про організацію освітнього процесу у відповідному закладі фахової 

передвищої освіти.  

Освітньо-професійна програма у сфері фахової передвищої освіти – 

єдиний комплекс освітніх компонентів (навчальних дисциплін, індивідуальних 

завдань, практик, контрольних заходів тощо), спрямованих на досягнення 

визначених результатів навчання, що дає право на отримання визначеної 

освітньої та професійної кваліфікації. 

Основою для розроблення освітньо-професійної програми є стандарт 

фахової передвищої освіти за відповідною спеціальністю (за наявності). 

Освітньо-професійна програма містить: вимоги до осіб, які можуть 

розпочати навчання за програмою; зміст підготовки здобувачів фахової 

передвищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання; обсяг 

кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття ступеня фахової передвищої освіти; 

перелік освітніх компонентів і логічну послідовність їх виконання; вимоги 

професійних стандартів (за наявності); форми атестації здобувачів фахової 

передвищої освіти; вимоги до системи внутрішнього забезпечення якості 

фахової передвищої освіти; перелік компетентностей випускника. 



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

www.openscilab.org  Педагогічні науки 

© Ручко Л.М.   
57 

Освітньо-професійні програми фахової передвищої освіти можуть мати 

корекційно-розвитковий складник для осіб з особливими освітніми потребами. 

Освітньо-професійні програми фахової передвищої освіти повинні 

передбачати освітні компоненти для вільного вибору здобувачів фахової 

передвищої освіти. 

Заклади фахової передвищої освіти можуть використовувати типові або 

інші освітні програми профільної середньої освіти, що розробляються та 

затверджуються відповідно до закону. 

Заклад фахової передвищої освіти на підставі відповідної освітньо-

професійної програми розробляє навчальний план, який визначає перелік та 

обсяг освітніх компонентів у кредитах ЄКТС, їх логічну послідовність, форми 

організації освітнього процесу, види та обсяг навчальних занять, графік 

освітнього процесу, форми поточного і підсумкового контролю, що 

забезпечують досягнення здобувачем фахової передвищої освіти програмних 

результатів навчання [1]. 

Орієнтовна структура навчального плану: 

І. Графік освітнього процесу. 

ІІ. Зведені дані про бюджет часу. 

ІІІ. Практика. 

ІV. Державна атестація. 

V. План освітнього процесу. 

При складанні графіка освітнього процесу враховується наступне: 

тривалість навчального року складає 52 тижні, з яких не менше 8 тижнів 

становить сумарна тривалість канікул; тривалість теоретичного навчання, 

обов’язкової практичної підготовки, семестрового контролю та виконання 

індивідуальних завдань складає 40 тижнів на рік; 60 кредитів ЄКТС відповідають 

навчальному навантаженню повного навчального року; кількість годин 

аудиторних занять в одному кредиті ЄКТС становить від 50 до 75 відсотків; всі 

види практик, екзаменаційні сесії рахуються у тижнях (1 тиждень = 1,5 кредитів 
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ЄКТС); на підготовку та проходження одного екзамену виділяється один кредит; 

кількість курсових робіт (проектів) не перевищує двох на навчальний рік (одна 

на семестр); державна атестація студентів здійснюється після завершення ними 

навчання. 

У розділі «Зведені дані про бюджет часу» вказується тривалість 

теоретичного навчання, практик, екзаменаційних сесій, канікул за курсами і за 

весь період навчання у тижнях. Визначається загальна кількість навчальних 

годин за весь період навчання, а також час, який відводиться на форми 

завершення навчання. Загальний навчальний час не враховує канікули та час, що 

передбачений на державну атестацію студентів, і включає час на проведення 

лекцій, практичних та семінарських занять, самостійної роботи, практичного 

навчання та екзаменаційних сесій.  

План освітнього процесу включає компоненти освітньої програми 

профільної середньої освіти та компоненти освітньо-професійної програми 

підготовки здобувачів фахової передвищої освіти.  

Загальний обсяг навчального навантаження для студентів І-ІІ курсів у 

частині профільної середньої освіти, яке фінансується, складає 2660 годин. 

Перелік предметів профільної середньої освіти визначається освітньою 

програмою профільної середньої освіти підготовки здобувачів фахової 

передвищої освіти з відповідної спеціальності, яка передбачає години на 

вивчення базових предметів, вибірково-обов’язкових предметів, профільних 

предметів і спеціальних курсів. Профільна середня освіта на основі базової 

середньої освіти здобувається протягом двох років. Складання державної 

підсумкової атестації проводиться у четвертому семестрі [3]. 

60 кредитів ЄКТС освітньо-професійної програми підготовки здобувачів 

фахової передвищої освіти зараховуються на підставі визнання результатів 

вивчення компонентів освітньої програми профільної середньої освіти. Для 

інтегрованих дисциплін освітньо-професійної підготовки зазначається лише 

аудиторна робота. Самостійна робота фіксується у частині підготовки фахових 
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молодших бакалаврів, де вказується кількість кредитів за освітньо-професійною 

програмою, які містять кількість годин аудиторної роботи (з частини підготовки 

за освітньою програмою профільної середньої освіти). 

Навчальний план встановлює розподіл загального обсягу годин, 

передбачених на кожну дисципліну (предмет), на навчальні (аудиторні) заняття 

та самостійну роботу студента. 

Навчальний час, відведений для самостійної роботи студента, становить не 

менше 1/4 та не більше 1/2 загального обсягу навчального часу, відведеного на 

вивчення конкретної навчальної дисципліни. Навчальний матеріал дисципліни 

передбачений робочим навчальним планом для засвоєння студентом в процесі 

самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль поряд з навчальним 

матеріалом, який опрацьовувався при проведенні аудиторних занять. У частині 

підготовки за освітньою програмою профільної середньої освіти самостійна 

робота не передбачена. 

Гранично допустиме тижневе навантаження на студента становить 30 

годин. 

Основними видами навчальних занять є: лекції (комбіновані уроки), 

практичні та семінарські заняття, самостійна робота. 

Встановлення послідовності вивчення дисциплін, а також розподіл 

кількості годин з кожної дисципліни за курсами і семестрами здійснюється з 

врахуванням міждисциплінарних зв’язків на основі структурно-логічної схеми. 

Частина навчальних годин з предмету «Фізична культура» (2 години на 

тиждень) не враховуються при визначенні гранично допустимого тижневого 

навантаження студентів. На старших курсах на організацію занять з фізичного 

виховання планується 4 години на тиждень за винятком останнього семестру. 

Підсумковий контроль проводиться у формі заліку. 

У навчальному плані відображаються наступні форми контролю знань 

студентів: екзамени, заліки, курсові роботи (проекти). Кількість екзаменів 

визначається виходячи з вимог до рівня знань і умінь, якими повинен оволодіти 
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студент, з розрахунком їх внутрішньої структури, а також кількості годин і часу 

вивчення, але не більше 3 в кожному семестрі. 

Згідно із ст. 30 Закону України «Про фахову передвищу освіту» заклади 

фахової передвищої освіти мають право самостійно визначати зміст і програми 

навчальних дисциплін [1]. 

Робоча програма навчальної дисципліни є нормативним документом, що 

розробляється для кожної навчальної дисципліни (освітнього компонента) на 

основі освітньо-професійної програми. 

Робоча програма навчальної дисципліни за своїм змістом є документом, 

що визначає загальні та фахові компетентності, якими має оволодіти здобувач 

фахової передвищої освіти, відповідно до кваліфікації майбутнього фахівця. 

Робоча програма навчальної дисципліни розробляється в електронній та 

паперовій формі (у двох примірниках) і зберігається у методичному кабінеті та у 

викладача, який забезпечує викладання цієї дисципліни (складова навчально-

методичного комплексу дисципліни). 

Робочі програми навчальних дисциплін не є об’єктами авторського права 

та інтелектуальної власності.  

Робоча програма навчальної дисципліни укладається українською мовою. 

Якщо навчальна дисципліна викладається здобувачам фахової передвищої 

освіти різних спеціальностей з однаковим змістом, обсягом кредитів, розподілом 

аудиторних занять та самостійної роботи, формою підсумкового контролю, то 

розробляється одна робоча програма навчальної дисципліни. 

Якщо навчальна дисципліна викладається здобувачам фахової передвищої 

освіти різних спеціальностей з різними обсягами кредитів, змістом, розподілом 

аудиторних занять та самостійної роботи, формами підсумкового контролю, то 

розробляються окремо робочі програми для кожної зі спеціальностей. 

Робоча програма навчальної дисципліни розглядається на засіданні 

циклової комісії, яка забезпечує її викладання, схвалюється методичною радою 

та затверджується директором закладу освіти. 
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Робоча програма навчальної дисципліни розробляється на термін до п’яти 

років і повністю оновлюється у випадках: зміни стандартів фахової передвищої 

освіти, затвердження нової редакції освітньо-професійної програми, внесення 

змін до навчального плану, впровадження нових технологій навчання. 

Робоча програма навчальної дисципліни перезатверджується (без змін, зі 

змінами) щорічно з урахуванням результатів моніторингу та перегляду освітньо-

професійних програм і, зокрема, отриманих від здобувачів освіти та інших 

стейкхолдерів побажань та зауважень. 

Зміни до робочої програми навчальної дисципліни вносяться до початку 

нового навчального року, розглядаються та затверджуються на засіданні 

циклової комісії і додаються до основної програми у вигляді окремого додатку. 

Додаток до робочої програми оформлюється з дотриманням вимог до того 

розділу, в який вносяться зміни. 

На титульній сторінці робочої програми міститься інформація про заклад 

фахової передвищої освіти, відділення, циклову комісію, яка відповідає за 

викладання навчальної дисципліни; затвердження робочої програми; назву 

навчальної дисципліни; рівень освіти (фахова передвища освіта), галузь знань, 

спеціальність, освітньо-професійну програму, статус навчальної дисципліни 

(обов’язкова / вибіркова); місце видання та рік розроблення. 

На звороті титульної сторінки розміщується інформація про розробника 

(розробників), розгляд та схвалення робочої програми, її перезатвердження. 

Робоча програма навчальної дисципліни може включати наступні розділи: 

опис навчальної дисципліни; мета та завдання навчальної дисципліни 

(інформація про освітньо-професійну програму; предмет вивчення навчальної 

дисципліни; мета вивчення навчальної дисципліни; завдання вивчення 

навчальної дисципліни; знання та вміння, якими повинен опанувати студент; 

міждисциплінарні зв’язки; компетентності та результати навчання); структура 

навчальної дисципліни; програма навчальної дисципліни; теми лекційних 

занять; теми семінарських занять; теми практичних занять; теми лабораторних 
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занять; самостійна робота; індивідуальне завдання; методи навчання; засоби 

діагностики результатів навчання (засоби оцінювання); форми поточного та 

підсумкового контролю; критерії оцінювання результатів навчання; методичне 

забезпечення; рекомендована література (основна та додаткова); інформаційні 

ресурси; інструменти, обладнання, програмне забезпечення, використання яких 

передбачає навчальна дисципліна (у разі потреби) [4]. 

У комплекс навчально-методичного забезпечення проведення практик 

входить: наскрізна програма практичного навчання, робочі програми практик, 

рекомендації щодо оформлення звітів з практики. 

Атестація здобувачів фахової передвищої освіти – встановлення 

відповідності результатів навчання здобувачів фахової передвищої освіти 

вимогам освітньо-професійної програми та/або вимогам програми єдиного 

державного кваліфікаційного іспиту [1]. 

Атестація здобувачів фахової передвищої освіти здійснюється за такими 

формами (перелік є відкритим і може доповнюватися): 

- публічного захисту (демонстрації) кваліфікаційної роботи; 

- кваліфікаційного іспиту (іспитів); 

- єдиного державного кваліфікаційного іспиту (іспитів) за 

спеціальністю в установленому порядку. 

Основним документом методичного забезпечення державної атестації 

здобувачів фахової передвищої освіти у формі кваліфікаційного іспиту (іспитів) 

є програма кваліфікаційного іспиту. 

Основним документом методичного забезпечення державної атестації 

здобувачів фахової передвищої освіти у формі захисту кваліфікаційної роботи є 

методичні рекомендації щодо написання кваліфікаційної роботи. 

Заклади фахової передвищої освіти мають право самостійно вирішувати 

питання складу та змісту навчально-методичного забезпечення освітнього 

процесу з урахуванням вимог законодавства. При цьому обов’язково 

враховується специфіка спеціальностей та конкретних освітньо-професійних 
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програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів фахової передвищої 

освіти. 
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Реформування системи освіти в умовах культурного й духовного 

відродження України потребує вдосконалення підготовки майбутніх фахівців 

соціальної роботи, підвищення рівня їхньої професійної та соціокультурної 

компетентності. Оновлення соціальної, культурної, інформаційно-технологічної 

сфер українського суспільства зумовили перетворення в системі вищої 

педагогічної освіти. Так, наприкінці XX – початку XXI століття відбулися 

концептуальні зміни в напрямках, цілях, змісті освіти, які орієнтують її, перш за 

все, на розвиток особистості, на формування творчої ініціативи, мобільності, 

підвищення конкурентоспроможності майбутніх фахівців у соціальній сфері.  

В умовах світової інтеграції та взаємовпливу культур перед вищою 

школою постали завдання підвищення духовного потенціалу майбутнього 

фахівця із соціальної роботи, який має бути обізнаним у різних сферах знань. 

Нова концепція освіти визначає складником державних освітніх стандартів 

компетентність фахівця. 

Окремі аспекти реалізації компетентнісного підходу у системі вищої 

школи окреслено в дослідженнях І. Беха, В. Краєвського, О. Локшиної, В. 

Лугового, С. Сисоєвої, Л. Хоружої, А. Хуторського та ін. Питання 

компетентністного підходу, формування педагогічної і професійної 

компетентності розкриваються у працях В. Байденко, О. Овчарук,  В. 
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Сластьоніна та ін. В останні роки посилилась увага науковців до феномену 

соціокультурної компетентності як ключового компонента професійної 

компетентності, одного з важливих показників готовності особистості до 

полікультурної комунікації. Ця проблема не є новою, однак у більшості наукових 

праць вона, здебільшого, розглядається в контексті навчання в початковій та 

основній школі (А. Богуш, І.Єрмаков, О.Коломінова, З.Корнаєва, М.Левшин, 

С.Ніколаєва, М.Пентилюк та інші). Вищим педагогічним навчальним закладам в 

цьому аспекті присвячено лише окремі роботи (В.Буряк, І.Доброскок, 

Н.Ігнатенко, Р.Мільруд, Л.Рудакова 

Сутність навчального процесу в умовах компетентнісного підходу – це 

створення конкретних ситуацій та всебічна підтримка дій, які безпосередньо 

впливають на формування певної компетентності. У літературних джерелах 

компетентнісний підхід трактується як націленість освітнього процесу на 

формування та розвиток у суб’єктів навчання ряду ключових і предметних 

компетенцій (компетентностей).  

Термін компетентність почали застосовувати для характеристики рівня 

професійної підготовки порівняно недавно і у психолого-педагогічній літературі 

його співвідносять з прикметником  компетентний.  В.Безруковa дає визначення 

поняття компетентність як застосування знань й умінь, що дозволяють 

професійно грамотно висловлюватися, оцінювати, мислити [1, с. 57]. 

І.А. Зимняя розглядає компетентності у галузі професійної освіти, які 

характеризують фахівця, охоплюючи всі аспекти його життєдіяльності. Нею 

виокремлено три групи ключових компетентносте: 1) компетентності, що 

стосуються самого себе як особистості, як суб’єкта життєдіяльності та 

професійної діяльності; 2) - компетентності, які відносяться до взаємодії людини 

з іншими людьми, здатністю працювати в команді; 3)- компетентності, що 

регулюють діяльність людини, проявляються у всіх її типах і формах, у тому 

числі виконання професійних обов’язків [4]. 
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Концептуальна сутність компетентнісного підходу полягає насамперед в 

озброєнні студентської молоді чітко визначеною системою професійних 

компетенцій, яка об’єктивується характером, рівнем і тенденціями розвитку 

економіки, науки, освіти, культури – усіх сфер і видів життєдіяльності людини і 

суспільства як у нашій країні, так і в європейському просторі; у зверненні в 

освітньому процесі до людини, з опорою на антропологічні й аксіологічні засади 

її розвитку (світогляд, критичність мислення, ставлення до праці, професії, до 

себе і партнерів, здатність до самооцінки свого внутрішнього світу); у 

використанні особистісно орієнтованого підходу на противагу знаннєво-

орієнтованому як умови модернізації вищої освіти. 

Системно-цільовий блок професійної підготовки студентів вищих 

навчальних закладів у соціокультурному контексті на засадах компетентнісного 

підходу корелюють із цілями Закону України «Про вищу освіту», державної 

політики щодо розвитку трудового ресурсу, стратегічного розвитку України та 

міжнародними актами. Культурознавча та соціальна освіта, ідеї полікультурної, 

у свою чергу, створюють умови для соціокультурної освіти. 

Отже, соціокультурна компетентність - це формування умінь аналізувати 

механізми функціонування соціальних інститутів суспільства, визначати своє 

місце в ньому, відповідно до соціальних норм і правил проектувати стратегії 

свого життя, виконувати різні соціальні ролі й функції, брати відповідальність на 

себе за прийняття рішень і їх виконання 

Будь-яке визначення культури містить ряд загальних, аксіоматичних за 

своєю суттю уявлень, які часто діалектично доповнюють одне одного: культура 

– трансляція норм і цінностей, водночас і створення нових норм і цінностей; 

культура – найвища якість і досконалість у розмаїтті всього, що створено 

людством; культура – середовище культивації, вирощування (у деяких 

концепціях – синонім освіти). 

Згідно з першою концепцією соціокультурної освіти, у повсякденному 

житті люди діють відповідно до історично складеного змісту культури, коли 
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адаптивну функцію виконує субкультура (спільнот або індивіда). Іншою 

соціокультурною концепцією можна вважати концепцію культурного ядра: 

будь-яку культуру слід розглядати як двокомпонентну структуру – ядро 

культури та захисний шар [6].   

При цьому ядро культури концентрує в собі норми, стандарти, еталони та 

правила діяльності, а також систему цінностей, які вироблені у реальній історії 

певного етнічного, професійного або релігійно-культурного цілого. Ядро 

виконує функцію своєрідної соціальної ДНК, яка зберігає інформацію про 

історію, етапи формування, умови життя, діяльності, етнічний потенціал. 

Інформація, що акумулюється в ядрі, через систему виховання та освіти 

транслюється від покоління до покоління. Для збереження ядра культури у 

процесі історичного розвитку виникає особливий захисний шар, який виконує 

функцію фільтруючого механізму, що пропускає директивну інформацію, йде 

від ядра в усі структурні вузли соціального механізму, але який за таких умов 

активно поглинає інформацію, що поступає від інших культур. 

З точки зору професора М. Кагана, культура може бути представлена у 

вигляді потрійної спіралі. Зміст першої спіралі – предметна діяльність людини 

як основа культури. Спілкування, яке розгортається як у синхронії (у 

соціокультурному просторі), так і в діахронії (у соціокультурному часі), утворює 

другу спіраль у русі культури, яка йде від людини до людини, охоплюючи їх у 

їхньому спілкуванні і в процесі спільної діяльності та самостійної форми зв’язку 

особистостей, поколінь, культур. Третя спіраль у розвитку культури утворюється 

за допомогою руху творчості, самовдосконалення [5, с. 79-80].    

У наш час в умовах поширення процесів світової інтеграції та 

взаємовпливу культур перед вищою школою постає завдання підвищення 

духовного потенціалу майбутнього фахівця, який має бути не тільки 

спеціалістом в обраній галузі, але й володіти знаннями і вміннями, необхідними 

для участі в актах комунікації в контексті соціальної підтримки, допомоги щодо 

вирішення кризових ситуацій. 



Сучасні виклики і актуальні проблеми науки,  
освіти та виробництва: міжгалузеві диспути 
Педагогічні науки www.openscilab.org 

© Усик О.Ф. 
68 

Культура у найширшому її розумінні виконує цілу низку функцій, таких, 

як пристосування до середовища – пізнавальна, інформативна, комунікативна, 

регулятивна, оцінна та функція соціалізації. Функція соціалізації є синтетичною, 

яка об’єднує та підпорядковує всі інші функції. Процес соціалізації полягає у 

засвоєнні індивідом певної системи знань, норм та цінностей (тобто окремих 

компонентів культури), які дозволяють йому діяти як повноправному члену 

суспільства. Тому одним з головних завдань у процесі формування 

соціокультурної компетентності студентів спеціальності «Соціальна робота» є 

проникнення в культуру, в систему світогляду та світовідчуття різних категорій 

соціуму.  

Кваліфікований фахівець повинен володіти соціокультурною 

компетентністю, яка є його невід’ємною складовою, і особливо представників 

такої гуманної професії як соціальний педагог. 

Прoфесiйна підготовка фахівців із соціальної роботи це прoцес i результат 

oвoлoдiння цiннoстями соціальної дiяльнoстi, прoфесiйнo неoбхiдними 

знаннями, умiннями й навичками, прoфесiйнo важливими oсoбистiсними 

якoстями, якi є oснoвoю фoрмування соціокультурної компетентності дo 

прoфесiйнoї діяльності. Дослідниця Р.  Вайнола наголошує на тому, що 

пiдгoтoвка майбутньoгo сoцiальнoгo педагoга (фахівця із соціальної роботи) є 

системою oрганiзацiйнo-метoдичних захoдiв, якi забезпечують фoрмування в 

oсoбистoстi прoфесiйнoї спрямoванoстi, знань, умiнь, навичок [2]. 

Проблема формування соціокультурної компетентності майбутніх 

спеціалістів постає головною метою щодо підготовки фахівця високого рівня, 

який опанував свою професію, орієнтується в суміжних науках, відповідальний 

і спроможний до ефективної роботи за спеціальністю на рівні світових 

стандартів, а також готовий до професійного зросту, наділений соціальною та 

професійною мобільністю і прагне отримати високоякісну освіту [2, с. 72]. 

З метою ефективного формування соціокультурної компетентності 

майбутніх фахівців із соціальної роботи доцільно сформувати знання та уміння, 
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які дозволять спланувати, дібрати відповідні ресурси роботи, реалізувати 

соціально-педагогічну роботу з різними категоріями соціуму. До таких знань та 

умінь відносять:  знання організації соціальної роботи; уміння працювати в 

команді; уміння створювати атмосферу дружби, радості, співробітництва, 

взаємоповаги між членами сім’ї; заохочувати усіх членів родини до спільної 

діяльності; здатність до комунікації; уміння активізувати процес спілкування 

між усіма членами соціумом. 

На підставі дослідження співвідношення понять «компетенція» і «компе-

тентність» з’ясовано, що компетентність − професійна якість особистості, а 

компетенція − це обізнаність, знання, досвід у будь-якій діяльності особистості. 

Отже,  компетенція є підґрунтям для формування й розвитку компетентності. Із 

огляду на це, соціокультурну компетентність фахівця із соціальної роботи можна 

розглядати як  інтегровано складову професійної компетентності. Так, 

наприклад, компонентами соціокультурної компетентності майбутніх фахівців 

щодо роботи із сім’ями в складних життєвих обставинах є: інформаційно-

гностичний компонент  (обсяг світоглядних, психолого-педагогічних, 

соціально-педагогічних, науково-методичних знань для здійснення 

соціокультурної діяльності з даною соціальною групою, здатність для їх 

здобуття);  інтелектуально-творчий компонент (володіння комплексом 

інтелектуально-логічних (аналіз, синтез, порівняння, абстрагування, 

узагальнення, конкретизація), а також інтелектуально-евристичних умінь 

(аналогія, фантазія, гнучкість, критичне мислення); організаційно-

комунікативний компонент (проективні, прогностичні, організаторські, 

комунікативні вміння; емоційна стійкість; здатність до нестандартного 

вирішення завдань у процесі соціальної роботи; уміння налагоджувати 

психологічний контакт з клієнтами); етично-правовий компонент (знання 

нормативно-правової бази соціокультурної діяльності фахівця, володіння 

етичними нормами і правилами соціокультурної взаємодії). 
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Соціокультурна компетентність фахівця із соціальної роботи  включає 

групи професійно-педагогічних умінь здійснення соціокультурної діяльності до 

яких належать:  

1. Інтелектуальні вміння:  аналізувати процеси, що відбуваються в 

соціальному середовищі, їх вплив на виховання й розвиток особистості; 

виокремлювати соціальні проблеми; уміння самоосвіти; уміння педагогічної 

діагностики.      

2.  Проектувальні вміння: складати план соціокультурної діяльності, 

визначати її цілі, моделювати методи, прийоми, засоби вирішення соціальних і 

соціально-педагогічних завдань; планувати шляхи вдосконалення власної 

професійної майстерності в соціокультурній діяльності; визначати оптимальні 

технології соціокультурної взаємодії. 

 3. Організаторські вміння: здійснювати організацію соціокультурної 

діяльності, уміння міжособистісного спілкування. 

 4.  Комунікативні вміння: співпрацювати в команді, орієнтуватись і 

приймати рішення в соціальних ситуаціях, розв’язувати  конфлікти, 

налагоджувати взаємини; створювати доброзичливу, сприятливу атмосферу в 

процесі соціокультурної взаємодії, обирати засоби комунікації тощо. 

5.   Аналітико-рефлексивні вміння: аналізувати результати власної 

діяльності; здійснювати рефлексивний аналіз засобів, що застосовуються в 

індивідуальній, груповій і колективній соціокультурній діяльності, щодо їх 

адекватності наявній ситуації й поставленій меті та виявляти на цій основі 

ускладнення в діяльності як неадекватність цих засобів; співвідносити задум і 

його реалізацію. 

Основними етапами формування соціокультурної компетентності 

майбутніх фахівців соціальної роботи у професійної процесі підготовки є : 

1.  Перший етап передбачає формування професійної орієнтації та 

мотивації, основ формування соціокультурної компетентності майбутнього 

фахівця  у складі професійної компетентності студента. На першому етапі 
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відбувається актуалізація сфери життєвого досвіду, який містить алгоритм 

постановки й рішення конкретного одиничного практичного завдання 

(практичної задачі); демонстрація розмаїтості можливих способів рішення 

практичного завдання – постановка й рішення завдання на виявлення 

розходжень у способах дій (навчально-практична задача); порівняння можливих 

способів дії  – постановка й рішення завдання на узагальнення і класифікацію 

(навчальна задача). 

2.  Другий етап передбачає цілеспрямоване формування 

соціокультурної компетентності майбутніх фахівців (знання, вміння, навички, 

прийоми самоосвіти в процесі професійної підготовки). На цьому етапі 

відбувається аналіз предмету дії як самостійного феномена – постановка й 

рішення завдання на побудову теорії предмета (теоретична задача); актуалізація 

соціокультурної практики; демонстрація зразків професійних способів рішення 

практичного завдання – постановка й рішення завдання на освоєння професійних 

способів рішення практичного завдання (професійно-практична задача). 

3.  Третій етап передбачає створення умов для ґрунтовного, глибокого 

й усвідомленого оволодіння професійними та соціокультурними знаннями, 

уміннями й навичками через сформованість на певному рівні всіх компонентів 

соціокультурної компетентності у діях щодо використання соціокультурного 

досвіду при розв’язанні  завдань. На цьому етапі відбувається аналіз причин 

ефективності / неефективності власних дій – постановка й рішення завдання на 

виявлення власних ресурсів і обмежень (професійно-рефлексивна задача); 

актуалізація досвіду розвитку професійних здатностей – постановка й рішення 

завдання на власний професійний розвиток. 

Запропонована послідовність дозволяє розгортати та поглиблювати процес 

формування соціокультурної компетентності у майбутніх фахівців соціальної 

роботи. Важливим є також той факт, що за такого підходу кожний студент 

отримує можливість реалізувати себе як суб’єкта навчання, власного і 

професійного розвитку.  
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Викладене вище дозволяє дійти висновку про те, що формування 

соціокультурної компетентності майбутніх фахівців соціальної роботи доцільно 

розглядати комплексно, у єдності компонентів аналізованої категорії через 

поняття культурного та соціального контекстів.  За своєю сутністю 

соціокультурна компетентність майбутніх соціальних педагогів – це 

інтегративна особистісна якість, яка ґрунтується на знаннях, уміннях та досвіді, 

що набуваються у вищому навчальному закладі, і дозволяє ефективно 

взаємодіяти з  об’єктами/клієнтами соціально-педагогічної діяльності. 
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Хаустова Д.А. 

СМАРТ-ЗАДАНИЯ – НОВЫЙ ФОРМАТ ЗАДАНИЙ ПО ЛИТЕРАТУРЕ 

 

Хаустова Дарья Александровна 

 к.п.н, Экономический лицей РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 

Современный учитель старается предложить учащимся те формы работы, 

которые не только смогут развить, обогатить, но и заинтересуют. Смарт-задания 

соответствуют этим требованиям. Это новый формат упражнений, 

предполагающий быстрое выполнение. Они позволяют проверить 

внимательность учеников, развивают их интеллект, эрудицию, 

наблюдательность, коммуникативность. С их помощью ученик за небольшой 

промежуток времени познакомится с интересным материалом вне учебника 

литературы, вспомнит знания предыдущих лет. Учитель же получит 

возможность разнообразить уроки литературы, обновить свою методическую 

копилку.  

Технология работы с текстом (несплошным): у каждого ребенка распечатка 

текста и задания к нему, внимательно читая текст, учащийся последовательно 

отвечает на вопросы, размышляет о прочитанном, делает верные выводы, 

стремится узнать намного больше той информации, которая уже известна. 

Варианты работы: 

1. Парная: обучающиеся в парах знакомятся со «своим» текстом, 

анализируют его. 

2. Групповая: обучающиеся в группах по 4 человека анализируют 

«свой» текст, выполняют задания, что позволит не только развить навыки 

коллективного труда, но и наглядно убедиться в важности осмысленной работы 

на уроках литературы, укрепить знания, расширить кругозор. 

3. Коллективная: участвует весь класс в выполнении каждого задания 

и его обсуждении. 
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4. Дифференцированная: раздать текст и задания к нему наиболее 

успевающим или, наоборот, не совсем успешным ученикам, чтобы они могли 

наглядно убедиться в важности осмысленной работы на уроках литературы, 

укрепить знания, развить кругозор. 

Примеры смарт-заданий по литературе. 

Повесть И.С. Тургенева «Ася» (8 класс) 
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Текст 1. 

 

Рис.1. Текст 1 
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Задание 1.  Найдите ключевые образы, связанные с Асей. 

1. Статуя мадонны. 

2. Легенда о Лорелее. 

3. Татьяна, героиня «Евгения Онегина». 

4. Образ летящей птицы. 

Задание  2.  Какие биографические факты И.С. Тургенева  нашли 

отражение в повести? (Внебрачная дочь, рожденная от крестьянки) 

Задание  3.  Как Н.Г. Чернышевский характеризует Асю? (Молодая, 

искренняя, импульсивная) 

Задание  4. Кто, по мнению К.Д. Бальмонта, смог воплотить 

«создания любви и красоты»? 

А. И.С. Тургенев 

Б. Причудливый поэт. 

В. Чистый, нежный гений. 

Г. Елена, Лиза, Маша, Марианна. 

Д. Создатель действенной и женственной мечты. 

Задание  5. Бедовый – ничего не боящийся, смелый, дерзкий  (словарь 

Д.Н. Ушакова). 

В каких поступках проявляется данная черта у Аси? (Свидание с 

господином Н.Н.; развалины) 

  

Задание 6. Исправьте ответ ученика 8 класса на вопрос: «В чем 

проявляется естественность Аси?» (На основе цитаты А.Б. Криницына) 

Подумайте, на какой вопрос отвечает ученик. Укажите на явные 

ошибки (не менее 2). 

Естественность Аси проявляется в многоликости и живости, 

пугливости и дикости. Именно этим героиня отличается от остальных 

девушек, встречаемых ранее господином Н.Н. 
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Задание 7. Кроссворд 

В данном прямоугольнике перечислены женские имена (всего 9). 

Выпишите те из них, которые не упоминаются в стихотворении К.Д. 

Бальмонта. Можно зачеркивать буквы в прямом или обратном порядке, но не 

по диагонали. 

Обоснуйте, почему они предложены в данном задании. (Как они связаны 

с содержанием повести «Ася»?) 

Е Л Е Н А Л И З А 

Л Я М А Т Ь Я Н А 

О С А Т ¤ У С Е Т 

Р А Р А С А Р Х 

Е Я И Н М А Н Г Е 

Л Е А Н А Ш Н А Н 
Табл. 1. Кроссворд 

(Татьяна, Гретхен, Лорелея) 

Дополнительное задание.  

Соотнесите имя героини и произведение, в котором она действует. 

Марианна «Накануне» 
Елена «Ася» 
Лиза «Несчастная» 

Сусанна «Новь» 
Ася «Дворянское гнездо» 

Табл. 2. Соотнесение героев и произведений 

(Марианна – «Новь»; Елена  - «Накануне»; Лиза – «Дворянское гнездо»; 

«Несчастная» - Сусанна). 
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Текст 2. 

 
Рис. 2. Текст 2 
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Задание 1. Рядом с фразой напишите героя, который ее произносит.  

«Что за хамелеон эта девушка!» -      (господин Н.Н.) 

«Её надо хорошенько знать, чтобы о ней судить, у ней сердце очень доброе, но 

голова бедовая…»  -       (Гагин) 

«Крылья у меня выросли – да лететь некуда» -           (Ася) 

 

Задание 2.  Прочитайте отрывок из письма И.С. Тургенева. Какие 

утверждения соответствуют прочитанному тексту? 

А. Писатель захотел покататься на лодке.  

Б. Проезжали мимо деревянного домика в два этажа. 

В. Из нижнего этажа домика смотрела старуха, а из верхнего – высунулась 

головка девушки. 

Г. Увидев хорошенькое личико, И.С. Тургенев забыл обо всем. 

Д. Именно в лодке сложилась композиция  рассказа. 

Задание 3. Что поразило Н.А. Некрасова в повести «Ася»? Напишите 

об этом в виде тезиса. 

Задание 4. Напишите 1 положительное и 1 отрицательное 

последствие характера Аси. 

 (Возможное положительное влияние: самодостаточность; винить ни в чем 

никого не будет; отрицательное – доверчивость, которая приводит к 

страданиям) 

Задание 5. Какие фрагменты текста иллюстрируют данные рисунки?  

(Прогулка Аси, Гагина и господина Н.Н.; Ася на развалинах; первое свидание 

Аси и господина Н.Н.) 
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Текст 3. Прочитайте  объявление. 

 

 

 

 

 

Рис.3. Объявление 

 

Задание 1. Кому этот дом может понравиться? (Напишите 2 варианта) 

 (Романтикам, природным натурам, любителям уединения, крылатым 

существам) 

Задание 2. Почему этот дом может не понравиться? (Напишите 2 

варианта) 

(Старый дом, забираться неудобно, от виноградника много насекомых, 

дискомфортные  условия жизни) 

Задание 3. Кто из героев повести «Ася» проживал в этом доме?  

(Ася с Гагиным) 

Задание 4. Почему дом сдается? Что случилось с прежними 

жильцами? 

(Они вынуждены были спешно покинуть пригород Линца из-за 

слабохарактерности и нерешительности господина Н.Н.) 

 

 

 

 

 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

В  пригороде Линца сдается небольшой белый 

каменный дом с 4 окошками, уютно 

расположенный в винограднике на верху горы.  Все 

удобства есть. Рядом протекает Рейн. Живописный 

вид, сказочные рассветы и закаты – обязательная 

     

 



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

www.openscilab.org  Педагогічні науки 

© Хаустова Д.А.   
81 

Текст 4. 

Перед Вами туристическая брошюра. Внимательно ознакомьтесь с ней. 

Зинциг - небольшой 

городишко, 

раскинувшийся на 

левом берегу Рейна в 

Германии, привлечет 

людей, ищущих 

единение, 

спокойствие. 

Расположенный  у 

подошвы двух высоких 

холмов, он надежно 

защищает от 

порывистого ветра, 

что создает 

благоприятную  и 

комфортную 

атмосферу. 

Романтические 

развалины стен и 

башен не оставят 

равнодушными  

творческих натур, 

художников, 

возвышенных существ. 

Готическая 

колокольня, 

Линц - город, уютно 

расположившийся 

на берегу Рейна в 

Германии. Его 

окружает старинная 

стена, а охраняют 

бойницы, уцелевшие 

с 13 века. Типично 

немецкий городок, 

аккуратный и 

чистый. 

 

 

 

 

Франкфурт - город в 

Германии на берегу 

реки Майн. Одной из 

его 

достопримечательност

ей является гостиница 

«Белый лебедь» - 

комфортное, 

современное 

заведение. Здесь же 

построен павильон 

«Arcadia», в котором 

разместилась 

мраморная 

композиция «Ариадна 

на пантере» 

скульптора И.Г. 

Даннекера. 

Прекрасный городской 

парк надежно спрячет 

от жаркого солнца 

летом или от дождя 

осенью. 
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увенчанная золотых 

петухом, не даст 

возможности 

заблудиться. 

 

 

Рис. 4. Брошюра 

 

Задание 1. Напишите, в каком  городе проживал Н.Н., а в каком Ася? 

(Зинциг- Н.Н.,  пригород Линца- Ася) 

Задание 2. Перечислите  минимум 2 общих признака этих населенных 

пунктов. 

(Находятся в Германии; рядом протекает Рейн; окружены древними 

стенами) 

Задание 3. Каким образом можно было добраться из города З. в город 

Л. во времена И.С. Тургенева? 

 (На лодке переплыть) 

Задание 4. Найдите на карте эти города, проложите примерный  

маршрут господина Н.Н. 

(Обратите внимание: сегодня нет города Линца, есть Линц-на-Рейне) 
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Рис. 5. Карта 

 

Задание 5. Благодаря какому транспортному средству сегодня легче 

перемещаться между городами,  учитывая, что расстояние между ними  6,3 

километра? (Автомобиль) 

Дополнительное задание. *Герои какого  произведения И.С. Тургенева  

встретились на одной улочке  Франкфурта  в итальянской кондитерской? 

(«Вешние воды»)  

*Чем отличается Франкфурт от Зинцига и Линца? (Это крупный город, 

сегодня миллионник; не находится на Кельнской земле; к повести «Ася» 

не имеет отношения) 
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Текст 5. 

Форум. Почему не следует доверять информации, размещенной на 

представленном ниже форуме? (Напишите 3 варианта ответа) 

 

Рис. 6. Форум 

 

Список использованных источников: 

 Тургенев И.С. Сочинения в двух томах. Том 1. – Самара: Самарский дом 

печати,  1995.  

 Чернышевский Н.Г. Русский человек на rendez-vous. Размышления по 

прочтении повести г. Тургенева "Ася". 

http://az.lib.ru/c/chernyshewskij_n_g/text_0260.shtml 

Coala
Посоветуйте, пожалуйста: стоит ли прочитать "Асю" И.Тургенева.

Derek

•Прочитать можно, она есть в школьной программе.

Funny

• Нет, это нудное произведение, в котором странная героиня, 
не может определиться с тем, как себя вести.

Tulip

▪"Асю" обязательно нужно прочитать, ведь это  хрестоматийное 
произведение русской литературы, не прочитав данную повесть, 
нельзя понять тип "тургеневской девушки".



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

www.openscilab.org  Педагогічні науки 

© Шахнін Д.Б., Малишев В.В., Назаренко Р.В.   
85 

Шахнін Д.Б., Малишев В.В., Назаренко Р.В.  

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ – ГОЛОВНИЙ РЕСУРС НОВОЇ 

НАУКОЄМНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

Шахнін Дмитро Борисович 

к.х.н., доц., доцент кафедри сучасної інженерії та нанотехнологій Відкритого 

міжнародного університету розвитку людини «Україна» 

 

Малишев Віктор Володимирович 

д.т.н., проф., директор Інженерно-технологічного інституту Відкритого 

міжнародного університету розвитку людини «Україна» 

 

Назаренко Руслана Валентинівна 

студентка Інженерно-технологічного інституту Відкритого міжнародного 

університету розвитку людини «Україна» 

 

Інтелектуальний капітал як наукове знання в поєднанні з досвідом роботи 

та творчими здібностями людини становить головний ресурс нової наукоємної 

економіки. За умов його ефективного використання інтелектуальний капітал стає 

вирішальним чинником економічного розвитку. Тож вивчення засад його 

формування, функціонування та розвитку в умовах глобальної конкуренції на 

підставі інновацій – актуальна проблема теорії сталого економічного розвитку, 

зокрема – концепції національних інноваційних систем. 

Головні складові інтелектуального капіталу компанії (організації) – 

людський і структурний капітали. Перший, невіддільний від свого носія – 

працівника компанії, – це втілення його знань, досвіду, здатності до творчої 

розумової праці. Людський капітал – невідчутний і невидимий – не належить 

компанії, бо це тимчасово залучений засіб праці. Структурний капітал, на 

відміну від людського, належить компанії, він охоплює патенти, ліцензії, торгові 
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марки, бази даних, організаційну структуру та інші чинники, що зумовлюють 

використання людського капіталу з підвищенням його продуктивності та 

конкурентоспроможності. 

Проте обидві складові інтелектуального капіталу – це продукт людського 

інтелекту. В сучасній економіці орієнтованій на виробництво наукоємних 

товарів, роль людського капіталу набуває першорядного значення. Саме людина 

з її здатністю до нововведень і продукування нових знань, з її культурою, 

комунікабельністю та розумним ставленням до довкілля є головною цінністю 

компаній і творцем національного багатства й суспільного блага. 

Сучасні виробництва в країнах постіндустріального розвитку орієнтовані 

на створення високих технологій в усіх галузях економіки. На ринках високих 

технологій домінують розвинені країни: США, Велика Британія, Японія, 

Франція та ФРН. До них наближаються Сінгапур, Малайзія, Гонконг. До 

основних чинників конкурентоспроможності можна віднести такі: 

• інноваційність, тобто інтенсивність продукування і впровадження 

інновацій; 

• витрати на фундаментальні та прикладні дослідження, частку їх в 

обсязі валового внутрішнього продукту і частку венчурного фінансування в 

ньому; 

• кількість зареєстрованих патентів;  

• рівень розвитку інформаційно-комунікаційної мережі; 

• індекс людського розвитку (доходи населення, стан систем освіти й 

охорони здоров’я); 

• інтенсивність міграції науковців та висококваліфікованих 

працівників, у тому числі молодих учених і фахівців; 

• міжнародна співпраця у сфері науки та високих технологій; 

• якість відповідних інституцій; 

• державне забезпечення просування на ринок нової технологічної 

продукції. 
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Перша десятка у рейтингу країн щодо конкурентоспроможності 

інтелектуального капіталу має наступний вигляд: США, Швейцарія, Данія, 

Швеція, Німеччина, Фінляндія, Сінгапур, Японія, Велика Британія, Нідерланди. 

Постіндустріальні країни проводять послідовну політику сприяння інноваційній 

діяльності, збільшуючи фінансування науково-дослідних та дослідно-

конструкторських розробок (НДДКР). Провідні країни, поряд з високою часткою 

бюджетних асигнувань на НДДКР, використовують різні засоби (економічні в 

тому числі) залучення в економіку вчених і висококваліфікованих фахівців з 

інших країн. 

Однак, у них є власні системи першокласної вищої освіти й науково-

дослідної діяльності за поєднання університетів і дослідних лабораторій, освіти 

та науки. Розвиток наукових досліджень безпосередньо в компаніях створює 

потенціал наукових відкриттів і нових технологічних можливостей. 

Найінтенсивніше такі розробки здійснюють компанії, що працюють у 

високотехнологічних галузях економіки. Наукові підрозділи цих компаній 

використовують фундаментальні знання, талант та інтуїцію залученого для 

цього висококваліфікованого персоналу (людського інтелектуального капіталу). 

В розвинених країнах компанії прагнуть на тривалий час забезпечити собі 

позиції лідерів у наукоємних галузях, створюючи умови для розвитку та 

збереження інтелектуального капіталу. Результати наукових досліджень, втілені 

у патентах на комерційно значущі винаходи, теж є показником 

конкурентоспроможності, технологічного потенціалу країн. 

Важливе джерело постачання інтелектуального капіталу, особливо в 

розвинені країни такі, як США, Велика Британія, Німеччина – це міграція. Високі 

технології, грунтовані на знаннях, породжують все більший попит на 

професіоналів з технічною, природознавчою освітою та в галузі інформаційних 

технологій. 

Оскільки головна частина фундаментальної науки США базована в 

університетах, вони прагнуть залучити талановитих студентів, застосовуючи 
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добре організовану університетську систему з дуже привабливою 

постбакалаврською програмою. Крім того, студенти мають фінансову допомогу, 

причому іноземці студенти – сприятливе ставлення. На рівень міграції науковців 

впливає не лише гідна зарплата, а й важливіші професійні чинники – цікаві 

складні завдання, відповідна матеріальна база з привабливими умовами роботи, 

можливість спілкування з колегами тощо. Компанії та корпорації 

постіндустріальних країн також прагнуть залучити до своєї діяльності 

випускників навчальних закладів і перспективних фахівців, які знайомі з 

новітніми технологіями, та іноземних спеціалістів, які мають відповідний 

професійний досвід, особливо в галузі високих технологій. Серед студентів, які 

вивчають точні науки, велика кількість громадян країн, які не є членами 

Організації економічного співробітництва та розвитку. 

Найважливішим джерелом інновацій у розвинених країнах є космічні 

технології. Країни, що посідають перші місця в глобальному рейтингу 

конкурентоспроможності, інтенсивно розвивають саме сучасні космічні 

технології. З їх застосуванням здійснюють дослідження земної поверхні з метою 

розвитку фундаментальної науки та багатьох галузей господарської діяльності. 

Україна, хоч і належить до країн, які створюють ракетоносії, та бере участь у 

запуску космічних апаратів, у рейтингу країн посіла 73-тє місце. За даними 

фахівців, загальна наукоємність промислового виробництва України не 

перевищує 0,3%, що набагато нижче за середній світовий показник. Це свідчить 

про недостатню увагу України до науково-технологічного розвитку галузей 

економіки, ґрунтованих на наукоємних технологіях. Крім того, немає 

цілеспрямованої інноваційної політики. 

Оцінювання конкурентоспроможності понад 130 країн, проведене 

Всесвітнім економічним форумом, показало, що Україна в переліку 

конкурентних переваг серед інших показників, які характеризують стан 

інтелектуальних людських ресурсів та формування інтелектуального потенціалу, 

має такі, як рівень математичної та природничої освіти (44-те місце) й освітньої 
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системи взагалі (47-ме), відношення продуктивності праці до заробітної плати 

(26-те) і здатність до інновацій (40-ве місце). Серед показників, які негативно 

характеризують Україну – стан охорони здоров’я і тривалість життя, велика 

кількість науковців і висококласних фахівців, які виїхали з України (93-е місце), 

захист прав на інтелектуальну власність (108-ме). 

Головний чинник низької конкурентоспроможності країни (104-е місце) – 

недостатній рівень професіоналізму керівників вищої ланки та якість 

відповідних інституцій (115-е). За оцінкою Всесвітнього економічного форуму 

Україна за інноваційним потенціалом посідає 65-те місце в рейтингу, а її 

технологічним рівнем – 93-тє. В Україні ще з часів існування Радянського Союзу 

функціонують наукоємні галузі економіки, що в умовах достатнього 

фінансування й технологічного переоснащення можуть бути підвалиною 

конкурентоспроможності вітчизняної економіки. До них належить 

машинобудування, де виробляють продукцію авіаційного та ракетно-космічного 

призначень, електронно-обчислювальну техніку, засоби радіозв’язку, 

радіолокації та навігації. Відомо, що з 22 освоєних у світовій практиці технологій 

ракетно-космічної галузі Україна володіє 17 і за цим показником входить у 

п’ятірку передових держав світу. 

В економіці України залишився низький рівень наукового забезпечення 

провідних галузей промислового виробництва. Відношення витрат на НДДКР до 

вартості товарної продукції становить у середньому менше 0,4%, що зумовлює 

відплив із країни значної частини вітчизняних ноу-хау. 
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Соціально-економічний розвиток суспільстві на сучасному етапі та 

глобалізація різних сфер життя фактично ліквідували кордони для вільного 

функціонування бізнесу і обміну інформацією, чим створили безліч 

можливостей для міжкультурних контактів фахівців різних національностей. 

Ефективність професійної діяльності залежить сьогодні не тільки від суто 

фахової компетентності, але й загальнокультурної. В сучасному 

полікультурному просторі актуальності, безперечно, набуває проблема 

одночасного формування як професійної компетентності, яка вміщує іншомовну 

компетентність, так і лінгвокультурну.  

Невід’ємною частиною професійної компетентності сучасного менеджера 

мають бути міжкультурні знання і вміння запроваджувати їх у практику своєї 

діяльності. У фаховій підготовці майбутніх менеджерів принциповим має стати 

новий підхід, який би об’єднав засвоєння студентами певних професійних та 

іншомовних знань, умінь та навичок, а також формував би в них власне 

ставлення до іншомовної культури, сприяв розвитку гнучкості та надбанню 

особистісного досвіду у використанні лінгвокультурних стратегій адаптування в 

полікультурному середовищі. 
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Значний вклад у розробку концептуальних положень компетентнісного 

підходу та шляхів його реалізації в системі освіти внесли А. Андреєв, 

В. Антипова, В. Байденко, В. Болотов, В. Введенський, С. Гончаренко, О. Дахін, 

Е. Зеєр, Д. Іванов, В. Краєвський, Н. Ничкало, О. Овчарук, В. Сєриков, 

С. Сисоєва, Ю. Татур, А. Хуторський, В. Шадриков та ін. Взаємопов’язане 

вивчення іноземної мови та іншомовної культури на засадах різних наукових 

підходів вивчали М. Байрам (M. Byram), В. Біблер, А. Вартанов, Г. Воробйов, 

Д. Зинов’єв, О. Кавнатська, О. Коломінова, Л. Кузьміна, Р. Ладо та ін. 

Особливості професійної підготовки менеджерів у ЗВО висвітлено в наукових 

доробках  О. Аксьонової,  І. Беха,  Н. Давиденко,  А. Кудашева,  Г.Я. Дутки,  

Е. Лисс та ін. Однак формування лінгвокультурної компетентності фахівця з 

менеджменту розглядається українськими і зарубіжними вченими лише 

аспектно в окремих публікаціях і потребує особливої дослідницької уваги. 

Лінгвокультурна компетентність вивчається з позицій 

лінгвокультурологічного підходу, який передбачає знання історично-

культурного, краєзнавчого матеріалу, а також здатність до толерантності, 

пов’язаної з повагою до соціокультурних особливостей представників інших 

культур; розуміння соціальної відповідальності, тобто відповідальності за свою 

поведінку як громадянина своєї держави [3]. 

Стосовно професійної діяльності менеджера лінгвокультурна 

компетентність є запорукою його конкурентоздатності на сучасному ринку праці 

з жорсткими правилами та високими вимогами. Менеджер як представник 

управлінської сфери, який активно працює з людьми, повинен володіти теорією 

і практикою ділового спілкування, основами психології, соціології, 

дипломатичного протоколу і етикету, гідно представляти за кордоном не лише 

своє підприємство, але й свою країну, її національну своєрідність. Знання 

соціальних норм й культурних традицій країни перебування – важлива умова 

ефективності та стабільності бізнесу за межами рідної країни [1]. Іноземна мова 

виступає при цьому засобом пізнання світу, транслятором цінностей, створених 
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іншими народами, відкриває унікальність й самобутність власного народу та 

його досягнень для представників інших культур. 

Вирішенню питань формування лінгвокультурної компетентності 

майбутніх менеджерів сприяла б переорієнтація професійної підготовки у ЗВО з 

акцентом на інтегроване вивчення іноземної мови (або мов) і іншомовної 

культури та використанням комунікативного потенціалу фахових дисциплін. 

Така переорієнтація можлива завдяки суттєвому посиленню міждисциплінарних 

зв’язків у навчальному процесі майбутніх менеджерів. Зазначимо, 

міждисциплінарність – це кооперація, синтез різних знань з метою отримання 

нового рішення складного завдання. При навчанні менеджерів важливо 

продемонструвати можливості міждисциплінарної методології для ефективності  

організації спільної педагогічної діяльності і забезпечити таким чином 

виконання освітніх, виховних та інтелектуальних завдань навчання [2]. 
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Одной из самых важных аспектов в маркетинге является психология цвета. 

Цвет – одно из самых мощных инструментов дизайнера. С его помощью можно 

привлечь внимание, создать определенное настроение, повлиять на эмоции, 

восприятие и поведение. Одни и те же цвета могут действовать по-разному – в 

частности, это зависит от национальности и места проживания человека. 

Остановимся на цветовых ассоциациях у людей западного мира. [1] 

В основном одни утверждают, что цвет играет важную роль в убеждении 

покупателя, а другие говорят, что цвет ни с чем не связан, кроме личных 

предпочтений клиента. Но прежде, чем делать какие-то поспешные выводы, 

следует тщательно изучить вопрос. Я считаю, что эта тема сложная и глубокая, 

достойная чтобы выносили на общее обозрение. В докладе выносятся тема: 

насколько важен цвет для восприятия, как цвет влияет на бизнес, значение 

основных цветов, как определиться с выбором цветовой палитры для бренда 

компании и ошибки, допускаемые при разработке дизайна для сайта.  

 

1.1  Важность цвета для брендинга 

Для начала нужно понимать как именно работает цвет в структуре бренда. 

На эту тему есть множество статей, которые пытаются классифицировать 

влияние определенных оттенков и тонов на клиентов бизнеса. В сети можно 

отыскать огромное количество различных инфографик. Инфографика как раз 
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будет хорошим способом донесения сложной информации быстрым и понятным 

образом. [3]: 

 

Рис. 1. Восприятие цвета в рекламе 

 

Почему McDonald’s и KFC останавливаются на ярко-оранжевых и 

насыщенно-красных цветах? Согласно психологическим исследованиям, такие 

оттенки вызывают у людей желание в спешке поглощать еду и покидать 

заведение, что соответствует главному принципу ресторанам быстрого питания. 

 

1.2 Психология цвета в маркетинге и брендинге. Значение основных 

цветов и их воздействие 

Далее рассмотрим, какое влияние на психологическое состояние оказывает 

конкретный цвет. 
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Цвет Чувства Описание Применение  

Красный энергия 

Красный цвет исполнен 

страсти; это цвет сердца и 

огня. Красный популярен 

среди молодежи, а розовый 

обычно ассоциируется с 

романтическими 

устремлениями. Глубокий 

красный цвет выглядит 

аристократичным. 

Этот цвет 

рекомендовано 

применять в тех 

областях 

бизнеса, где 

нужно быть 

продуктивным  и 

энергичным. 

Оранжевый 

уверенность, 

энергия, 

оптимизм 

Оранжевый так и дает заряд 

энергией – подобно красному, 

он возбуждает, но в меньшей 

степени. Обладает 

энергетической аурой, но без 

агрессивности, присущей 

красному. Может создавать 

радостную атмосферу. Как и 

красный цвет, оранжевый 

способен привлекать 

внимание, поэтому его можно 

использовать для акцента 

важных деталей, таких, как 

кнопка призыва к действию 

(CTA). Некоторым это может 

показаться слишком простым 

решением, однако многие 

Данный цвет 

рекомендовано 

применять для 

сайта 

туристических 

услуг или фитнес 

услуг. 
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приложения и сайты часто 

пользуются этим «дешевым», 

в хорошем смысле, приемом.  

Желтый 
солнце, счастье, 

внимание 

  Удивительно, что желтый 

цвет ассоциируется 

одновременно и с радостью, и 

с тревогой. Он часто 

используется для 

фокусировки внимания. 

Примером могут служить 

предупреждающие знаки. 

Желтый цвет может 

ассоциироваться с 

опасностью, но в меньшей 

степени, чем красный. 

Особенно эффективно 

работает сочетание желтого 

цвета с черным. Яркий тому 

пример – нью-йоркское такси, 

торговая марка Билайн, знак 

радиации. 

Данный цвет 

рекомендовано 

использовать для 

сайта детских 

праздников и 

вечеринок. 

Зеленый 
природа, 

развитие, успех 

Зеленый цвет 

естественным образом связан 

с природой. Он 

ассоциируется с 

жизнеспособностью и 

ростом. Также учитывая, что 

он находится в середине 

Несмотря на то, 

что зеленый цвет 

имеет 

успокаивающий 

характер, у 

многих людей он 

ассоциируется с 
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цветового спектра, он 

считается цветом баланса.   

деньгами, 

поэтому данный 

цвет 

рекомендовано 

применять на 

сайте банков.   

Синий 

комфорт, 

расслабление, 

доверие 

Синий – цвет моря и неба, 

ассоциируется (особенно в 

сочетании с белым и иногда 

красным) с деятельностью, 

связанной с водой.  Один из 

наиболее значимых и часто 

используемых цветов при 

разработке 

пользовательского 

интерфейса. При этом от 

правильного выбора оттенка 

будет во многом зависеть 

визуальное восприятие 

дизайнерских разработок:   

 Светло-синий оттенок 
ассоциируется с прохладой, 
свободой и спокойствием. 
Спокойствие может 
перерастать в доверие, 
именно поэтому этот оттенок 
часто используется в банках.  

 Темно-синие оттенки 
отлично подходят для 
проектов, где очень важна 
стабильность и надежность.   

Данный цвет 

рекомендовано 

применять для 

сайта 

медицинских 

услуг. 
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Фиолетовый 

роскошь, 

креативность, 

одухотворённость  

По правде говоря, 

естественный фиолетовый 

цвет редко можно встретить в 

природе, поэтому он играет 

особую роль в дизайне.  

Фиолетовый цвет 

исторически связан с 

королевской знатью, поэтому 

сегодня его часто 

ассоциируют с роскошью. 

Таким образом намекает на 

высокое качество продукта 

или сайта. Интересно то, что 

фиолетовый цвет привлекает 

76% детей.  

Рекомендуемые 

тематики для 

данного цвета – 

бизнес, 

образование, 

музыкальная 

сфера, культура, 

искусство, 

женские темы. 

Черный 
сила, изящество, 

утонченность  

Черный – самый 

сильный из всех цветов. Он 

сразу привлекает к себе 

внимание, именно поэтому он 

наиболее часто используется 

для текстов и акцентов. 

При использовании в 

качестве доминирующего 

цвета – например, для 

создания фона – черный 

может вызывать 

оригинальные ассоциации. С 

его помощью легче добиться 

Рекомендуемые 

тематики для 

данного цвета – 

запрещенное, 

фотоискусство, 

кинематограф, 

богатство. 
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ощущения изысканности и 

загадочности в дизайне. 

Белый 

здоровье, 

чистота, 

целомудрие 

Белый цвет 

олицетворяет чистоту, 

девственность и миролюбие, 

а с другой стороны - зиму и 

больничную стерильность. 

Используя этот цвет, можно 

подчеркнуть безопасность 

продвигаемого продукта. В 

дизайне белый превосходно 

оттеняет соседствующие с 

ним цвета, что делает его 

популярным в качестве 

вторичного цвета. Грамотное 

использование белого поля – 

это мощный дизайнерский 

инструмент. Вспомним, к 

примеру, страницу поиска 

Google. Белый цвет придает 

больше выразительности 

другим оттенкам. 

Рекомендуемые 

тематики для 

данного цвета – 

новостная сфера, 

мода, свадьбы, 

зимний период 

года, 

религиозные 

темы. 

Табл. 1. Основные цвета и их воздействие [5] 

 

Существует бесконечное разнообразие цветов, однако все они 

представляют собой сочетания трех основных — красного, синего и желтого с 

добавлением в разных соотношениях белого и черного. Вместе с зеленым, 

фиолетовым и коричневым цветом эти цвета составляют подавляющее 
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большинство оттенков, которые мы видим в обыденной жизни: в книгах и 

журналах, на упаковке и отделке всякого рода бытовых приборов, а также в 

нашей одежде.  

1.3  Как определиться с выбором цвета?  

Используя знания о психологии цвета в маркетинге, можно создать 
нужный образ бренда в глазах потребителей. Однако выбор подходящих цветов 
для логотипа, дизайна упаковки может занять немало времени. В любом случае 
это не должно быть не обдуманным решением. Желательно воспользоваться 
специальными инструментами для подбора цветовой палитры и выбрать пару 
понравившихся сочетаний и определиться, какое из них лучше всего отразит 
психологию вашего бренда. [4] 

Следование всем правилам цветовой гармонии необязательно приведет вас 
к замечательному художественному результату, точно так же. Оригинальность 
может означать создание цветовой комбинации, которая прежде никем и никогда 
не использовалась, либо сочетание цветов на грани здравого смысла. Это может 
быть и такая комбинация, которая лишь чуточку отличается от привычной — 
как, например, американский флаг не с красными и синими, а с оранжевыми и 
фиолетовыми полосками. Однако нужно помнить при этом, что по-настоящему 
оригинальное цветовое сочетание получится лишь в том случае, если вы первый 
им воспользовались: наше пресыщенное цветовое восприятие быстро 
адаптируется к новым тенденциям графического дизайна, и то, что год назад 
казалось свежим и новым, ныне может оказаться банальным и избитым. 

Для подборки можно порекомендовать использовать цветовой круг (Color 
Wheel). Это идеальный вариант для понимания, какие цвета отлично смотрятся 
друг с другом, а какие – нет. Хорошим примером послужит инструмент Adobe 
Color CC. Отличный инструмент подбора цветовой гаммы, который работает с 
различными правилами цвета. Его можно настраивать вручную, сохранять 
разные коды, а также можно создавать колесо на основе ранее выбранного 
изображения.  
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Рис. 2. Подборка цветовой гаммы в программе Adobe Color CC 

 
Рис. 3. Цветовой круг в программе Adobe Color CC 

 

Не мало важно ограничиваться минимальным количеством цветов. Так как 

чем больше цветов вы используйте, тем труднее добиться сбалансированности. 

Использование слишком большого количества цветов – это распространенная 

ошибка разработчиков. Возможно, они стараются таким способом оказать 
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максимальное влияние на пользователей, однако это может сильно запутать 

людей, заходящих на сайт [2]. Например: 

 
Рис. 4. Пример неудачной цветовой гаммы 

На сайте используются яркие оттенки, цветные картинки на фоне и 

слайдере, яркие заголовки и слишком много красного, основной товар не 

ассоциируется с цветовым решением. Взгляд пользователя потеряется при виде 

этой пестрой картинки и наверняка посетитель просто покинет сайт. Цель 

разработчика - привести клиента к целевому действию и удовлетворить его 

потребность. Однако, фон и яркие элементы просто отвлекают внимание и не 

дают сосредоточиться на основной задаче пользователя - найти и купить нужный 

товар. 

Но любая проблема решаема. Сперва необходимо позаботиться о качестве 

контента. Если у вас на сайте присутствуют некачественное изображение, лучше 

заменить их на хорошие стоковые фото. Верным решением будет нанять 

профессионального фотографа и сделать уникальные фотографии. Таким 

образом можно выделиться среди конкурентов и улучшить дизайн. Что касается 
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текста, важно подобрать оптимальную длину для страницы, использовать 

списки, таблицы, иллюстрации для лучшего восприятия пользователями. 

В заключении хочется добавить, что не существует универсальной 

шпаргалки по подбору цветов для вашего бренда, каждый случай уникален и во 

многом зависит от контекста, транслируемых ценностей, задачи выделиться 

среди конкурентов. Продумывая фирменный стиль, следует обращать внимание 

не на инфографики, а на серьезные исследования, чтобы заручиться мощной 

теоретической базой и на практике бросить вызов предвзятым представлениям о 

цвете, создав уникальный имидж бренда. 
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радиоэлектроники» 

 

Изменения, происходящие в различных сферах современного общества, 

выдвигают все более новые требования к организации и качеству 

профессионального образования. Современный выпускник учреждения высшего 

образования (далее – УВО) должен не только владеть специальными знаниями, 

умениями и навыками, но и ощущать потребность в достижениях и успехе; знать, 

что он будет востребован на рынке труда. Поэтому важной задачей учреждений, 

обеспечивающих получение высшего образования, является привитие интереса 

студентов к накоплению знаний, самостоятельной деятельности и непрерывному 

самообразованию. Чтобы достичь этих целей, у студентов должна быть 

сформирована мотивация к обучению. Эффективность учебного процесса будет 

непосредственно связана с тем, насколько высока мотивация и высок стимул 

овладения будущей профессией. 

Проблема изучения мотивации учебной деятельности является одной из 

важнейших в психологии и педагогике, о чем свидетельствует многочисленное 

количество работ, посвященных данной теме. В последнее время стала 

обозначаться проблема мотивации учебной деятельности студенческой 

молодежи [4]. Мотивация, способствующая успешности обучения студентов, 

является основой для эффективного осуществления образовательного процесса. 
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В рамках изучения данного вопроса, следует выделить определение 

понятия «мотивация». Х. Хекхаузен определяет мотивацию как процесс выбора 

между различными возможными действиями, процесс, регулирующий, 

направляющий действие на достижение специфических для данного мотива 

целевых состояний  и поддерживающий эту направленность [1]. Ф. Лютенс 

говорит о том, что мотивация — это процесс, начинающийся с физиологической 

или психологической нехватки или потребности, которая активизирует 

поведение или создает побуждение направленное на достижение определенной 

цели или вознаграждения [1]. В одном случае её рассматривают  как  

совокупность  факторов, поддерживающих и направляющих поведение (Ж. 

Годфруа, К. Мадсен). В другом случае — как совокупность мотивов (К.К. 

Платонов). В третьем — как побуждение, вызывающее активность организма и 

определяющее его направленность, т.е. как комплекс факторов, направляющих 

и побуждающих поведение человека (П.М. Якобсон). Кроме того, мотивация 

рассматривается как процесс психической регуляции конкретной деятельности 

человека (М.Ш. Магомед-Эминов) [1].  

Учебный процесс относят к сложным видам деятельности, мотивов для 

обучения много и они могут не только проявляться отдельно в каждом человеке, 

но и сливаться в единое, формируя сложные мотивационные системы. 

Разберем подробнее некоторые виды мотиваций, которые являются 

актуальными в процессе обучения студентов Высшей школы. Мотив к 

получению высшего образования здесь можно выделить основным, так как 

именно для этого молодые люди поступают учреждения высшего образования. 

Овладение знаниями, умениями и навыками, которые в дальнейшем 

сформируют фундамент профессиональной  деятельности  индивида, является 

важным фактором, влияющим на мотивацию студентов [1]. 

Существуют следующая классификация учебной мотивации студентов: 
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• познавательные мотивы (приобретение новых знаний и стать более 

эрудированным); 

•  широкие социальные мотивы (выражаются в стремлении личности 

самоутвердиться в обществе, утвердить свой социальный статус через учение); 

• прагматические мотивы (получать достойное вознаграждение за 

свой труд); 

• профессионально-ценностные мотивы (расширение возможностей 

устроиться на перспективную и интересную работу); 

• эстетические мотивы (получение удовольствия от обучения, 

раскрытие своих скрытых способностей и талантов); 

• статусно-позиционные мотивы (стремление утвердиться в обществе 

через учение или общественную деятельность, получить признание 

окружающих, занять определенную должность); 

• коммуникативные мотивы; (расширение круга общения 

посредством повышения своего интеллектуального уровня и новых знакомств); 

•  традиционно-исторические мотивы (стереотипы, которые возникли 

в обществе и укрепились с течением времени); 

• утилитарно-практические мотивы (стремление к самообразованию); 

• учебно-познавательные мотивы (ориентация на способы добывания 

знаний, усвоение конкретных учебных предметов) 

• мотивы социального и личностного престижа (ориентация на 

определенное положение в обществе); 

• неосознанные мотивы (получение образования не по собственному 

желанию, а по влиянию кого-либо, основанное на полном непонимании смысла 

получаемой информации и полном отсутствии интереса к познавательному 

процессу) [2]. 

В данной статье предметом исследования выступило изучение мотивации 

студентов. База исследования – студенты Белорусского государственного 



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

www.openscilab.org  Педагогічні науки 

© Станкевич К.О.   
107 

университета информатики и радиоэлектроники (далее - БГУИР). Цель 

исследования: изучение мотивации получения высшего образования студентов 1 

курса УО «БГУИР». В ходе исследования анонимно было опрошено 300 

студентов 1 курса, что составило 14,4% от общей численности обучающихся 

вуза. 

 

№ п/п Критерии Результаты 
1. престижностью вуза и специальности 133 (44,3%) 

2. возможностью профессионального 
становления 

131 (43,6%) 

3. перспективностью избранной специальности 127 (42,3%) 
4. приобретением профессиональных знаний 164 (54,7%) 

5. возможностью заниматься научными 
исследованиями 

42 (14%) 

6. приобретением прочных и глубоких знаний 104 (34,7%) 

7. возможностью развития своих способностей 
и интеллекта 

162 (54%) 

8. расширением общего кругозора 138 (46%) 

9. возможностью чувствовать себя нужным, 
полезным другим людям 

53 (17,7%) 

10. перспективой личностного роста 128 (42,7%) 
11. возможностью приобрести новых друзей 105 (35%) 
12. возможностью много зарабатывать 110 (36,6%) 
13. освобождением от армии 56 (18,6%) 
14. ничем, этого хотят мои родители 2 (0,6%) 
15. желанием продолжить семейную традицию 3 (1%) 

16. для меня главное – получить диплом, а 
работать я буду там, где доходно 

23 (7,6%) 

Табл. 1. Мотивационные критерии получения высшего образования 

 

Профессионально-мотивационные установки студентов (отношение к 

высшему образованию и обучению в вузе): 

• Большинство студентов считают, что получение высшего 

образования не гарантирует высокий уровень профессиональной подготовки и 

возможность трудоустройства в будущем, всё зависит от самого человека 
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(41,4%), а также что престиж высшего образования снижается, так как оно 

становится всё более широкодоступным (21,3%). Студенты осознают важность 

получения высшего образования в современном обществе, поскольку, по их 

мнению, оно является условием успешной профессиональной деятельности 

(18,2%).  

• Выбор студентами БГУИР для получения образования был 

осознанным и связан с возможностью получить здесь интересующую 

специальность (41,1%), возможность получить престижную профессию (25,4%) 

и высокое качество профессиональной подготовки в учреждении высшего 

образования (23,6%).  

• Наиболее важными мотивами учебной деятельности студенты 

называют возможность развить свои способности (44,4%) и возможность стать 

высококвалифицированным специалистом (33,8%), а также обеспечение 

успешной будущей профессиональной деятельности (27,6%). 

• Больше всего в процессе обучения студентов привлекает 

получение новых знаний, умений, навыков (37,6%), немаловажным является 

общение с новыми друзьями (34,5%) и возможность использовать полученные 

знания в своей личной жизни (22,2%). 

Подводя итоги, можно сделать ряд выводов. Высшее образование 

рассматривается молодыми людьми преимущественно как социальный лифт, 

позволяющий реализовать статусные притязания и занять желаемое место в 

социальной структуре общества. Высшее образование, по мнению студентов, 

увеличивает шансы получить работу, удовлетворяющую их потребностям и 

обеспечивающую дальнейший карьерный рост. Причем по мере увеличения 

образовательного уровня, значимость статусной составляющей высшего 

образования по отношению к профессиональной возрастает. 

При анализе результатов исследования, наблюдается, с одной стороны, 

повышение ценности высшего образования для молодежи, а с другой - снижение 
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ее интереса к профессиональному обучению. Эту противоречивость следует 

учитывать, организуя образовательный процесс в вузах таким образом, чтобы не 

допустить профессиональной девальвации высшего образования, снижения его 

качества. 
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«Не плутайте: актори гинуть від недохваленності, 

 справжні люди – від недолюбленності» 

 Ніцше 

 

  Кожна людина, від діячів мистецтва до звичайного робочого, роздумували 

про любов, мріяли про неї або проклинали її існування. Філософи і поети 

возвеличували почуття «любові» до фундаментально важливої сили, що керує 

людьми. Безперечно, для кожної особи любов стає вирішальним моментом у 

житті. Завдяки любові людство весь час самовдосконалюється. Осмислення 

любові як феномену можна відстежити крізь віки розвитку людства [3,с.23].  

Любов відіграє важливу роль у формуванні ставлення до інших людей та 

самого себе, виступає вищою формою її реалізації (А.Маслоу, К.Роджерс, 

В.Франкл, Б.Братусь, В.Петрушин). Будучи основою формування та 

функціонування сімї, любов набуває великого значення у контексті аналізу кризи 

сучасної сімї ( Г.Вебер, Ю.Рюриков, Б.Хеллінгер, ВЛевкович). 

Складність і комплексність феномену любові, що об’єднує у собі 

біологічне і соціальне, індивідуальне і загальнокультурне, свідоме і несвідоме, 

не дає можливості визначити науковцям у сучасній вітчизняній та зарубіжній 

психології  загальноприйнятої концепції любові. 

Тема любові була предметом зацікавлення таких потужних мислителів ХХ 

ст., як Ж. Батай, С. де Бовуар, А. Камю, Ю. Крістєва, Ж.-П. Сартр, Е.Фромм, М. 
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Фуко та ін. Любов як предмет та проблема філософського дискурсу насамперед 

була цікава в аспектах її розуміння як ціннісної підстави людського буття, 

складного чуттєвого переживання особистості, як етичної категорії, теми 

мистецтва. Класифікацією видів любові займалися такі вчені, як Е. Хатфільд, А. 

Афанасьєв, Р. Мей, Е. Фромм, Т. Кемпер, С. Уотс та П. Стеннер, Джон Алан Лі, 

Роберт Дж. Стернберг та інші. 

Серед українських науковців, які досліджували тему любові, 

слід назвати В. Жулай, А. Миргородського, О. Соболевську. Аналіз 

феномену любові в їх працях відбувався у контексті етичної, соціальної 

проблематики, а також пізнання концепту любові у сучасному світі. 

У вітчизняній психології досліджено вплив соціокультурного контексту на 

уявлення про любов Л.Гозман, В.Розін, розкрито значення любові як особливої 

форми ставлення до іншого для розвитку людини Б.Братусь, проаналізовано 

потребовий профіль статевої поведінки Ю.Орлов. 

Але, як ми бачимо сьогодні, більшої популярності у сучасній 

“постмодерній” культурі набули проблеми статі, тілесності в розумінні людини, 

жіночої емансипації, психологічної та сексуальної людської природи тощо. 

Зважаючи, безумовно, на важливість таких постановок питання про любов, 

бажано було б розвинути тему любові принаймні в двох аспектах, які ще не 

здобули потрібного розвитку: по-перше, розуміння любові як стану 

відповідальності, що важливо передовсім з точки зору не тільки філософського 

розуміння сутності спілкування між “я” та “ти”, але й практичного розв’язання 

численних проблем міжособистісних відносин, а, по-друге, важливо представити 

феномен любові, виходячи у розумінні життя, його сенсів із засадничого, як 

видається, принципу діалогічності [1,с.42].   

Любов - це фундаментальна потреба, цінність людини, від якої залежить її 

повноцінний розвиток, реалізація особистісного та творчого потенціалу, 

найбільш адекватна людині, особистості форма екзистенції. Завдяки їй кожен 

відчуває повноту, змістовність, гармонійність життя та причетність усьому 
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сущому. Поза любов’ю не можлива ні адекватна самореалізація особистості, ні 

ефективна взаємодія з навколишнім середовищем [2,с.75]. 

За словами психолога і філософа Еріха Фромма любов - це не стільки 

взаємини з конкретною людиною, скільки орієнтація особистості, яка визначає її 

стосунки зі світом, а не з окремим об'єктом. Адже любов до однієї людини і 

цілковита байдужість до інших - це не любов, а симбіотична прихильність чи 

розширений егоїзм. Тобто любов полягає не в наявності об'єкта, а в здатності 

кохати [5,с.30].  

Головною сутністю любові є ставлення до іншої людини як до самоцінності, 

у самоцінності почуття і максимально людського ставлення до світу. 

Мудрість любові в тому, що людина, яка запалила почуття іншої, має 

усвідомлювати цінність цього почуття, прагнучи відповідати ідеальному образу, 

що сформувало кохання. Трагізм розчарування в предметі почуття виникає 

внаслідок розбіжності, іноді дуже великої, між ідеалом і реальністю. 

Коли ми когось любимо, ми хочемо, щоб вони завжди існувала, ніколи не 

вмирала. Любов - це підтвердження іншого, як унікальної, неповторної та єдиної 

особистості; це сприйняття іншого таким, яким він є, визнання його як 

абсолютної цінності; це дбайливе проникнення в загадку іншої суб’єктивності, 

спроможність побачити в коханій людині її нереалізовані здібності та 

можливості, вловити тенденції до духовного, інтелектуального та емоційного 

зростання.  

Любов - це не тільки пізнання іншого, а й власне самопізнання, відкриття 

світу у всій його багатомірності, багатоманітності та багатобарвності. Любов 

долає егоїзм, спрямовуючи почуття небайдужості від себе на іншу людину,  

водночас постає як моральний ідеал, який наділяється не тільки насправді 

існуючими доброчинностями, а також надуманими якостями. Вона підіймає 

людину над повсякденністю, дарує їй політ думки та творчості і, в той же час, 

може зробити її нещасною, занурити в світ душевного хаосу та страждань [4,с.8].   
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Сьогодні ми спостерігаємо певні трансформації уявлень про смисл любові 

у процесі життєдіяльності людини. Любов займає середні місця у структурі 

термінальних цінностей сучасної молоді. Потреба «бути любимим і бути 

близьким для іншої людини» не є основною у міжособистісній взаємодії. 

Трансформація уявлень про любов відбувається через включення сексуальних 

потреб. 

Тут можна виділити такі типи любові, як «любов-гра» (сексуальні 

відносини як гра, засіб від нудьги), «любов-самоствердження» (використання 

соціального статусі, матеріального становища), «любов як у всіх» (любов як 

захист від самотності без сильного сексуального потягу). 

Сучасна культура розкрила глибоку кризу людського духу, чи не 

найпереконливішим свідченням якої стала втрата любові як свого предмета. 

Люди бояться любити, не довіряють одне одному, не вірять у щирість почуття 

іншого. Любов спрофанована розумінням її як суто еротичного акту. В пошуках 

гостроти задоволень люди звертаються до збочених, спотворених форм 

стосунків, також вважаючи їх любов’ю [2,с.89].  

Любов не може зводитися лише до емоцій та бажань. Любов проявляє себе 

як постійна інтенція, вольова, творча енергія, “безперервна еманація”, що має 

діяльний характер.  

Отже,  поняття «любов» є значимим  в аспекті  психологічного пізнання 

феномену любові,  а також практичних завдань, що торкаються “вічної” 

проблеми виховання особистості, зокрема, формування у ній культури 

взаємин, культури любові. 
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Religion in the modern world is in a state of transformation. Spirituality is 

reoriented to the private sphere, the level of institutionalization of religion is reduced, 

religious pluralism and the "fuzzy" religiosity are widely represented, and religious 

self-identification becomes uncertain [7,9]. 

However, although the modern world is characterized by many changes, socio-

political transformations, religiosity remains an individual resource and one of the 

foundations of the existence of a person, an aspect of his self-realization. 

On the one hand, religion is a certain system of views, which consists belief in 

the supernatural and includes moral norms, types of behavior, rituals, cultic actions and 

associations of people in an organization [6]. 

On the other hand, religion is a subjective and psychological phenomenon that 

satisfies the emotional, cognitive, ethical and aesthetic needs of people. This is a variety 

of subjective moral and psychological experiences of a person [12]. 

Religiosity is a socio-psychological part of a personality, personal reflection, the 

degree of acceptance of the elements of religion that manifested in the consciousness 

and behavior of an individual [3]. 

In modern society, more and more attention is drawn to the religious 

development of a person, which according to studies is the most on the increase in the 

period after 60 years ( 53% to 65.8% among all believers are people over 60 years) 

[15]. 
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As a result of  the 2017 study, it was confirmed that with age, adherence to the 

church and individual religiosity of a person rises, in particular, this is supported by 

data of 1980-2015 in economically developed countries [2,8,19]. 

According to V. Anurin, a  share of true believers increases among elderly 

people[2]. 

The elder are respondents the more they are inclined the existence of God. Older 

people participate in religious organizations and attend religious services. They say 

God occupies a significant place in their lives and they trust the church [8]. 

E. Dayton's large-scale study (2009), as well as a large number of other studies, 

shows that such groups as old people and women are more religious than other age 

groups [10]. 

Thus, the results of foreign and domestic studies confirm the trend of greater 

religiosity of the elderly and lower religiosity of young people in almost all European 

countries [2,11]. 

In addition, the data show that among men with a high level of individual 

religiosity, religiosity does not depend on age, but age is important among women. 

About 10% of women aged 55-60 observe all fasts and religious holidays and at the 

age of 71 their percentage is 26.8%. Thus, the level of religiosity of women increases 

with age. 

It is important to note that with age, a percentage of those who identify with a 

particular religion or doctrine increases and a percentage of those who cannot decide 

on this issue and doubt decreases. 

It should be stressed that marital status does not affect a level of individual 

religiosity. In addition, religious affiliation does not affect an assessment of their health 

by a person (A. Ramonov). 

There are features of individual religiosity at the age of middle and late maturity. 

People aged 50-65 are characterized by a discovery of "true" faith and religious 

symbols, increasing the time of prayer practice and interest in church life [5]. 
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The period of old age (after 65 years): "in the mature religiosity of old people 

there is a kind of union with the whole universe, tolerance, balance, because they no 

longer depend on passions and do not rely on earthly hopes" [16]. 

According to the study by E. Aidler and S. Castle, religious people lead a 

healthier lifestyle, which, in turn, contributes to longevity [20]. The influence of 

personal religiosity at a later age on the state of health was also emphasized by                           

G. Allport who stressed the role of true religious belief in maintaining and 

strengthening mental health and considered the belief of a person as a spiritual and 

personal formation [13]. 

Psychoprophylactic and psychotherapeutic role of individual religiosity in 

depressive and anxiety disorders, which are widespread in late adulthood, also confirm 

the conclusions of Yu. Polishchuk, Z. Letnikova, S. Khoruzhy [13, 17, 18]. 

Studies by A. Angelova, A. Busharova, L. Gridkovets, A. Korotayev, L. 

Novikova and others emphasize the role of the following determinants in increasing a 

level of religiosity among people over 60: 

1. The period of socio-political changes, in particular after the collapse of the 

Soviet Union, led people to searching for a new basis, for example,  a doctrine that 

could replace the communist ideology. Probably, the most socially vulnerable people, 

in particular people of retirement age, turned to religion. This is indirectly confirmed 

by the results of L. Novikova's research, according to which the lower a level of 

income, the closer a person to the idea of faith in God [9]. 

2. Fear of death and thoughts about it are an important factor that increases 

religiosity at this age [1]. The religiosity of man at a later age plays a significant role 

in understanding and accepting death and  a hope of union with God relieves stress and 

feelings of despair [5]; 

3. Religion supports the participation of older people in social life and reduces a 

level of their marginality, loneliness, "falling out" of the flow of social life, improves 

the quality of life, which is especially important for the elderly, whose circle of 

communication narrows, weakens their personal integration into society [4,10,19]; 



Сучасні виклики і актуальні проблеми науки,  
освіти та виробництва: міжгалузеві диспути 
Педагогічні науки www.openscilab.org 

© Черних О.А. 
118 

4. Individual religiosity can act as a compensatory mechanism by which control 

is transferred to the outside, for instance, to God. What is more, religiosity in later life 

satisfies a need to find meaning in life and a need for a sense of control [8]; 

5. The peculiarity of this age is that it  is characterized by systematic social losses 

and a predominant absence of any gains. Late age can be described by physiological 

changes. According to G. Allport, religion at a later age satisfies a need for a sense of 

support, because this age can dealt with stressful situations, despair and frustration [8]; 

6. The preconditions for higher indicators of religiosity among elderly are also 

seen in both the cohort effect and the age effect, although the cohort effect has a greater 

role according to the results of the study [4,8]; 

A person who joins a religion after the age of 60 is described by a high level of 

personal religiosity that has the following characteristics: 

1. Basic value orientations remain unchanged, but external behavior changes; 

2. The ability to form their own evaluative attitude to the norms they learn; 

3. Understanding a complexity, ambiguity of events, situations, features of 

relationships between people. As a result, they understand a lack of binary black and 

white thinking [4]; 

4. Adhere to all forms of religious behavior  including fasting and reading sacred 

books; 

5. Show humility in the face of difficulties. They treat themselves as mature 

people  as well. (A. Ramonov); 

6. Peculiarities of individual religiosity and self-attitude are interrelated. Among  

elderly believers self-acceptance and self-understanding are high [14]; 

7. People with a particularly high level of religiosity are characterized by self-

blame, a desire to as carefully as possible the implementation of religious precepts and 

moral norms [14]. 

Thus, the religiosity of the individual is a complex multicomponent social and 

psychological property of a person and his personal reflection. Religiosity is 

manifested in the consciousness and behavior of a person. In later life, individual 
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religiosity increases and plays an important psychotherapeutic and psychoprophylactic 

role. Periods of middle and late maturity have some special features of individual 

religiosity. The main feature of individual religiosity among people over 60 years is a  

high level of religiosity. 

Religiosity  of elderly  satisfies a  need for support, relieves stress and despair, 

reduces marginality and "falling out" of the flow of social life as well as plays a great 

role in promoting health and longevity. 
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Сегодня при широком использовании методов машинного обучения в 

различных сферах человеческой деятельности, одной из наиболее сложных задач 

остается анализ больших объемов информации журналов событий (logs) для 

получения скрытой информации, не очевидной для человека.  

Рассмотрим одну из таких задач — поиск редких аномалий при 

функционировании технологических платформ. В этой задаче имеется слишком 

мало информации для обучения компьютеров фиксации отклонений от 

нормального функционирования, хотя при этом приходится сталкиваться с 

обработкой очень больших объемов данных, характеризующих протекающие на 

платформах процессы. Такая задача встречается, например, в High Energy Physics 

при поиске и изучении новых частиц. С ней же мы сталкиваемся при 

детектировании преданомальных ситуаций в деятельности сложного 

наукоемкого оборудования. Единственным источником информации для 

фиксации процессов, идущих на таком оборудовании, являются logs, поэтому 

многие IT-компании используют именно их для анализа функционирования 

своих программных и программно-аппаратных технологий.  
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При возникновении ошибок технологий можно просмотреть logs от 

фиксированного начала работы до момента ошибочного завершения, 

последовательно выясняя и фиксируя причины случившегося. В большинстве 

компаний подобный процесс слабо автоматизирован, потому что нет единого 

сложившегося подхода для анализа logs различной конфигурации сохраняемых 

значений метрик и разной интенсивности заполнения. Кроме того, исторические 

logs никак не используются при прогнозировании цепочек событий, приводящих 

к аномалиям в работе разных технологий.  

Обычно logs, крупных технологических платформ представляют собой 

массивы данных с числом метрик в несколько десятков или сотен тысяч 

значений, что не позволяет современным алгоритмам в допустимое время делать 

необходимые выводы о поведении платформ и формировать при необходимости 

последовательности управляющих воздействий.  

Проанализируем основные алгоритмы, которые обычно используют при 

решении такого типа задач. Наиболее подходящим классом является алгоритмы 

обучения без учителя. Они очень удобны в ситуациях с малым объемом 

обучающей выборки аномальных данных, поскольку способны “обучаться” 

тому, как должны выглядеть нормальные данные, а, следовательно, 

обнаруживать насколько похожи новые данные на предшествующие, 

отнесенные к нормальным. Такие новые данные не обязательно будут атаками 

или мошенничеством, они просто необычны, а значит, заслуживают 

дальнейшего исследования. 

Статистические алгоритмы 

Эти алгоритмы часто применяют для обработки отдельных признаков с 

целью получения их экстремальных значений, например, для Z-value [1]  

𝑧𝑧 =  
𝑥𝑥 − 𝑋𝑋
𝑆𝑆𝑥𝑥

, где 

𝑋𝑋- среднее значение, 
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𝑆𝑆𝑥𝑥 - стандартное отклонение вычисленное для множества данных.  

Важно понимать, что экстремальное значение и аномалия — это разные 

понятия. Например, в небольшой выборке [1, 39, 2, 1, 101, 2, 1, 100, 1, 3, 101, 1, 

3, 100, 101, 100, 100] значение 39 можно считать аномалией, хотя оно не является 

максимальным или минимальным. Также стоит отметить, что аномалия 

характеризуется, как правило, не только экстремальными значениями отдельных 

признаков (см. рис.1, где редкие аномальные объекты отмечены красным 

цветом). 

Алгоритмы машинного обучения 

Существует целый раздел в Machine Learning (ML), который направлен на 

поиск аномалий [2]. Самыми популярными алгоритмами этого раздела являются:  

• support vector machine для одного класса (OneClassSVM), 

• изолирующий лес (IsolationForest), 

• эллипсоидальная аппроксимация данных (EllipticEnvelope). 

 

Рис. 1. Пример аномалий, характеризующихся не экстремальными значениями 

На рисунке 2 приведены примеры работы различных алгоритмов этого 

раздела ML для различных типов данных. По горизонтали приведены 4 типа  
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Рис. 2. Примеры алгоритмов машинного обучения поиска аномалий [3]. 

данных, а по вертикали - типы алгоритмов. Из рисунка видно, что разные 

методы, обрабатывая одни и те же данные, формируют различные конфигурации 

классов.  

Интересно, что многие годы задачи детектирования поломок сложных 

механизмов решались именно с помощью OneClassSVM, почему-то без 

рассмотрения альтернатив [4]. Для нас важно, что OneClassSVM это скорее 

алгоритм поиска новизны, а не выбросов, т.к. ориентируется на обучающую 

выборку. Это свойство алгоритма для решения нашей задачи не очень подходит, 

так как любое новое поведение технологии не должно трактоваться как 

аномальное, ведь оно часто связано с выполнением каких-либо новых операций. 

Например, в Kafka начали отправлять сообщения нового формата, при том вес 

сообщений сильно увеличился или уменьшился. Это не является аномалией. 
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Алгоритм KMeans 

Можно трактовать задачу детектирования аномалий как задачу 

кластеризации. Пусть есть n – кластеров нормального поведения и один кластер 

аномального, позднее расскажем, как его определить. На первом этапе на 

исторических поведенческих данных строим модель, которую оценим, исходя из 

предположений экспертов. На втором этапе в режиме онлайн будем измерять 

расстояния внутри кластеров для появляющихся в log новых данных, определяя 

их аномальность, при этом будем периодически обновлять модель. Для 

реализации этого подхода рассмотрим два алгоритма: KMeans Standard для 

построения модели на исторических данных и Kmeans Online для работы в 

режиме распознавания по модели. 

Kmeans Standard (или Kmeans) - один из алгоритмов машинного обучения, 

решающий задачу кластеризации. Этот алгоритм является неиерархическим [5] 

и итерационным [6]. Он получил большую популярность, благодаря своей 

простоте, наглядности реализации и достаточно высокому качеству получаемых 

результатов. 

Основная идея алгоритма заключается в том, что на очередном i-ом шаге 

итерационной процедуры заново вычисляется центр масс каждого кластера, 

полученного на предыдущем i+1-ом шаге, затем векторы разбиваются на 

кластеры вновь в соответствии с тем, какой из новых центров оказался к ним 

ближе по выбранным метрикам. 

Алгоритм завершается тогда, когда на очередной итерации не происходит 

изменения внутрикластерного расстояния. Число таких итераций - конечно, так 

как количество возможных разбиений конечного множества - конечно, и на 

каждом шаге суммарное квадратичное отклонение уменьшается. Поэтому 

зацикливания не произойдет.   

Несмотря на то, что это самый стандартный алгоритм кластеризации, 

особенно важно то, что мы его можем спокойно модифицировать в real-time. 



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

www.openscilab.org  Технічні науки 

© Дунаев М.Е., Зайцев К.С.   
127 

Используя обобщенные правила обновления k-средних, которые все точки 

вновь поступившей партии данных присваивают ближайшим кластерам, 

вычисляют новые центры кластеров и, затем обновляют каждый кластер, 

используя формулы 1 и 2: 

с𝑡𝑡+1 =
𝑐𝑐𝑡𝑡𝑛𝑛𝑡𝑡α + 𝑥𝑥𝑡𝑡𝑚𝑚𝑡𝑡

𝑛𝑛𝑡𝑡α + 𝑚𝑚𝑡𝑡
    ,                                (1) 

𝑛𝑛𝑡𝑡+1 = 𝑛𝑛𝑡𝑡 + 𝑚𝑚𝑡𝑡 .                                             (2) 

Алгоритм хорошо фиксирует изменения в значениях показателей, что 

характерно для аномальных ситуаций, поэтому ожидаемо должен показать 

хороший результат.  

Результаты 

Выбор эффективного алгоритма решения задачи поиска аномалий 

проводился с использованием библиотеки машинного обучения sklearn. 

Результаты этих тестов приведены на рис 3. Стоит сказать, что 

EllipticEnvelope и LOF показали себя хуже остальных алгоритмов, не выделив ни 

аварийных – падение сервера (самая верхняя точка в верхнем правом углу 

графиков), ни предаварийных (соседние с аномальной отдельно стоящие точки), 

ни аномальных событий. Более того эти алгоритмы отнесли некоторые 

полностью нормальные события к аномальным проявлениям.  

Алгоритмы OneClass SVM и Isolation Forest смогли выделить не все 

преданомальные точки.  
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а) Isolation Forest                                 б) LOF 

 

в) OneClass SVM.                                  г) EllipticEnvelope. 

 

 

д) Kmeans 

Рис.3. Результаты тестирования алгоритмов поиска аномалий 
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Полученные результаты тестирования алгоритмов Isolation Forest, 

OneClass SVM, LOF, EllipticEnvelope при решении задачи поиска аномальных 

событий являются неудовлетворительными. 

Kmeans показал очень хороший результат, сформировав 4 кластера. Он 

выделил отдельный аварийный кластер (на рис. 3д точки выделены красным 

цветом), поместив туда точку перед падением сервера и сам момент падения. В 

этих точках были отмечены максимальные отклонения по значениям метрик. 

Остальные преданомальные точки алгоритм поместил в другой кластер 

(выделены синим цветом). Кроме того в два разных нормальных кластера были 

помещены именно те нормальные точки, в которых бизнес логика процессов 

отличалась.  

Резюмируя результаты экспериментов, мы установили, что по 

предложенному срезу данных наиболее адекватную работу по выделению 

нормальных, преданомальных и аварийного кластеров продемонстрировал 

алгоритм Kmeans.  

Развитием задачи анализа работы технологических платформ является 

задача прогнозирования их поведения по информации logs. Для решения этой 

задачи можно использовать различные модели, в том числе временные ряды. 

Сложность этой задачи состоит в том, что традиционные алгоритмы не работают 

с реальными данными в реальном времени. Поэтому сегодня крайне важно найти 

такую модель, которая могла бы быстро переобучаться на новых выборках. 

Например, если по какой-то метрике, начиная с момента t0, снимаются показания 

каждые две секунды до момента tk, то в logs по ней получаем историческую 

выборку показаний за время (t0…tk). Применяем стандартные алгоритмы анализа 

временных рядов, и получаем хорошие прогнозы по метрике на следующую 

неделю (момент времени tk+1). Но, может оказаться так, что с какого-то момента 

времени tn наша модель даёт плохую точность. Тогда приходится переобучать 

модель на всех данных за время (t0… tk…tn). Очевидно, что при огромном 
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количестве метрик, подобная процедура видится не реализуемой в реальном 

времени. 

 

Список использованных источников: 

 Statistics How To 

https://www.statisticshowto.datasciencecentral.com/probability-and-statistics/chi-

square/ (Retrieved: 21.07.2020). 

 Anomaly detection. Wikipedia 

https://en.wikipedia.org/wiki/Anomaly_detection (Retrieved: 29.07.2020). 

 Novelty and Outlier Detection. Sikit-learn v0.20.3 https://scikit-

learn.org/stable/modules/outlier_detection.html (Retrieved: 5.08.2020).  

 R Perdisci, G Gu, W Lee (2006) Using an Ensemble of One-Class SVM 

Classifiers to Harden Payload-based Anomaly Detection Systems – ICDM '06 

Proceedings of the Sixth International Conference on Data Mining, 2006, 488-498.  

 What is Hierarchical Clustering? DISPLAYR 

https://www.displayr.com/what-is-hierarchical-clustering/ (Retrieved: 8.08.2020).  

 What is Cluster Analysis? 

http://www.stat.columbia.edu/~madigan/W2025/notes/clustering.pdf (Retrieved: 

8.08.2020). 



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

www.openscilab.org  Технічні науки 

© Тарасенко Т.В.   
131 

УДК 656.6-042.5/.8:502/504 
Тарасенко Т.В.  

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ РАБОТЫ 

БОЛЬШЕГРУЗНЫХ СОСТАВОВ ВО ВНУТРЕННЕМ СУДОХОДСТВЕ 

 

Тарасенко Татьяна Владиславовна  

к.т.н., доцент, зав.кафедры Инженерных дисциплин,  

Дунайский институт НУ «ОМА», Измаил, Украина 

ORCID ID: 0000-0001-8107-3524 

 

С позиций навигационных условий и технологий перевозок работа судов 

транспортного флота во внутреннем судоходстве имеет ряд существенных 

отличий от работы в морском судоходстве. В любом случае движение по 

внутренним водным путям связано с периодическими ограничениями глубины и 

ширины фарватера, прохождением узкостей, движением в условиях мелководья, 

колебаниями уровней воды. Эти факторы также встречаются и в морском 

судоходстве, однако частота их проявления в общем случае 

среднестатистического морского перехода значительно меньше.  

В свою очередь, во внутреннем плавании можно выделить две основных 

категории транспортного флота: 

- одиночные суда; 

- суда буксирного флота, работающие на буксировку или толкание 

одной-двух единиц несамоходного флота (баржи); 

- те же самые суда буксирного флота, но работающие на буксировку 

или толкание большегрузных составов из большого количества барж до 9 

единиц. 

Первые две категории по технологии движения и преодоления узкостей 

практически не отличаются между собой. Для них характерно стабильное 

движение с относительно постоянным скоростным режимом и снижениями 
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скоростей при прохождении поворотов, перекатов, участков ограниченной 

ширины фарватера, гидротехнических сооружений (например, шлюзов). С точки 

зрения работы пропульсивного комплекса и расчета сопротивления движению, 

ходовых характеристик – первая категория – это цельный корпус, а вторая 

категория – это состав нескольких плавединиц, условно приведенных к общему 

эквивалентному корпусу, геометрические характеристики которого мало 

отличаются от корпуса одиночного судна.  

Большегрузный состав имеет массо-габаритные характеристики, 

значительно (в 2…9 раз) большие, чем у одиночного судна или малого состава. 

Одиночные самоходные суда даже со значительными габаритами 

(например, «большое европейское судно»: 135 м × 11,4 м) в значительно 

меньшей степени ощущают влияние переменчивых навигационных условий [1]. 

Движение толкаемого  состава следует рассматривать как серии 

чередующихся производительных и непроизводительных этапов. Суть такого 

разделения заключается в том, что переформирование состава из-за изменения 

класса водного пути или применения технологии проводки через критические 

участки  связано со следующими действиями: 

- остановка движения всего состава; 

- расформирование состава; 

- буксировка входящих в состав единиц партиями в меньшем 

количестве на некоторое расстояние (проводка); 

- возвращение толкача за следующей партией плавединиц; 

- формирование состава. 

В общем случае каждый рейс судна-толкача  с  толкаемым составом 

(караваном) несамоходных единиц флота может рассматриваться как 

совокупность указанных этапов (табл. 1). При этом каждый рейс имеет свои 

особенности, и каждый этап по длительности в процентном отношении ко 

времени полного рейса варьируется в зависимости от массо-габаритных 

характеристик барж, входящих в состав каравана, и текущих навигационных 
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условий. Тем не менее, можно оценить наиболее характерное, осредненное 

распределение этапов, которое и приведено в табл. 1.    

№ 

п/п 
Описание этапа 

Транспортна

я работа 

Aтр, т·км 

Удельный 

эффективный 

расход 

топлива be, 

кг/кВт·ч 

Индекс 

EEIi, 

гCO2/т·км 

% времени 

рейса 

1 
Движение  каравана 

в полном составе 
Aтрi →max bei→max EEIi→min 65…75 

2 Остановка движения Aтрi = 0 bei=0 – 2…4 

3 
Проводка части 

состава 
0 < Aтрi < max 0 < bei < max 

0 >EEIi 

>min 
10…15 

4 
Маневрирование 

одиночного толкача 
Aтрi → 0 0 < bei < max EEIi→max 2…4 

Табл. 1. Этапы типового рейса большегрузного речного состава на дистанции 

1400…1800 км 

Таким образом, очевидно, что в различных навигационных условиях 

35…25 % рейса большегрузного каравана транспортная работа, если ее 

рассматривать относительно массы транспортируемого груза, не производится. 

В то же время периоды движения толкача с толкаемым составом отличаются 

большей производительностью по сравнению с одиночными самоходными 

судами, выполняющими при этом меньшую транспортную работу, оцениваемую 

в тонно-километрах относительно массы перевозимого груза.  

Приведенное распределение этапов характерно для любого состава, вне 

зависимости, рассматривается ли состав из условно стандартизованных по 

характеристикам барж или же из реальных барж существующего европейского 

парка. Однако, если применить к определению транспортной работы другой 
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подход – с позиций преодоления сопротивления движению судна, то общий 

результат будет формироваться несколько иначе. На рис. 1 схематически показан 

наиболее общий пример последовательности проводки большегрузного каравана 

через узкость (например, перекат). Рассматривается 11 основных 

последовательных действий, для которых справедливы следующие характерные 

описания. 

1; 3; 5; 7; 9; 11 – Остановка состава перед i-м перекатом (1, локация А) или 

после него (11, локация В) и маневрирование судна-толкача (Т) по 

расформированию (1) или формированию (11) каравана. При этом скорость 

состава (индекс «С») равна нулю, а груз не перемещается в направлении 

перевозки. Судно-толкач при этом маневрирует, силовая установка работает на 

маневровых (переменных) режимах, толкач преодолевает сопротивление 

движению, при этом совершая полезную работу:  

�
υс𝑖𝑖  =  0 ⇒ 𝐴𝐴тр с𝑖𝑖  =  0; ∄𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸с𝑖𝑖;

υт𝑖𝑖  ≠  0 ⇒ 𝐴𝐴тр т𝑖𝑖  >  0; ∃𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸т𝑖𝑖  > 0. 

2; 4; 6; 8; 10 – Проводка части состава через i-й перекат. При этом какая-то 

часть состава и, следовательно, груза, перемещается по направлению перевозки. 

Остальные несамоходные единицы ожидают завершения очередной проводки: 

�
υс𝑖𝑖  ≠ 0 ⇒ 𝐴𝐴тр с 𝑖𝑖 ≠ 0; ∃𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸с𝑖𝑖 > 0;
υт𝑖𝑖  ≠  0 ⇒ 𝐴𝐴тр т𝑖𝑖  >  0; ∃𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸т𝑖𝑖  > 0. 
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Рис. 1. Пример схемы последовательности проводки тяжеловесного состава через перекат 

 

Таким образом, в общем случае транспортная работа состава, выполняемая 

при проводке большегрузного каравана с грузом общей массой m через i-й 

перекат (или любое другое узкое место), определится следующим образом: 

𝐴𝐴тр с𝑖𝑖 = �𝑚𝑚𝑗𝑗𝑙𝑙𝑗𝑗

𝑘𝑘

𝑗𝑗=1

, 

где i – порядковый номер переката (либо другого узкого места, при прохождении 

которого применяется технология проводок) по пути следования каравана; j – 

порядковый номер проводки части каравана через i-й перекат; k – количество 

проводок каравана через i-й перекат по частям; m – масса груза в толкаемом 

составе; mj – масса груза, перевозимого в j-й части каравана; l – расстояние, 

пройденный путь в направлении перевозки; lj – расстояние, которое проходят 
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несамоходные единицы j-й части каравана между пунктами стоянки до и после 

переката.  

Транспортная работа большегрузного состава за рейс складывается из 

суммарной транспортной работы, выполняемой на участках движения всего 

каравана в полном составе и суммарной транспортной работы, выполняемой при 

выполнении проводок на перекатах и узкостях: 

𝐴𝐴тр с = �𝑚𝑚𝑙𝑙𝑎𝑎

𝑏𝑏

𝑎𝑎=1

+ �𝐴𝐴тр с𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

, 

где a – порядковый номер участка движения полного состава; b – общее 

количество участков, на которых движение осуществляется полным 

большегрузным составом; la – протяженность а-го участка. 

Транспортная работа судна-толкача, выполненная за текущий полный 

рейс, включая периоды маневрирования, проводок, движения с полным 

составом: 

𝐴𝐴тр т = �𝑅𝑅(𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥
𝑆𝑆

0

, 

где S – суммарное пройденное судном-толкачом расстояние за весь рейс от порта 

отправления до порта назначения, включая все периоды маневрирования; R(x) – 

текущее значение сопротивления движению судна-толкача с составом, 

частичным составом или без него, в зависимости от фактического состояния на 

данном участке движения. 

Определению сопротивления движению состава посвящено достаточно 

много исследований (например, [1], [2], [4]), общий смысл которых сводится к 

тому, что состав из нескольких плавединиц, включая непосредственно судно-

толкач, рассматривается как единый корпус. Наиболее точным способом 

определения полного сопротивления движению состава R остается пересчет 

результатов модельных испытаний и применение созданных на этой базе 

эмпирических формул следующего вида. Формула Howe:  
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𝑅𝑅с = 1,0684(3,2808𝑇𝑇)
0,6+15,24

𝐵𝐵𝑓𝑓−𝐵𝐵𝑒𝑒𝑥𝑥𝑒𝑒 �
0,445
𝐻𝐻𝑓𝑓 − 𝑇𝑇�

𝐿𝐿0,38𝐵𝐵1,19𝑉𝑉2, 

где L, B, T, V – длина, ширина, осадка и объемное водоизмещение состава; Bf, Hf 

– ширина и глубина фарватера. 

Формула Marchal: 

𝑅𝑅с
𝐷𝐷 = ����� �𝛽𝛽𝑖𝑖𝑗𝑗𝑘𝑘𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛(2𝐹𝐹𝑟𝑟𝐻𝐻)𝑖𝑖(10𝐹𝐹𝑟𝑟𝐻𝐻)𝑗𝑗 ×

𝑛𝑛6

𝑛𝑛=0

𝑛𝑛5

𝑖𝑖=0

𝑛𝑛4

𝑖𝑖=0

𝑛𝑛3

𝑘𝑘=0

𝑛𝑛2

𝑗𝑗=0

𝑛𝑛1

𝑖𝑖=0

 

 × �
𝐿𝐿

𝑉𝑉
1
3
∙

1
10�

𝑘𝑘

�
𝐵𝐵

𝐻𝐻𝑓𝑓 − 𝑇𝑇 ∙
1

10�
𝑖𝑖

�5
𝐵𝐵
𝐵𝐵𝑓𝑓
�
𝑖𝑖

�2
𝑇𝑇
𝐻𝐻𝑓𝑓
�
𝑛𝑛

; 

𝑅𝑅с
𝐷𝐷 = (𝐹𝐹𝑟𝑟𝐿𝐿)𝑖𝑖(𝐹𝐹𝑟𝑟𝐻𝐻)𝑗𝑗 �

𝐵𝐵
𝐻𝐻𝑓𝑓 − 𝑇𝑇�

𝑘𝑘

�
𝐿𝐿
√𝑉𝑉3 �

𝑖𝑖

�
𝑇𝑇
𝐻𝐻𝑓𝑓
�
𝑛𝑛

. 

В работе [4] приводится анализ результатов расчетов с применением 

формул Howe, Marchal и формулы, непосредственно предложенной авторами в 

данной работе. Для корректного их применения необходимо проведение 

серийных модельных или натурных испытаний для уточнения значений 

эмпирических коэффициентов для конкретных судов и составов.  

Применение того или иного подхода к определению транспортной работы 

большегрузного состава должно определяться дальнейшим использованием 

результата. В качестве экономического или статистического показателя 

целесообразно использовать вариант определения транспортной работы состава 

Атр с по уточненной формуле, а в некоторых случаях – и в упрощенном виде: 

Атр с = ml. 

Если рассматривать транспортную работу применительно к вычислению 

показателей энергоэффективности, то в формуле ИМО (IMO) заложено 

определение транспортной работы, как произведение дедвейта и скорости. 

Однако, на основании вышесказанного, целесообразным выглядит при 

определении показателей энергоэффективности применить следующую форму: 
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𝐴𝐴тр т = �
𝑅𝑅(𝑥𝑥)
𝑡𝑡р

𝑑𝑑𝑥𝑥
𝑆𝑆

0

, 

где tр – время рейса. 

Следует отметить также тот факт, что форма построения состава оказывает 

значительное влияние на величину сопротивления движению судна. При 

удлиненной конфигурации состава сопротивление движению будет меньше, чем 

при широкой [3]. То есть, привязываясь к схеме рис. 1, при проводках следует 

отдавать предпочтение форме состава № 4 против варианта, отраженного в № 2, 

6 и 8. 
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Современная наука и техника все активнее занимаются исследованиями 

наноматериалов и развитием нанотехнологий. В основном это касается физики 

твердого тела, оптики, полупроводниковой электроники, вычислительной 

техники и т.д. 

Интерес к углеродным наноматериалам и нанокристаллам широкозонных 

полупроводников можно объяснить их уникальным размером, формой и 

свойствами. Наиболее привлекательными являются электронные, механические, 

оптические и химические свойства, которые открывают перспективы для 

будущего применения. Углеродные нанотрубки (УНТ) являются проводниками 

электричества и тепла и могут использоваться в качестве кабелей и 

полупроводниковых компонентов для электронных приборов. Благодаря 

хорошим эмиссионным характеристикам они могут использоваться для 

ультратонких дисплеев. Большая удельная площадь поверхности в сочетании с 

капиллярным действием делает УНТ привлекательным адсорбентом для 

хранения веществ в конденсированном состоянии. Идеальная структура и 

интенсивность записи позволяют измерять массу очень мелких частиц в 

высокочастотной шкале с помощью УНТ в качестве резонатора. Рентгеновские 

трубки с УНТ катодами обеспечивают высокое качество изображения, которое 

ранее не достигалось из-за недостатков термоионных катодов [1]. 

Однако, помимо вопроса об использовании нанотрубок, по-прежнему 

актуальными являются экспериментальные работы по их характеризации. В 
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частности, очень интересны электрические и термические свойства УНТ, 

которые могут открыть новые горизонты в микроэлектронике. 

Было рассмотрено два варианта осаждения металлов получения 

вертикальных металлических контактов: 

– селективное электрохимическое осаждение на проводящие площадки с 

заданной топологией; 

– электрохимическое осаждение металлов в полимерные микроформы. 

Схематическое изображение первой методики показано на рисунке 1. 

 
Рис. 1 Схематическое изображение вертикальных металлических контактов, 

сформированных селективным электрохимическим осаждением на проводящие площадки 
 

Формирование металлических контактов осуществлялось методом 

гальванического осаждения. Гальваническое осаждение является достаточно 

быстрым и хорошо контролируемым процессом, но оно может быть выполнено 

только на проводящих поверхностях, которые действуют как один из электродов 

в процессе. 

Процесс гальванического осаждения (электроосаждения) металлов 

осуществляют в специальных электролизерах (ваннах), заполненных 

электролитом. В электролит погружаются металлические электроды, к которым 

подводится ток от внешнего источника постоянного тока. Под действием 

электрического тока начинается активное проникновение частиц металла, 

содержащегося в электролите, в верхние слои изделия или подложки. Свойства 

осажденных пленок зависят от состава электролита, плотности тока, 
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температуры, интенсивности перемешивания электролита, скорости дрейфа 

ионов металла, формы и состояния поверхности подложки. Гальваническим 

способом, как правило, формируют достаточно толстые слои в несколько 

микрон. 

Были получены экспериментальные образцы медных контактов толщиной 

40-45 мкм. Полученные контакты характеризовались однородностью покрытия, 

хорошей адгезией. Однако, при таком методе формирования контактов 

наблюдаются дефекты геометрии – т.е. геометрия осаждаемого контакта не 

соответствует геометрии исходной проводящей площадки. В процессе 

осаждения происходит нарастание металла в стороны, особенно сильно этот 

эффект проявляется при повышении толщины. Кроме того, угол наклона 

боковых стенок таких контактов составляет 35°-40°, что является недостаточным 

для поставленной задачи. Полученные экспериментальные образцы 

вертикальных металлических контактов, сформированных селективным 

электрохимическим осаждением на проводящие площадки, были исследованы 

методом оптической микроскопии (рисунок 2), а также сканирующей 

электронной микроскопии (рисунки 3, 4). 

  
Рис. 2 Оптические фотографии экспериментальных образцов вертикальных медных 
контактов, полученных методом селективного осаждения на проводящие площадки 
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Рис. 3 РЭМ фотография медного контакта 

 

 
Рис. 4 РЭМ фотография медного контакта, толщиной 43 мкм 

 

Анализ полученных результатов показал, что контакты, сформированные 

методом селективного осаждения на проводящие площадки, не обеспечат 

корректного исследования и контроля электромагнитных параметров по всей 

высоте УНТ структур за счет дефектов геометрии края и угла наклона стенок. 
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Второй метод формирования вертикальных металлических контактов 

заключается в получении микроформ большой толщины заданной топологии и 

их последующего заполнения контактным материалом. Технология 

формирования контактов состоит из последовательных технологических 

операций: 

1. Подготовка поверхности подложек. 

2. Нанесение специального подслоя Omnicoat. 

3. Обжиг подслоя (Soft Bake). 

4. Нанесение фоторезиста. 

5. Обжиг фоторезиста (Soft Bake). 

6. Экспонирование. 

7. Постэкспозиционный обжиг (Post Exposure Backing). 

8. Проявление фоторезиста. 

9. Задубливание. 

10. Обезжиривание и активация поверхности. 

11. Электрохимическое заполнение микроформ. 

12. Удаление материала микроформ. 

На основе данного метода была разработана технология создания 

микроформ контактов на основе негативного толстопленочного фоторезиста. 

Исследование свойств УНТ и создание материалов на их основе являются 

активной зоной научных исследований, которая охватывает также проблемы их 

измерения, управления и диспергирования УНТ в других материалах. 

Эксперименты в области УНТ, в свою очередь, вносят свой огромный вклад в 

развитие области измерительных приборов для контроля нанообъектов [2]. 
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Сполуки шестивалентного хрому представляють серйозну небезпеку для 

поверхневих і ґрунтових вод, мають властивості токсикантів кумулятивного і 

адитивного характеру, можуть надавати мутагенну та канцерогенну дію на живі 

організми. 

Одним з основних джерел утворення рідких Cr(VI)-вмісних відходів є 

гальванічні виробництва, текстильна та лакофарбова промисловість. 

Найпотужнішім джерелом утворення рідких Cr(VI)-вмісних відходів є 

гальванічні виробництва, в яких на 1 м2 покриття утворюється від 0,5 до 6,5 м3 

промивних вод, які вміщують від, здебільшого, 40 до 1000 мг/дм3 сполук Cr(VI). 

У той же час, обмеження ресурсів хрому в Україні ставить завдання більш 

економного його використання, скорочення втрат хрому, а також повернення 

його у виробництво. 
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В ряду найважливіших проблем в області захисту навколишнього 

середовища особливе місце займає охорона водного басейну від забруднень, 

найбільш небезпечними з яких є стічні води, що містять важкі метали. Обсяг 

таких забруднених стічних вод становить понад 9000 млн. м3/рік [1]. Очищення 

стоків на багатьох підприємствах країни, як правило, не досконале і очищена 

вода не відповідає вимогам міжнародних стандартів. 

Універсальних прийомів очищення виробничих стоків, шламів від хрому 

не існує. Вміст хрому в різних відпрацьованих розчинах коливається в широких 

межах. Великі обсяги розчинів, велике видове різноманіття їх, іноді низький 

вміст хрому в них, супутні домішки інших елементів і речовин ускладнюють 

переробку їх з метою вилучення хрому, а також очищення стоків від 

небезпечного компонента. 

Один з можливих шляхів вирішення проблеми екологічної безпеки полягає 

в широкому впровадженні безвідходних технологій, в тому числі оборотному 

використанні очищених стічних вод. Найбільш радикальним варіантом 

скорочення витрати свіжої води в цьому відношенні є створення замкнутих 

систем водопостачання виробництв, заснованих на багаторазовому використанні 

попередньо очищених промивних вод [2]. 

Метою роботи було дослідження можливості очищення Cr6+- вмісних 

стічних вод до концентрацій, що дозволяють їх повторне використання, 

визначення залежності повноти осадження від природи і кількості осаджувача, 

від температури і швидкості перемішування, від концентрації іонів водню. При 

підборі реагенту осаджувача керувалися нижченаведеними вимогами: 

- з метою захисту навколишнього середовища та дотримання економічних 

умов, реагентне виділення іонів Cr6+ здійснити таким чином, щоб відходи, що 

утворюються перетворювалися в продукти, придатні для подальшого 

використання. Звести до мінімуму викиди шкідливих речовин з дотриманням 

ГДК в кінцевих потоках; 

- реагент повинен бути дешевим і доступним; 
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- з метою скорочення витрат води реагент повинен мати добру розчинність; 

- утворюючи з іоном Cr6+ малорозчинні сполуки, реагент-осаджувач 

повинен забезпечувати необхідний ступінь очищення; 

- поділ суспензії повинен проходити досить повно і з високою швидкістю. 

Суть методу полягала в тому, що при рівновазі розчину і осаду ступінь 

виділення хрому визначали за зміною складу розчину. 

Хід хімічної взаємодії, що протікає в досліджуваних системах H2CrO4-

Ba(OH)2-H2O, H2CrO4-BaCl2-H2O та H2CrO4-Ba(OH)2-Ca(OH)2-H2O, було 

розглянуто додатково методами кондуктометричного та потенціометричного 

титрування за допомогою кондуктометра «Анион» 4120» та інструкції до нього, 

а також [3]. Залежності зняті шляхом фіксування значень електропровідності і 

рН при додаванні порцій реагенту в розчин, що титрується. Як електрод 

порівняння застосовувався скляний електрод. 

Дослідження поводились в статичних умовах на лабораторних установках 

та комбінованому режимі (динамічному за рідкою фазою та стаціонарному – за 

твердою фазою) на укрупненій лабораторній та дослідно-промисловій 

установках ТОВ «Сєвєродонецькі металеві вироби та конструкції».  

Лабораторна установка для проведення експериментів в статичних умовах 

складається з термостатованого стакану об’ємом 500 мл, який оснащений 

пристроєм для перемішування з регульованим числом оборотів та рН-метром. 

У термостатований стакан завантажували 250 - 300 мл модельної або 

реальної промивної води із заданою концентрацією за Cr6+ та SO4
2-, включали 

перемішуючий пристрій із заданим числом оборотів від 0 до 20 об/сек та 

підігрівали до заданої температури від 20 до 80 оС. У приготовану таким чином 

Cr6+- вмісну воду дозували заздалегідь розраховану кількість розчину-

осаджувача, попередньо нагрітого до заданої температури.  

В окремих групах експериментів перед дозуванням розчину осаджувача до 

досліджуваної води додавали розраховану кількість освітленої частини суспензії 

Са(ОН)2 або освітленої частини водної витяжки зі шламу шламонакопичувача 
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содового виробництва ТОВ «ЛИССОДА» або освітленої дистиллерної рідини. 

рН утворюваних суспензій вимірювали постійно, концентрації іонів – 

періодично після розшарування суспензій в освітленій їх частині.  

Кількість затравочних кристалів вводили до Cr6+- вмісної води перед 

дозуванням розчину осаджувача у кількості із розрахунку 0 – 2 г на 100 г 

розчину. 

Схема укрупненої лабораторної установки для реагентного очищення 

модельних та реальних стічних вод від іонів Cr6+ представлена на рис. 1. 

Установка складається з двох секційного прямокутного апарату виконаного з 

органічного скла, в якому перша секція виконана ємністю 0,5 л, а друга - ємністю 

2,5 л. При змішуванні стоків з розчином-осаджувачем в секції І утворювалась 

суспензія, яка в секції ІІ агломерувалася й осаджувалась на дно секції. 

Освітлений розчин стікав по переливу в колбу-приймач, з якої бралися проби на 

вміст Cr6+. Коригування рН розчину в секції І проводилося гідроксидом барію 

(ІІ). 
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Рис. 1. Схема укрупненої лабораторної установки для реагентного очищення модельних та 

реальних стічних вод від іонів Cr6+. 

1 – барботер; 2 – рН-метри; 3 – корпус апарату; 4 – пристрій для переливу розчину;  

5 – утворений осад. 
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Cr6+- вмісні стічні води, як штучно приготовані, так й реальні, з мірної 

склянки (на рисунку не показана) безперервно надходили в реактор. Гідроксид 

барію і кальцію (водна витяжка зі шламонакопичувача, або дистилерна рідина) 

надходили в першу секцію, де здійснювалося інтенсивне перемішування 

реагентів стисненим повітрям, а потім через переливний отвір пульпа 

самопливом надходила до другої секції. В обидві секції поміщалися датчики рН-

метра. 

Частина проведених експериментів була спрямована на виявлення 

можливості автоматичного дозування насиченого розчину гідрооксиду барію (ІІ) 

за значенням рН середовища. З цією метою до Cr6+- вмісного розчину попередньо 

вводили освітлену частину водної суспензії Са(ОН)2 або водної витяжки зі шламу 

до оптимального значення рН, визначеного при проведенні експериментів на 

лабораторній установці. Потім при постійній витраті стічної води і суспензії 

Са(ОН)2 або водної витяжки шламу подавали насичений розчин Ва(ОН)2 до 

оптимального значення рН, визначеного при проведенні експериментів на 

лабораторній установці. 

Отже, найпотужнішими джерелами утворення Cr(VI) - вмісних стічних 

вод з низькою концентрацією є гальванічні виробництва з безперервним або 

напівперіодичним циклом промивки виробів після операцій хромування 

(хроматування, пасивації та ін.). Розробка технології одержання товарного 

хромату барію (ІІ) при локальній реагентній утилізації хром(VI) - вмісних 

відпрацьованих низькоконцентрованих розчинів є актуальним завданням, а 

отриманні данні в статичних умовах на лабораторних установках та 

комбінованому режимі на укрупненій лабораторній установці сприятимуть 

цьому. 
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Дегтярьова Лариса Іванівна 

старший викладач СумДУ 

 

 Для підвищення рівня іншомовної компетенції учнів різних етапів 

навчання необхідно розглянути потенціал впровадження та використання 

фабульних текстів та матеріалів, що може бути корисним педагогам, методистам, 

лінгвістам, та інтересним навіть батькам, які мають бажання власноруч 

контролювати набуття іншомовних компетенцій своїх дітей. Зміни сучасності та 

зміни у засобах комунікації в Україні вимагають підвищення іншомовної 

комунікативної компетенції учнів, вдосконалення їх мовної, мовленнєвої та 

соціокультурної підготовки.  

 Прослідковуючи динаміку формування комунікативної компетенції учнів, 

необхідно використовувати всі види опор, враховуючи вік і рівень розвитку 

учнів. Зміни в сучасному суспільстві висувають нові вимoги щoдo 

вдoскoналення системи навчання інoземних мoв, зoкрема, запровадження 

новітніх технoлoгій викладання та нoвих навчальних стратегій для пoкращення 

іншoмoвнoї підгoтoвки майбутніх фахівців. Сьогодні комунікативний підхід у 

навчанні іноземних мов є взаємодією ключових принципів, які лежать в основі 

навчання і учіння. Слово компетенція – багатозначне, включає у себе велику 

кількість факторів і може бути розглянутий як область питань, в якій учень добре 

обізнаний, володіє конкретними знаннями і досвідом у приведеній галузі.
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 Загальноприйнятими основними аспектами при набутті іншомовної 

компетенції прийнято вважати:  

• мовний аспект, який включає вивчення лексики, граматики, семантики, 

розуміння фонетики, орфографії та орфоепії; 

• мовленнєвий, що складається з практики читання, письма, аудіювання та 

говоріння; 

• соціокультурний аспект, що включає в себе пізнання ментальності країни, 

мова якої вивчається, її традиції, географічний, економічній та політичний 

аспекти країни. 

 Той, хто вивчає мову, має оволодіти як її формою, так і змістом, тобто слід 

звернути увагу на те, що комунікативна компетенція не завжди є індивідуальною 

характеристикою тієї чи іншої людини, а її сформованість виражається під час 

спілкування. У процесі формування іншомовної компетенції індивідуальна 

реакція можлива лише в тому випадку, якщо навчається зацікавлений учень, 

тобто якщо мовне завдання буде сформоване враховуючі потреби та інтереси 

учня як особистості. Саме тому задля конкретного виклику адекватної реакції 

необхідно обов’язково враховувати індивідуальні властивості учнів. Для 

формування іншомовної компетенції використовуються різноманітні стратегії 

для підвищення тих чи інших аспектів. 

 Під час вивчення мoви стратегії, які відображають культуру навчання, і 

особливо саму культуру роботи над мовою мають назву особистісні. 

Визначаються також направлені на предметні та розумові дії стратегії вивчення 

мови, котрі суб’єкт навчання застосовує з метою розширення своєї іншомовної 

компетенції. Класи учнів розрізняють на три класи стратегій: 

• метакoгнітивні – за дoпoмoгoю яких учень планує та систематизує свою 

навчальну діяльність, вони направлені на оріентування, моніторінг та адекватну 

оцінку дій, учень рефлектує та при необхідності проводиться коректування 

навчального процесу; 
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• кoгнітивні – це свідoмі засоби організації навчання, що безпосередньо 

ведуть навчання до прямого результату знань, засоби направлені на обробку 

навчального змісту навчальних матеріалів, розвинутих через конспектування, 

аналіз наукових джерел використання словників та ресурсів, повторення, 

проведення аналoгії, заучування напам’ять термінів або ключових понять та 

вміння їх застосувати; 

• емоційні – навчання через взаємодію, що призводять до емоційного стану, 

що може позитивно, негативно чи нейтрально вплинути на процес сприйняття, 

вони концентрують увагу на поясненні, концентрації та направлені на 

докладання зусиль, судження про самого себе та на мотивацію учня.  

 Застосування комунікативних стратегій може розглядатись як реалізація 

когнітивних, метакогнитивних та емоційних принципів з певною траекторією дії 

та з метою досягнення найкращих результатів. 

 Oдним з видів навчальних матеріалів, які сприяють ефективнoму 

oвoлoдінню інoземнoї мoви та фoрмуванню іншoмoвнoї комунікації, є фабульні 

тексти та матеріали. Контекстуальна заповненність текстів забезпечує їх 

лексичне наповнення через використання реальних мoвних засобів. Вони 

викoристoвуються нoсіями мови, що свідчить про oригінальність виразів, і, що 

не менш важливо – ці тексти мають не тільки навчальний, але й повчальний 

характер, та мають великий вплив на учнів, що їх використовують. Використання 

часто диференціюється, але є традиційним та широко впроваджується та 

використовується доводячи ефективність. Під час впровадження когнітивного 

підходу навчання читання фабульних текстів допомогає фoрмуванню 

іншoмoвнoї компетенції. Вони забезпечують учнів країнoзнавчими, 

сoціoкультурними фoнoвими знаннями, які дoзвoляють глибше сприймати 

кoнтекст сoціoкультурних текстів, які написані нoсіями мoви в умовах реальнoгo 

функціoнування мoви і культури, яка вивчається.  

 Фабула – це матеріал, який лежить в oснoві тексту, де сюжет – це те, з чoгo 

матеріал складається, та як він відoбражається у тексті. Часто фабула 
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демонструється в образній формі, на життєвих ситуаціях, на повсякденних 

спостереженнях життя. Часто у фабульних текстах вуалюються персонажі та 

характеристики, що стимулює фантазію та сприйняття учнів. Мотивація дітей 

буде вищою завдяки їх концентрації на повчальних центрах інтересу, а фабульні 

тексти сконцентровані і на розвитку моральності, що також є перевагою для 

подальшого розвитку не тільки іншомовної компетенції, а також розвитку 

індивідуальності  Тобто, вони мають гарний потенціал для зростання та 

формування іншомовної компетенції за рахунок своєї автентичності та 

повчальності. Фабульні матеріали можливо підібрати під кожен рівень учнів в 

залежності від їх віку та підготовки для кращого розуміння та занурення у 

англомовне середовище і, що не менш важливо, мотивувати учнів.  

 Під час підбору текстових фабульних матеріалів необхідно пам’ятати про 

те, що всі фабульні тексти повинні відповідати таким вимогам, як: 

• врахування низки особливостей учнів (вік, розуміння, зацікавленість) під 

час набування іншомовної компетенції на мови, що вивчається; 

• в текстах повинна бути представлена цікава і пізнавальна інформація; 

• вся інформація, персонажі і ситуація повинні бути представлені у 

природних умовах; 

• матеріал повинен викликати в учнів емоційний відклик; 

• вони мають нести в собі виховний характер, повчання. 

  Під час процесу підбору вже фабульних текстів до рівню учня мають бути 

враховані всі аспекти його розуміння. Для учнів також існує величезна кількість 

ресурсів навчально-повчального матеріалу. Англійська мова є дуже багатою на 

прислів’я, приказки та ідіоми, тому це прекрасна можливість використовувати та 

застосовувати їх, орієнтуючись на рівень розуміння учня та рівень його 

можливостей.  

 Фабульні матеріали є гарним джерелом повчальної моралі, яка заохочує 

учнів бажати навчатися, але, очевидно, вони не можуть бути використані як 

основний засіб підвищення іншомовної компетенції та безпосередньо вивчення 
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іноземної мови. Вони мають стати плацдармом для учня при вивченні мови, саме 

тому тема зберігає актуальність, конкуруючи з засобами набування іншомовної 

компетенції, що постійно розвиваються. 

 Кожен із складових елементів уроку – тексти, навчальні завдання, 

обстановка на уроці, навчальний взаємодія – має свої критерії, що дозволяють 

підвищити рівень іншомовної компетенції учня. Основна задача викладача 

полягає в тому, щоб домогтися гармонійного поєднання всіх параметрів. Сучасна 

освіта висуває ряд нових стандартів, вимог і принципів до навчання на всіх його 

етапах.  

 Кажучи про особливості мислення учнів начального етапу вивчення 

іноземної мови воно – є конкретним. На даному етапі вивчання мови учні 

засвоюють її переважно наочним шляхом, водночас чуючи нове слово, і 

спостерігаючи за відповідним предметом, явищем чи дією. З цього можно 

зробити висновок, що найбільш логічним буде використання наочних матеріалів. 

Основною стратегією та вигідним рішенням під час вивчення іноземної мови на 

початковому рівні є  застосування комунікативно-ігрового методу навчання, так 

як він забезпечує зорієнтованість на особистість під час навчання та 

іншомовного спілкування. треба зробити акцент і на тому, що ми спілкуємося не 

тільки за допомогою слів, а й використовуємо невербальні засоби комунікації, 

жести, міміку, інтонацію та інші звукові вираження: зітхання, вигуки, 

схлипування тощо, цьому можуть сприяти прослуховування фабульних пісень. 

Використання значної кількості наочних матеріалів, звісно включаючи інтернет-

наочність, допоможе краще пізнати предмет. Це також допоможе сбудувати 

веселу та легку атмосферу, та в одночас формувати пасивне сприйняття мови, 

фонове формування особистості. На основі фабульних матеріалів пропонується 

сформувати такі завдання для учнів початкового рівню, як: індивідуальне або 

колективне прослуховування пісень, наприклад (7)‘I can run’, (8)’Feelings are 

feelings’, (9)’We`re going to win’,та виконати завдання на основі цих пісень. 

Вигідно буде сформулювати ілюстративні завдання. Учні матимуть змогу бачити 
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картинки емоцій, фізичних вправ, учням потрібно побудувати правильну 

співвідносність: картинка – іншомовне слово (у конкретному випадку 

англійське), що ії позначає. Після цієї вправи учні мають розставити слова або 

речення у порядку, який вони почули під час прослуховування. Ці вправи 

систематизують почуті матеріали, вони сприятимуть кращому засвоєнню та, в 

свою чергу, сформують асоціативне сприйняття. Також можно організувати 

колективне обговорення, у ході якого діти будуть розповідати один одному 

ключові моралі пісень, або розіграти постановку за сюжетом. Це сприятиме 

розвитку рецептивних навичок учнів початкового етапу, завдання пасивно 

сформують ставлення дітей до важливості фізичної активності, вони винесуть 

фабулу важливості сприйняття усіх емоцій, отримають базові розуміння 

конкурентоспроможності. 

 Так як середній етап навчання, в свою чергу, характеризується особливою 

гнучкістю сприйняття, (особистість тільки починає своє формування), буде 

доречнім використовування таких фабульних матеріалів як байки. Неадаптовані 

іншомовні байки не тільки стануть фундаментом для подальшого формування 

характеру, а також продемонструють автентичну атмосферу, алегорію 

іншомовного сприйняття рис характеру персонажів, мають широкий лексичний 

потенціал. На основі байок можливо сформувати велику кількість різноманітних 

вправ: як колективних, так і індивідуальних. Доцільним буде використання 

Aesop’s Fables, так як вони належать до усної традиції, але коли їх записують, 

особливо на домінуючій мові навчання, вони отпримують дещицю нового сенсу. 

Приклади використання таких байок: учні читають або слухають байку A Dog 

and his Shadow, отримаючі додадковий допоміжний лексичній матеріал. 

Доцільним буде використати аудіювання, також вважаємо доречним 

впровадження технологій: учні мають змогу пройти тести для закріплення 

матеріалу, відповідачі на запитання. Наприклад: Choose the correct answer: A dog 

was: 
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A - walking through a stream. 

B - crossing the road. 

C - playing with another dog 

The dog saw:  

А - another dog with a stick. 

B - his reflection in the water. 

C - another dog eating. 

Формування завдання може бути направлено на безпосередній пошук моралі. 

Учні прослуховують байку та мають обрати з наданого списку мораль 

прослуханого, або сформувати власне проаналізовану мораль історії [1, c. 270]. 

Також вигідною стратегією буде впровадження технологій. Під час виконання 

завдань посилюється схильність до самоаналізу і самооцінки, що важливо 

враховувати для організації набування іншомовної компетенції. Також можна 

створити тест на електронній платформі ‘Kahoot’,  на якій учні будуть 

відповідати на запитання про засвоєну мораль та вивчену лексику. 

Впровадження таких електронних ресурсів допоможе учням краще засвоїти 

матеріал, тому що тестування проходе в ігровій формі. 

 Завершальний етап можна вважати комунікативним «зануренням» в 

іншомовну реальність з обов’язковим використанням фабульних матеріалів 

різних за обсягом і складністю у мовному та змістовому відношеннях. Буде 

доцільним використання прислів’їв, приказок та ідіом, так як іноземна мова 

часто багата на прислів’я та приказки, тому вони будуть правильно і адекватно 

сприйняті учнями. Доцільним буде формування завдань таких як: прочитати та 

обробити прислів’я ‘The pen is mightier than a sword’ та написати твір-роздум з 

розкриттям моралі та змісту не менш ніж на 150 слів. Гарним вибором завдання 

буде впровадження колективних вправ, наприклад міні-дебатів. Прочитавши та 

розібравши прислів’я ‘The first step is always the hardest’, учні мають дискутувати 

на тему згоден-не згоден з приводу цього виразу, приводити приклади з власного 

життя, використовуючи у процесі спілкування мову, яку вивчають. Цікавим буде 
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формування такого завдання: розібравши зміст прислів’я ‘Practice makes perfect’ 

учні мають знайти еквівалент (або декілька) на рідній мові, виступити з міні-

доповіддю на тему життєвого досвіду з приводу запропонованої ідіоми та 

довести присутню у ній фабулу. Замість міні-доповіді учні мають змогу створити 

ментальну карту своїх думок з приводу змісту прислів’я, дослідити історичні 

моменти походження, зробити приклади адаптації перекладу з мови, яка 

вивчається на українську. Створення ментальної карти дозволить учню 

зануритися в сенс того, що він вивчав, і засвоїти матеріал у найбільшій мірі. 
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Основною метою вивчення іноземних мов є розвиток комунікативних 

навичок. Саме практичні навички володіння іноземною мовою в різноманітних 

ситуаціях і є особливо важливими. 

Комунікативний підхід передбачає засвоєння мови в процесі діяльності. 

Практично це означає, що викладач зосереджує увагу не стільки на засвоєнні 

мовних засобів, скільки на діяльності, в процесі якої застосовується мова. Так, 

скажімо, у темі «У готелі» акцент робиться не на лексиці до неї чи на потрібних 

граматичних формах, а на навчанні студентів того, як резервувати номер у готелі, 

тощо користуючись водночас іншомовним мовленням. Робота при такому 

підході починається з формування  потреби мовленнєвої дії. 

Викладання іноземної мови в немовному закладі вищої освіти завжди було 

пов’язано з певними труднощами, а саме, із зацікавленістю молоді цим 

предметом. Тому одне із завдань викладача є створення відкритої, невимушеної 

та взаємодовірливої атмосфери на заняттях. Отже, слід приділяти увагу методам 

комунікативно-орієнтованого навчання. 

Здобувачі вищої освіти вчаться використовувати іноземну мову у 

різноманітних ситуаціях: 

- упродовж мовленнєвої зарядки, 

- під час гри, 
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- під час обговорення проблеми, коли необхідно переконливо 

висловити свою думку. 

Особлива увага приділяється використанню двох типів гри – рольова 

побутова та рольова ділова ігри. 

Рольові ігри передбачають елемент перевтілення студента у представника 

певної соціальної групи або професії. Прийняття певної соціальної ролі є для 

нього засобом орієнтації і планування мовної поведінки. Наприклад, гра 

«Applying for a job»(Влаштування на роботу). Викладач оголошує вакансію, 

наприклад, на посаду агронома. Кожен із молодих людей повинен довести, що 

саме він відповідає всім вимогам до цієї посади. «Керівник» хазяйства вирішує, 

кого він обирає і аргументує своє рішення. 

Роль наче підказує студенту, що ця особа могла б сказати в подібних 

умовах. Це сприяє добору мовних засобів, робить його більш оперативним. 

  Ще однією перевагою використання ігрових форм навчальної діяльності 

є групова робота. Комунікація, яка відбувається під час обговорення і виконання 

ігор, є однією з основних переваг цього підходу. Кожний здобувач вищої освіти 

бере участь у грі і займає саме ту позицію, яка відповідає його можливостям. 

Викладач поділяє академічну групу на дві або три підгрупи, кожній з них дає 

таке завдання, яке можливо виконати лише за умови участі всіх учасників, 

встановлює час виконання, організовує і підбадьорює всіх до участі у грі.  

Наприклад, на кількох листах паперу викладач дає написані окремо слова, 

які здобувачі вищої освіти складають у певній послідовності, щоб утворити 

речення. Викладач дає дві хвилини на виконання цього завдання. Потім ці 

речення потрібно скласти таким чином, щоб отримати розповідь. Таку вправу 

можна застосувати і для цілого тексту, поділивши його на частини. 

Отже, ігрові форми навчання – це не тільки задоволення, пожвавлення, 

урізноманітнення заняття, але й засоби закріплення лексичного матеріалу, 

стимулювання до навчання і можливість відчути радість володіння іноземною 
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мовою. Їх можна розглядати як особливо важливий комунікативний метод 

навчання іноземної мови.  
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В современном языкознании понятие дискурса неоднозначное и 

популярное. В свою очередь характеристики профессионального дискурса в 

лингвистической литературе освещены недостаточно. Под профессиональным 

дискурсом мы понимаем вербальное общение для решения теоретических и 

практических задач, которое требует специальной подготовки и опыта в 

определенной трудовой сфере деятельности [1, с. 145].  

В связи со стремительным развитием информационных технологий (ИТ) в 

современном мире особого внимания требует изучение профессионального 

дискурса программиста. На сегодняшний день эта профессия достаточно 

престижна и популярна. Программисты, как и любая другая профессиональная 

группа, имеют свой специфический стиль общения, свои ассоциации и связи, 

свою индивидуальную культуру и свой уникальный язык. Язык программиста 

очень неоднороден, является особым явлением в современном языкознании и до 

конца ещё не исследован, поскольку представляет собой наиболее 

динамическую часть лексического состава современного русского языка. 

Остановимся на основных особенностях профессионального дискурса 

программиста. 



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

www.openscilab.org  Філологічні науки 

© Петрова Н.Е., Чан Динь Ньят Хань   
163 

Дискурс программиста в первую очередь определяется спецификой 

профессиональной деятельности  данной  группы  специалистов. Для данного 

дискурса характерна преимущественно диалогическая форма, которая 

реализуется как в устной, так и письменной формах. Кроме этого, общение 

программистов достаточно эмоциональное, и, когда происходит обмен 

мнениями по тому или иному поводу, может проявляться аффективный характер 

взаимодействия коммуникантов.  

Представители сферы информатики и программирования часто работают 

удалённо, общаются между собой при помощи специальных программ или 

социальных сетей, поэтому письменная форма преобладает в общении 

программистов. Это объясняет следующие факты, характерные для 

профессиональной речи программистов: широкое использование графических 

изображений или пиктограмм для выражения эмоций; использование так 

называемых «ников» или прозвищ при обращении друг к другу и выделение их 

жирным шрифтом; отсутствие пунктуации, что объясняется в первую очередь 

желанием сэкономить время в процессе коммуникации. 

Лексическая составляющая профессионального дискурса программиста 

неоднородна. Для него характерно использование особой лексики, включающей 

слова из различных лексических пластов: термины, профессионализмы, номены, 

жаргонные слова и выражения. Преобладают заимствованные лексемы, широко 

используются сокращения, что упрощает профессиональное общение. 

Одной из важных функций профессионального дискурса программиста 

является передача эмоций, оценочной характеристики. В первую очередь это 

относится к функционированию профессионализмов. К примеру, иронический, 

пренебрежительный характер чувствуется в таких словах, как железо 

‘компьютер’; месага ‘сообщение’; веник ‘винчестер’; мыло ‘электронная почта’; 

пень ‘пентиум’; чайник ‘пользователь с начальным уровнем’; сервак ‘сервер’; 

рояль ‘клавиатура’ и др. В то же время такие слова и выражения помогают 

оживить профессиональный дискурс, отвлечь программистов от сложной и 
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монотонной работы, поэтому они с удовольствием вводят в свой 

индивидуальный лексикон такие единицы.  

Профессиональному дискурсу инженера-программиста свойственна и 

такая характеристика, как экономия языка. Специалисты сферы ИТ стараются 

подобрать более короткие варианты громоздких слов или выражений, например, 

вместо выражения компьютер работает медленно экономнее сказать 

компьютер тормозит, вместо выражения программа для удаления ошибок 

достаточно использовать всего одно слово патч, и смысл сообщения не 

пострадает.  

Таким образом, профессиональный дискурс инженера-программиста 

представляет малоизученное уникальное явление в современном языкознании и 

вызывает немалый интерес в связи с глобальной информатизацией общества и 

большой популярностью информационных технологий. Наибольшую 

особенность профессионального дискурса инженера-программиста составляет 

разнообразная в семантическом аспекте специальная лексика, которая включает 

слова и выражения различных лексических пластов.   
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Под договором купли-продажи жилых домов и квартир понимается 

соглашение, в силу которого одна сторона (продавец) обязуется передать другой 

стороне (покупателю) жилой дом либо квартиру, а покупатель обязуется принять 

дом либо квартиру и уплатить продавцу установленную договором сумму [2].  

Проблемы, возникающие при  заключении и исполнении договора купли-

продажи жилых домов и квартир, обусловлены спецификой данного договора. 

При заключении  и исполнении рассматриваемого договора существуют 

определенные риски, которые могут повлечь неблагоприятные последствия, как 

для продавца, так и для покупателя.  Так же, нередко возникают случаи 

мошенничества. В современном мире на рынке недвижимости существует 

множество мошеннических схем. В данной статье мы рассмотрим наиболее 

распространённые проблемные аспекты, встречающиеся при заключении 

договора купли-продажи жилых домов и квартир.   

Цель исследования – рассмотреть наиболее распространённые 

проблемные аспекты заключения и исполнения договора купли-продажи жилых 

домов и квартир, в результате чего предложить пути их решения. 

Материалом исследования послужило изучение судебной и нотариальной 

практики, связанной с заключением договора купли-продажи жилых домов и 

квартир. При написание работы были использованы следующие 
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методы: описательно–аналитический, метод контекстного анализа, формально–

юридический, технико–юридический.  

При заключении договора купли-продажи жилых домов и квартир могут 

возникнуть следующие проблемные аспекты.  

В нотариальной практике распространены случаи продажи квартиры либо 

дома собственником, который недавно получил данный объект недвижимости по 

наследству. В данном случае, наследник, который недавно получил наследство, 

желает быстро продать дом (квартиру) и в результате чего понижает стоимость 

на 10-20% от рыночной цены. Покупатель прельщается ценой, приобретает 

квартиру, регистрирует переход права собственности, выплачивает стоимость 

квартиры (дома) продавцу. После этого, появляется другой наследник, который 

только что узнал о положенном ему наследстве, и предъявляет свои права на 

квартиру. В этом случае, суд может стать на его сторону и признать сделку 

недействительной, и в результате чего покупатель может остаться без 

недвижимости  и без денег. Для того, чтобы данная проблема не возникла, перед 

заключением договора необходимо проверить, когда продавец вступил в 

наследство и предпочтительно покупать дом (квартиру) унаследованные 7-10 лет 

назад. Так же для исключения данной проблемы сторонам следует заключить 

договор о возврате средств, в случае появления наследников [1].  

Осторожно нужно относиться к заключению договора купли–продажи 

жилого дома либо квартиры с продавцом, который состоит на учете в 

психиатрическом диспансере. Через некоторое время продавец может 

объявиться и подать исковое заявление о признание сделки недействительной, 

ссылаясь на то, что в этот день он принимал лекарственные препараты и не 

понимал, что происходило. В результате чего суд может вернуть квартиру 

прежнему владельцу. Поэтому для того, чтобы обезопасить себя при заключении 

договора купли–продажи жилого дома или квартиры необходимо проверить 

потенциального продавца, не имеет ли он физические либо психические 
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расстройства, не находится ли в розыске или под следствием, т.к. сделка с 

данными лицами может быть признана ничтожной. 

Рынок недвижимости является очень привлекательным и для мошенников. 

На практике существует большое количество мошеннических схем. К одной из 

мошеннических схем относится продажа квартиры (дома) с использованием 

поддельных документов. В этом случае, мошенник снимает квартиру на 

длительный срок, для заключения арендного договора берет копии паспорта у 

собственника. Паспортные данные используются для подготовки поддельного 

документа. По поддельным документам мошенник получает дубликаты 

документов на право собственности, и продает квартиру. Для исключения такого 

случая, покупателю необходимо внимательно проверить подлинность 

документов, а так же попросить продавца представить другие документы, 

например водительское удостоверение [3]. 

К еще одной из мошеннических схем по продаже недвижимости относится 

продажа квартиры либо дома одновременно нескольким людям. В этом случае 

владелец делает дубликаты документов на квартиру, заключает договор с двумя 

разными покупателями, удостоверяет договор купли-продажи в разных 

нотариальных конторах, получает деньги и исчезает. В таком случае хозяином 

квартиры будет тот из покупателей, кто первый зарегистрирует договор и 

переход права собственности на квартиру. Для того, что бы исключить данную 

проблему, покупателю следует заключить договор с банком и продавцом, в 

соответствии с которым банк выдаст деньги продавцу только в том случае, когда 

он зарегистрирует переход права собственности и предоставит в банк 

нотариально заверенную копию свидетельства о регистрации [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что, при заключении и исполнении 

договора купли-продажи жилых домов и квартир нередко возникают проблемные 

ситуации, которые зачастую решить затруднительно. Риски, связанные с 

заключением и исполнением данного договора могут повлечь неблагоприятные 
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последствия для сторон договора. Так же существует большое количество 

случаев мошенничества, в результате чего покупатель может потерять и квартиру 

и деньги, так как махинации в сфере недвижимости могут быть достаточно 

продуманными и доказать в суде, что имело место мошенничество будет 

затруднительно. Для исключения проблемных ситуаций, необходимо строго 

соблюдать установленный порядок заключения и исполнения данного договора. 

Также, проведение дополнительной проверки документов, их подлинности, 

проверка объектов сделки, их техническое состояние, а так же проверка 

потенциального продавца позволят обезопасить стороны от ненадлежащего 

исполнения данного договора.  
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