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Досліджуючи ринок освітніх послуг аграрної сфери і аналізуючи потреби 

споживачів різних груп стейкхолдерів, варто відзначити потребу в змінах у 

змісті, підходах, формах і методах навчального процесу, що формує сучасні 

виклики до закладів вищої освіти. Перед ЗВО сьогодні основним завданням є не 

лише підготовка висококваліфікованих спеціалістів, але й забезпечення 

конкурентоспроможності закладу.  

Конкурентоспроможність організації не можливо забезпечити без реальної 

постійно діючої системи управління якістю (СУЯ) відповідно до стандартів і 

рекомендацій ESG-2015 [1] та чітко визначеної процесної моделі управління 

якістю, яка обов'язково має відповідати місії і стратегії закладу. Для якісного 

функціонування внутрішньої системи управління якістю освіти в аграрному 

університеті мають бути визначені механізми і графік моніторингу ринку 

освітніх послуг. Найбільшою популярністю серед ЗВО для дослідження ринку 

користуються такі джерела інформації як анкетування і рейтингові системи 

оцінки. За отриманими даними визначаються лідери і потенційні конкуренти з 

різних критеріїв конкурентоспроможності. 

https://orcid.org/0000-0001-2345-6789
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Важливою складовою в забезпеченні СУЯ сьогодні також є формування 

звіту самоаналізу діяльності закладу. З початком введення Національним 

агентством із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) процедури 

акредитації освітніх програм, дана звітність здійснюється відповідно до 

визначених критеріїв і підкритеріїв, а також в розрізі освітніх програм. Такий 

аналіз дозволяє визначити слабкі і сильні сторони закладу та сформулювати 

управлінські рішення, напрямлені на підвищення конкурентоспроможності 

аграрного ЗВО, які формулюються в стратегічному плані розвитку аграрного 

ЗВО на 4-5 років. 

Звіт самоаналізу часто доповнюють компонентами SWOT-аналізу. Даний 

метод оцінки дозволяє визначити слабкі і сильні сторони внутрішнього 

середовища та сформулювати можливості і загрози з врахуванням зовнішнього 

середовища. В таблиці 1 нами запропоновано можливі компоненти SWOT- 

аналізу для аграрного закладу вищої освіти. 

В даній таблиці наведено критерії оцінки, які для конкретного аграрного 

ЗВО можуть бути його сильною або слабкою стороною. Перші три критерії 

таблиці є критеріями рейтингової оцінки “Топ-200 Україна”.  Запропоновано, що 

якщо за показником даного критерію ЗВО входить в п’ятірку лідерів серед 

аграрних закладів вищої освіти України, то вважати його сильною стороною, 

інакше – такою, яку варто покращувати, тобто слабкою. Наступні 7 критеріїв 

ЗВО повинен самостійно віднести до одного з двох компонентів: слабка або 

сильна сторона. 

Якщо критерій оцінки SWOT- аналізу є сильною стороною, то він 

відкриває певні можливості для ЗВО і навпаки, якщо даний критерій оцінки є 

слабкою стороною закладу, то при відсутності рішень, що можуть покращити 

даний показник критерію оцінки, це може створити певні загрози для ЗВО. 

Крім того, слід відмітити про взаємний вплив на загрози при слабкій 

стороні декількох критеріїв. Наприклад, на показник контингенту здобувачів 

вищої освіти впливає і якість навчання, і брендінг. Даний взаємозв’язок 

представлено в таблиці 1. 
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При визначенні компонентів SWOT- аналізу заклад вищої освіти отримує 

основні вектори розвитку, відповідно до яких в залежності від своїх 

можливостей формулює напрямки стратегічного плану розвитку. 

Проаналізувавши основні напрямки розвитку аграрних університетів [2-16], 

встановлено, що на період 2020-2025 рр. аграрні ЗВО найчастіше векторами 

розвитку визначають розвиток міжнародної діяльності, інтернаціоналізацію, 

якість наукової і освітньої діяльності, зміни в системі управління, передбачається 

робота над бренгдінгом і іміджем закладу.  
№ 
з/п 

Критерій оцінки Можливості, якщо 
критерій є сильною 

стороною 

Загрози, якщо критерій є 
слабкою стороною 

1 Якість НПП - людський потенціал для 
науково-інноваційних 
розробок 

- відсутність людського 
потенціалу для науково-
інноваційних розробок 

2 Якість навчання - формування 
позитивного іміджу ЗВО; 
- збільшення контингенту 
здобувачів вищої освіти 

- формування негативного 
іміджу ЗВО; 
- зменшення контингенту 
здобувачів вищої освіти 

3 Міжнародне визнання - розширення географії 
міжнародного 
співробітництва; 
- розширення контингенту 
іноземних студентів 

- зменшення кількості 
договорів міжнародної 
співпраці; 
- зменшення контингенту 
здобувачів вищої освіти 

4 Система внутрішнього 
забезпечення якості 

- покращення якості 
освітніх послуг 

- зниження якості освітніх 
послуг 

5 Брендінг - формування і зміцнення 
позитивного іміджу ЗВО; 
- збільшення показника 
контингенту здобувачів 
вищої освіти 

- зниження показника 
контингенту здобувачів вищої 
освіти 

6 Матеріально-технічна 
база 

- розвиток науково-
дослідної роботи; 
- комерціалізація 
наукових розробок 

- зниження якості освітніх 
послуг 

7 Участь в міжнародних 
проєктах і конкурсах 

- участь в грантових 
програмах; 
- розширення академічної 
і наукової мобільності 

- зниження академічної і 
наукової мобільності 
 

8 Співпраця з 
роботодавцями 

- покращення якості ОП; 
- партнерство з 
промисловими і 
аграрними 
підприємствами 

- зниження якості ОП; 
- відсутність партнерських 
відносин з промисловими і 
аграрними підприємствами 
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9 Інформаційне 
середовище і система Е-
навчання 

- розширення асортименту 
освітніх послуг; 
- умови для 
перепідготовки і 
підвищення кваліфікації  

- зменшення асортименту 
освітніх послуг; 
- відсутність умов для 
перепідготовки і підвищення 
кваліфікації 

10 Покращення парку с/г 
техніки 

- підвищення урожайності 
с/г культур 

- зниження урожайності с/г 
культур 

Табл. 1. Можливі компоненти SWOT- аналізу аграрного ЗВО 

Провівши аналіз ринку освітніх послуг аграрні ЗВО передбачають 

зменшення контингенту здобувачів вищої освіти. У зв’язку з цим в стратегічні 

плани розвитку закладають переорієнтацію і розширення освітніх послуг, 

зокрема збільшення контингенту іноземних студентів, запровадження 

дистанційної і дуальної форм навчання, відкриття програм перепідготовки і 

підвищення кваліфікації. Крім того, закладається розвиток додаткових новітніх 

джерел фінансування: комерціалізація наукових розробок, участь в міжнародних 

проєктах і грантових програмах, партнерство з промисловими і аграрними 

підприємствами. 

Отже, провівши аналіз ринку освітніх послуг і дослідивши основні 

напрямки розвитку стратегічних планів ми можемо сформулювати модель 

управління конкурентоспроможністю аграрних ЗВО у вигляді схеми рис.1. 
 

 
Рис. 1. Модель управління конкурентоспроможністю аграрного ЗВО 
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Особливістю аграрних закладів в порівнянні з іншими ЗВО є те, що вони 

крім освітніх, наукових і консультативних послуг займаються ще й 

господарською діяльністю, що розширює можливості практичної складової 

освітніх послуг.  

Сьогодні принципи управління аграрним ЗВО є дуже подібними до 

основних принципів ведення бізнесу. Це є основним викликом для закладів 

вищої освіти - переорієнтувати принципи управління на  якість освітніх послуг, 

конкурентоспроможність закладу, зацікавленість споживачів і партнерів. 
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Ефективність державної політики забезпечення секторально-галузевого 

розвитку зростає в рази за умови структурування її заходів та їх реалізації у чітко 

визначеній, об’єднаній спільною метою послідовності. В контексті державної 

політики реалізації зовнішньоекономічного потенціалу зернопродуктового 

підкомплексу як однієї зі стратегічних галузей АПК України найбільш 

перспективно-ефективним, на нашу думку, є обрання організаційно-економічної 

форми відповідного механізму державної політики. 

Власне, організаційна компонента покликана удосконалити організаційно-

управлінську складову розвитку зовнішньоекономічної діяльності підкомплексу 

та його підприємств, підвищити ефективність та впливу на розвиток і реалізацію 

потенціалу. Економічна – забезпечити мотивацію економічних агентів до 

раціональної поведінки задля спільного внеску у подальше формування та 

реалізацію зовнішньоекономічного потенціалу вітчизняного зернопродуктового 

підкомплексу АПК. 

Свідченням ефективної реалізації організаційно-економічного механізму є 

досягнення визначеної мети, про що сигналізує виконання наступних критеріїв. 

По-перше, це збільшення обсягів експорту продукції зернопродуктового 

підкомплексу АПК, чого можливо досягти шляхом узгодження заходів за 

https://orcid.org/0000-0001-5856-531X
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напрямами: підвищення рівня врожайності зернових культур та нарощування 

обсягів виробництва зерна; збільшення виробничих потужностей з промислової 

переробки зерна та створення продукції з високим рівнем доданої вартості; 

розвиток інфраструктури експорту та покращення експортних можливостей з 

просування і реалізації продукції зернопродуктового підкомплексу на зовнішніх 

ринках. 

По-друге, це не лише нарощування обсягів експорту продукції, але й 

забезпечення зростання частки вітчизняної продукції цього сегменту на 

світовому та регіональних ринках, що сприятиме подальшому утвердженню 

ринкових позицій України, збільшенню та розширенню «портфелю» зовнішніх 

замовлень. Від зміцнення позицій нашої країни на світовому та регіональних 

ринках продукції зернопродуктового підкомплексу АПК безпосередньо 

залежить доцільність і потенціал розвитку виробничих потужностей подальшої 

реалізації продукції на зовнішніх ринках. 

По-третє, це покращення якісних і структурних характеристик вітчизняної 

продукції зернопродуктового підкомплексу, яка експортується. Без виправлення 

ситуації, коли близько половини в структурі виробництва зерна складає фуражне 

зерно, а обсяги експорту борошна та інших продуктів переробки зерна не 

перевищують 1 % у структурі експорту продукції зернопродуктового 

підкомплексу АПК, Україна об’єктивно не в змозі у повній мірі реалізувати 

власний зовнішньоекономічний потенціал в цій сфері. Відтак, невід’ємним 

критерієм ефективності організаційно-економічного механізму має стати 

достатнє зростання якісних та покращення структурних характеристик 

(передовсім – високої доданої вартості та продукції кінцевого споживання) 

продукції підкомплексу, причому як для потреб внутрішнього ринку, так і на 

експорт. 

По-четверте, це імпорт сучасних технологій, обладнання та устаткування 

(як альтернатива – створення і апробація власних передових розробок). Це не 

менш важливий напрям зовнішньоекономічної діяльності. Вітчизняні 
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агропромислові підприємства, підприємства виробничо-збутової та експортної 

інфраструктури зернопродуктового підкомплексу АПК мають використовувати 

прогресивне обладнання та технології. В іншому разі вони не здатні будуть на 

рівних конкурувати з зарубіжними суб’єктами – виробниками та посередниками 

на ринку зерна та продукції його переробки. У цьому контексті спостерігається 

ще один достатньо проблематичний аспект для України, який полягає в тому, що 

через об’єктивні (маркетингова ситуація на світовому ринку) та суб’єктивні 

(спекулятивні дії зернотрейдерів) обставини виробники збувають зерно 

зернотрейдерам за заниженими цінами. У підсумку рентабельність 

господарювання останніх значно вища при істотно нижчій собівартості. 

Натомість, впровадження прогресивніших технологій дозволяє як знижувати 

витрати, так і підвищувати якість та конкурентоспроможність продукції, що 

слугує додатковим чинником вирівнювання фінансово-господарської та 

економічної ефективності на всіх етапах від вирощування зерна до експорту 

зерна та продукції зернопереробки. 

По-п’яте, це розвиток експортної інфраструктури. Нарощування обсягів 

експорту зерна без позитивних зрушень в системі експортної інфраструктури й 

надалі характеризуватиметься нестабільністю і залежністю від цілого комплексу 

зовнішніх та внутрішніх факторів, чинників і умов. Натомість, створення 

повноцінної сучасної інфраструктури експорту продукції зернопродуктового 

підкомплексу АПК дозволяє більш системно-стратегічно та прогнозовано 

підійти до експансії вітчизняної зернопродуктової продукції на зовнішні ринки, 

нарощування і ефективної реалізації зовнішньоекономічного потенціалу 

аналізованого підкомплексу АПК країни. 

По-шосте, це збільшення обсягів та ефективне використання прямих 

іноземних інвестицій. Зовнішньоекономічна діяльність попри 

зовнішньоторговельну компоненту передбачає й активне співробітництво зі 

спільного інвестування у проекти розвитку виробничої бази, матеріально-

технічного та техніко-технологічного забезпечення, виробничої та експортної 
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інфраструктури, вертикальної і горизонтальної інтеграції. Прямі іноземні 

інвестиції у розвиток вітчизняних підприємств зернопродуктового підкомплексу 

АПК одночасно слугують гарантією готовності зарубіжних партнерів відносно 

співпраці з вітчизняними виробниками зерна та зернопереробними 

підприємствами, експортерами. В останні роки зростає чисельність таких 

практик, що позитивно. До прикладу, у 2016 р. продовольча компанія Cargill 

(США) та MV Cargo (Україна) розпочали будівництво нового зернового 

терміналу в порту «Південний». Загальна сума інвестицій в проект становила 150 

млн дол. США, проектні потужності з перевалки зерна передбачені на рівні 5 млн 

тонн на рік, безпосередня зайнятість в терміналі становить 500 осіб і ще 2 тис. 

робочих місць створено для постачальників, обслуговуючих та підприємств 

суміжних видів економічної діяльності [1]. Відомі й інші приклади спів 

інвестування. 

Зауважимо, що оскільки організаційний напрям стосується створення 

системи якісного управління процесами формування та реалізації організаційно-

економічного механізму реалізації зовнішньоекономічного потенціалу 

зернопродуктового підкомплексу АПК, то, на нашу думку, головним суб’єктом 

ініціювання та контролю його реалізації слід визначити профільні органи 

державної виконавчої влади. На центральному рівні управління це Міністерство 

розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (Департамент 

аграрної політики); на регіональному – департаменти агропромислового 

розвитку обласних державних адміністрацій.  

Позаяк, у координації діяльності з формування та реалізації 

зовнішньоекономічного потенціалу підкомплексу мають брати участь й 

представники його підприємств, а також інституційної інфраструктури. Згідно 

світової практики вона реалізується шляхом делегування повноважень через 

асоціативні бізнес-організації суб’єктів підкомплексу та його галузей. До 

прикладу, активну діяльність в цій сфері здійснюють Комітет зернових та 

олійних культур Європейської бізнес асоціації, Українська зернова асоціація, 
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Європейська асоціація виробників зернових та олійних культур, рису, кормів, 

оливкової олії та масла та ін.  

Економічний напрям пропонованого нами організаційно-економічного 

механізму пов’язаний зі покращенням економіко-правового та мотиваційного 

середовища зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів зернопродуктового 

підкомплексу АПК. Головним суб’єктом формування і реалізації політики тут 

доцільно визначити Верховну Раду України (Комітет з питань аграрної та 

земельної політики) як вищий орган законодавчо влади країни, покликаний 

сформувати відповідне інституційно-економічне середовище. 

До суб’єктів, що мають бути залученими до реалізації цього напряму 

організаційно-економічного механізму, також віднесемо представників 

фінансово-інвестиційного сектора, постачальників ресурсів та технологій, 

науково-дослідний та інноваційний сектори, бізнес-асоціації зернопереробних 

підприємств. Ідентифікація спільних економічних інтересів цих суб’єктів, їх 

узгодження та створення середовища для реалізації, надання відповідних 

гарантій з боку держави, на нашу думку, дозволить істотно покращити 

організаційні та фінансово-економічні можливості для віднесення 

зернопродуктового підкомплексу АПК до стратегічних секторів економіки 

України. 

Водночас, для цього суб’єкти, відповідальні за імплементацію в Україні 

організаційно-економічного механізму, мають реалізувати низку організаційних 

та економічних інструментів у відповідності до загальної конфігурації механізму 

(мал.1). Обґрунтування складу та порядку реалізації інструментів 

обумовлюється наступним.  

У першу чергу ведемо мову про необхідність покращення організаційно-

управлінської системи з планування виробництва, споживання, переробки та 

експорту продукції вітчизняного зернопродуктового підкомплексу АПК. 

Реалізація цього інструменту організаційного напряму важлива з огляду на 

необхідність вирішення проблеми відсутності скоординованості діяльності 
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виробників зерна, переробних підприємств, елементів виробничої, складської та 

збутової інфраструктури, зернотрейдерів, а також держави щодо планування і 

задоволення поточних та перспективних потреб внутрішнього ринку і на експорт 

в продукції зернопродуктового підкомплексу, відповідних потужностей для її 

зберігання, переробки, експортування зерна та продукції зернопереробки. 
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Мал. 1. Організаційно-економічний механізм реалізації зовнішньоекономічного потенціалу 

зернопродуктового підкомплексу АПК України (авторська розробка) 

Інструменти: 
1.1) покращення організаційно-управлінської 
системи з планування виробництва, споживання, 
переробки та експорту продукції ЗПП; 
1.2) забезпечення локально-функціональної інтеграції 
суб’єктів ЗПП; 
1.3) покращення системи координації функціонування 
та розвитку елементів виробничої інфраструктури; 
1.4) організаційна підтримка становлення 
інфраструктури експорту продукції ЗПП; 
1.5) налагодження вертикальної та горизонтальної 
координації і кооперації суб’єктів ЗПП 

Інструменти: 
2.1) технологічна модернізація виробництва і 
переробки, зміцнення конкурентоспроможності 
продукції, що експортується; 
2.2) покращення фінансово-ресурсного та 
інвестиційного забезпечення; 
2.3) покращення матеріально-технічного та техніко-
технологічного забезпечення; 
2.4) зростання ефективності в системі: виробництво, 
транспортування, зберігання, переробка, збут; 
2.5) підвищення рівня якості, доданої вартості  та 
збільшення ступеня переробки продукції ЗПП 
 
 

Ресурси 

 організаційно-управлінські ресурси; 
 інституційно-правове та нормативно-методичне 
забезпечення; 
 інформаційний супровід; 
 гарантії, поручительство 
 

 інвестиції, фінансово-кредитні ресурси; 
 сучасні передові технології; 
 якісний насіннєвий матеріал; 
 основні засоби та технології; 
 інтелектуально-кадрове забезпечення 
 

Результат 

Реалізація завдань та досягнення мети державної політики реалізації ЗЕП ЗПП АПК 

Критерії досягнення мети: 
 збільшення обсягів експорту продукції ЗПП; 
 зростання частки продукції вітчизняного ЗПП на світовому та регіональних ринках; 
 покращення якісних та структурних характеристик експортованої продукції; 
 імпорт сучасних технологій та засобів праці; 
 розвиток експортної інфраструктури; 
 збільшення обсягів та ефективне використання прямих іноземних інвестицій 

Мета реалізації механізму: 
Формування та ефективна реалізація зовнішньоекономічного потенціалу ЗПП 

 Комітет з питань аграрної та земельної 
політики ВРУ; 
 представники фінансово-інвестиційного, 
науково-дослідного та інноваційного секторів, 
постачальники ресурсів і технологій  
 

Суб’єкти 

Департамент аграрної політики МРЕТСГУ, 
департаменти агропромислового розвитку ОДА; 
 представники бізнес-асоціацій підкомплексу, 
промислових переробних підприємств, 
інфраструктурних об’єднань 
 

Організаційний напрям механізму 
Завдання: створення системи якісного управ-
ління ЗЕД ЗПП на рівнях: мікро-, галузевому, 
регіональному, макроекономічному 

Економічний напрям механізму 
Завдання: формування мотивації суб’єктів ЗПП 
до розвитку та реалізації потенціалу ЗЕД 
підкомплексу 
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З іншої сторони, координація діяльності дозволила б напрацювати низку 

стратегій і програм з подальшою їх реалізацією на центральному та 

регіональному рівнях з чітко визначеними кількісними прогнозними 

параметрами щодо виробництва і споживання зерна та продуктів його 

переробки, обсягів і структурних характеристик експорту продукції 

зернопродуктового підкомплексу, умов та фінансово-ресурсного забезпечення 

нарощування виробничих потужностей і експортного потенціалу.  

Одночасно з організаційними слід реалізувати й економічні інструменти 

державної політики в аналізованому сегменті реального сектора економіки. 

Зокрема при формуванні організаційно-управлінської системи планування 

виробництва, споживання, переробки і експорту продукції підкомплексу 

важливо реалізувати економічний інструмент, орієнтований на технологічну 

модернізацію виробництва і переробки, зміцнення конкурентоспроможності 

продукції. Без технологічної модернізації виробничих процесів, при 

використанні морально та фізично зношеного обладнання і устаткування, 

сільськогосподарської техніки, застосуванні низько ефективних методів 

господарювання та без використання сучасних технологій вирощування і 

переробки зернопродуктової продукції Україна залишатиметься обмеженою 

щодо повноцінного експортування якісної конкурентоспроможної продукції в 

тих обсягах, для яких є відповідний потенціал. 

Таким чином, особливістю реалізації економічних інструментів державної 

політики є їх послідовне поетапне впровадження задля досягнення кінцевої мети 

регулювання. Підсумком імплементації одного інструменту є створення 

передумов для реалізації наступного і так далі. На кожному з технологічних 

етапів механізму створюється необхідний позитивний результат (ефект), який 

дозволяє механізму розвиватися далі. 

Виходячи з такого концептуально-практичного бачення, на мал. 2 наведена 

логіка реалізації завдань у послідовності розвитку організаційно-економічного 

механізму реалізації зовнішньоекономічного потенціалу зернопродуктового 
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підкомплексу АПК України. Зауважимо, що в процесі реалізації інструментів 

організаційного блоку забезпечується формування зовнішньоекономічного 

потенціалу підкомплексу (вісь ординат); економічного – реалізація потенціалу 

(вісь абсцис). 
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Таким чином, після посилення конкурентоспроможності продукції як 

ключової компоненти конкурентоспроможності підприємств зернопродуктового 

підкомплексу АПК на зовнішніх ринках, для подальшого нарощування його 

зовнішньоекономічного потенціалу необхідним стає розвиток локально-

функціональної інтеграції підприємств – експортерів продукції та інших 

суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.  

Ідея інтеграції полягає у створенні та подальшій активізації діяльності 

локально інтегрованих структур (на договірних чи організаційно-правових 

засадах) для спільного просування на цільові зовнішні регіональні ринки 

продукції зернопродуктового підкомплексу АПК. Зауважимо, що складова 

локальності проявляється у двох аспектах: об’єднанні ресурсних можливостей та 

потенціалу виробників і експортерів продукції, а також суб’єктів, які 

спеціалізуються на зовнішньоекономічній діяльності, що функціонують на 

території одного чи сусідніх регіонів країни; їх спільній спеціалізації на 

просуванні продукції на ринки окремих країн або у чітко визначені ринкові 

сегменти. 

Складова функціональності полягає у наданні експортерам продукції 

підкомплексу «пакету» необхідних послуг, як-от фінансово-інвестиційне та 

ресурсне забезпечення, маркетинг, консалтинг, страхування ризиків, кадрове 

забезпечення, юридичний супровід, лобіювання інтересів і т. ін. Саме таким 

чином забезпечується концентрація необхідного комплексу функціонально-

ресурсного забезпечення зовнішньоекономічного потенціалу галузей економіки, 

у т. ч. зернопродуктового підкомплексу АПК. 

 

Список використаних джерел: 

1. Как Cargill и MV Cargo строят самый крупный зернотерминал. URL: 

https://delo.ua/business/kak–prohodit–stroitelstvo–terminala–cargill–i–mv–cargo–

341764/.  
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ ТА ОСВІТИ 
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студентка Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара 
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Дереза Вячеслав Миколайович 

н.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи, страхування Дніпровського 

національного університету імені Олеся Гончара (Україна) 

 

На сьогоднішній день в Україні вища освіта для людини вкрай важлива. 

По-перше, вища освіта дає нам необхідний обсяг спеціальних знань які 

знадобляться нам в майбутній професії. По-друге, вона вчить нас самостійності 

і дає вміння знаходити вихід з безвихідних ситуацій. По-третє, завдяки вищій 

освіті можно отримати навики спілкування з людьми і навчитися 

самореалізуватися.  

Коли університети почали тільки-но з'являтися, вступити до них було не 

так вже й просто і зазвичай отримували освіту тільки люди вищого соціального 

статусу. З часом це змінилося і на сьогоднішній день є така тенденція, що після 

здобуття середньої освіти більша частина випускників йде до університетів.  

Хоча зараз соціальне розшарування вже не таке сильне, як було раніше, 

багато хто з абітурієнтів так і не зможе вступити до університету через 

підвищення плати за навчання.  

Я, студентка II курсу факультету економіки Дніпровського національного 

університету імені Олеся Гончара, навчаюся за спеціальністю фінанси, 

банківська справа та страхування. Коли я вступала до університету в 2019 році 

ціна за навчання була 13300 тисяч грн., а вже ті студенти які вступають в 2020 
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році повинні сплатити 22100 тисяч грн. Різниця становить 8800 тисяч грн., тобто 

вартість збільшилася на 66%. 

Як відзначив заступник Міністра освіти і науки Єгор Стадний: 

“Справедлива ціна на контракти дозволить підвищити якість освіти. Більше 

грошей — це можливість університетам інвестувати в лабораторії, а також 

платити вищу зарплату кращим викладачам”[1].  

Підвищення якості освіти це важливо, але потрібно не забувати і про те, 

що не кожні з батьків зможуть віддавати таку суму грошей через недостатню 

заробітню плату. 

Порівняємо суми середньої заробітної плати 2019 року і 2020 року. У 2019 

році середня заробітна плата в Україні становила: (9223 + 9429 + 10237 + 10269 

+ 10239 + 10783 + 10971 + 10537 + 10687 + 10727 + 10679 + 12264) / 12 = 10504 

тисяч грн. А в 2020 році на даний момент: (10727 + 10847 + 11446 + 10430 + 

10542 + 11579 + 11804 + 12264) / 8 =  11205 тисяч грн. Різниця становить 701 

грн., тобто заробітна плата зросла на 6.7% [2]. 

Якщо ми порівняємо зміни вартості за навчання і середньої заробітної 

плати,  то ми побачимо яка велика різниця між ними: 

Мал. 1. Співвідношення плати за навчання і середньої заробітної плати 
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Плата за навчання, тис. грн. Середня заробітня плата, тис. грн.
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Таким чином, темпи зростання вартості навчання значно перевищують 

темпи зростання заробітної плати, що може призвести до зниження кількості 

студентів які можуть навчатися на контрактній основі. Може статися так, що в 

майбутньому університети взагалі не зможуть залучити студентів.  

На мою думку, ми повинні рухатися в напрямку, який обрали такі країни 

як Німеччина, Чехія, Франція, Норвегія та інші, в яких є можливіть отримати 

безкоштовну вищу освіту.  

Візьмемо в приклад Німеччину, вища освіта там є безкоштовною як для 

громадян країни так і для іностранців, але це зовсім не впливає на якість 

навчання. Вищу освіту можно здобути майже з будь-якої професії, а якість 

навчання відповідає останнім досягненням науки. 

Безкоштовна вища освіта в Україні дала б можливість навчатися тим учням 

які цього дуже хочуть і прануть, але не можуть через брак коштів. Наша країна 

змогла б отримати велику кількість кваліфікованих кадрів, які змогли б 

підвищити рівень виробництва нашої країни і підняти економіку, завдяки чому 

держава змогла б відшкодувати витрати на навчання. 

 

Список використаних джерел: 

1. Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України. Mon.gov.ua. 

[Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/news/vartist-

kontraktnogo-navchannya-maye-vidpovidati-faktichnim-vitratam-universitetu-uryad-

uhvaliv-postanovu-pro-indikativnu-sobivartist? 

2. Офіційний сайт Державної служби статистики України. 

Ukrstat.gov.ua. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: 

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/gdn/reg_zp_m/reg_zpm_u/arh_zpm

_u.htm. 
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Одеська національна академія харчових технологій 

 

Процес розробки стратегії підприємства, зокрема фінансової стратегії, 

завжди представляє собою складний і багатоетапний процес. На сьогодні вже 

сформовано безліч підходів щодо методики її розробки. Саме тому доцільним є 

розгляд та систематизація найпоширеніших з них. Найбільш часто в 

літературних джерелах описується наступна послідовність етапів розробки 

фінансової стратегії: 

- визначення періоду формування і реалізації стратегії: існує кілька видів 

фінансової стратегії: операційна, генеральна і стратегія досягнення часткових 

цілей, зазначені види формуються залежно від довготривалості та 

перспективності поставлених цілей; перш ніж приступити до розробки стратегії, 

важливо визначитися з метою і строком формування стратегії [1]; 

- аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища: застосовуються 

аналітичні, математичні, статистичні методи дослідження (PEST-, SWOT-аналіз, 

коефіцієнтний, портфельний, сценарний аналіз та інші) [2]; 

- на основі отриманих даних визначаються пріоритетні напрями фінансової 

діяльності [1]; 

- розробка стратегічних цілей: ставляться пріоритетні цілі, що сприяють 

головним чином підвищенню ринкової вартості компанії; розглядаються всі 
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можливі варіанти і альтернативні фінансові рішення, відбувається розробка 

цільових нормативів і конкретизація процесу реалізації стратегії по етапах [1]; 

- формування фінансової політики: фінансова стратегія є основою для 

розробки фінансової політики підприємства, яка розробляється щодо конкретних 

видів діяльність (податкова, амортизаційна, дивідендна та інші). Фінансова 

політика слугує своєрідним інструментом реалізації стратегії [1]; 

- формування плану заходів, що сприяють реалізації фінансової стратегії 

підприємства: конкретизуються обов'язки менеджерів, підрозділів і центрів 

фінансової відповідальності, тобто стратегія конкретизується і будується 

структура взаємодії фінансової та організаційної структури [1]; 

- оцінка ефективності заснована на прогнозних розрахунках, визначенні 

взаємозв'язку і узгодженості між фінансовою стратегією і іншими компонентами 

управління. Тут оцінюється рівень відповідності фінансової стратегії та 

корпоративної; узгодженість стратегії і потенціалу компанії; рівень 

збалансованості ризиків і інших параметрів фінансової стратегії; визначається 

зовнішньоекономічний ефект від реалізації стратегії. Часто, на підприємствах з 

цією метою застосовують «бенчмаркінг», в основі якого лежить порівняльний 

аналіз встановлених цільових фінансових стратегічний нормативів з 

відповідними показниками компаній-лідерів в даній галузі [1]; 

- організація контролю підготовки та реалізації фінансової стратегії: 

взагалі контроль протікає на всіх етапах реалізації та формування стратегії, 

зачіпаючи всі структурні підрозділи і центри відповідальності з метою 

мінімізації ризику некомпетентного здійснення процесу; виражається в аналізі 

різних документів і проведенні перевірок щодо конкретних напрямів [1]. 

Дана методика розробки фінансової стратегії відображає її важливість як 

інструменту досягнення корпоративної мети. 

На особливу увагу заслуговує внесок вчених Н.А. Іванової, Т.Б. Геніберг і 

О.В. Полякової щодо запропонованого ними підходу до фінансової стратегії. В 

основі цієї теорії є концепція сталого зростання, розроблена БКГ, а фундаментом 
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є розмежування фінансової політики і політики фінансування діяльності. В 

рамках теорії була створена матриця з 4 частин, кожна з яких описує певну 

фінансову стратегію. Щоб побудувати цю матрицю необхідно: 

- визначити і дати оцінку темпу росту виручки, як найважливішого 

фінансового показника. Добуток рентабельності продажів та оборотності активів 

відображає темп стійкого зростання виручки. Рентабельність продажів 

висвітлює стан організації на ринку і рівень цін. Оборотність активів показує 

скільки разів на рік активи генерують річний оборот фірми. Отриманий темп 

зростання відкладається по осі абсцис [3]; 

- провести оцінку темпу зростання фінансування організації. Для 

розрахунку темпу зростання фінансування розраховується фінансовий важіль 

(відображає систему залучення капіталу); розраховується ступінь фінансового 

ризику (відображає ступінь ризикованості вибору джерела фінансування), і 

показник норми накопичення (відображає і залежить від внутрішніх джерел 

фінансування). Отримане значення відкладається по осі ординат [3]. 

Доцільним є відкладання середні галузеві значення розрахованих 

показників. Далі визначається в який квадрат потрапляє підприємство. 

Вибирається відповідна стратегія і розробляється більш детальний план її 

реалізації. На рисунку 1 представлена описана вище матриця стратегій. 
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II. Просте зростання 
I. Зростання, що веде до зростання вартості 

бізнесу 

Ш. Доганяюче зростання 
IV. Зростання, що веде до зростання 

прибутку 

  низький                                                                                                                              високий 

  темп росту фінансування 

Рис. 1. Матриця фінансових стратегій Н.А. Іванової, Т.Б. Геніберг і О.В. 

Полякової [3] 
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З рисунку видно, що існує 4 види фінансових стратегій [3]: 

1) зростання, що веде до зростання вартості бізнесу: застосовується, коли 

на підприємстві надлишок капіталу і воно може фінансувати свою діяльність 

самостійно; 

2) просте зростання: підприємство спрямовує увагу на активні продажі і 

здійснює інвестування проектів або виплачують за рахунок власних коштів 

дивіденди; 

3) стратегія доганяючого зростання свідчить про невисокі показники 

діяльності компанії, через що пріоритетом є інвестування, яке спрямоване на 

підтримку ринкової позиції підприємства; 

4) стратегія зростання веде до зростання прибутку і обирається 

підприємствами, які потребують позиковому капіталі або збільшення 

акціонерного капіталу [3]. 

Також, хотілося б звернутися на методику, що була розроблена іноземними 

вченими-економістами Ж. Франшоном і І. Романе. Дана модель також 

спрямована на формування матриці стратегій за допомогою розрахунку трьох 

показників [3]:  

1) результату господарської діяльності (РГД), що дорівнює різниці 

прибутку до сплати податків, зміні експлуатаційних потреб і виробничих 

інвестиції. До отриманої різниці додаються результати від продажу майна;  

2) результату фінансової діяльності (РФД), який розраховується як різниця 

між зміною позикового капіталу, витрат за позиковими коштами і податку на 

прибуток. А також дивідендів, які збільшуються на суму інших доходів 

фінансової діяльності; 

3) результату фінансово-господарської діяльність, який дорівнює сумі 

попередніх двох показників. 

На основі даних, отриманих в результаті розрахунку показників будується 

матриця, представлена на рисунку 2. 



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

www.openscilab.org  Економічні науки 

© Каламан О.Б., Пурцхванідзе О.В., Мандрикін Д.В.,   
33 

 РФД << 0 РФД ≈ 0 РФД >> 0 

РГД >> 0 
РФГД ≈ 0 

1 

РФГД > 0 

4 

РФГД >> 0 

8 

РГД ≈ 0 
РФГД < 0 

7 

РФГД ≈ 0 

2 

РФГД > 0 

5 

РГД << 0 
РФГД << 0 

9 

РФГД < 0 

6 

РФГД ≈ 0 

3 

Рис. 2. Матриця фінансових стратегій І. Романе і Ж. Франшона [4] 

На рисунку представлена схема визначення стратегії. А саме: над лінією 

розташована зона позитивних значень всіх аналітичних показників. Під нею 

розташована зона негативних значень показників. РФД по горизонталі 

пов'язаний зі збільшенням позикового капіталу. РГД по вертикалі - з процесом 

реалізації інвестування. Квадрати 4, 5, 8 пов'язані з тим, що підприємство 

створює ліквідні кошти, і навпаки, квадрати 7, 6, 9 - з їхнім споживанням. [3] 

Існує також метод консалтингової організації Arthur D. Little. В основі 

якого залежність фінансової стратегії від життєвого циклу організації. Також 

крім зміни життєвих циклів, змінюється і конкурентна позиція організації. Існує 

5 позицій: слабка, міцна, сприятлива, сильна і домінуюча. По осі абсцис 

відкладається стадія життєвого циклу, а по осі ординат-конкурентна позиція. 

Формується матриця з 20 квадратів, а потім, розробляється стратегія з 

урахуванням квадрату, в який потрапило підприємство [4]. 

Отже, розглянувши найбільш відомі підходи до формування фінансової 

стратегії варто відзначити, що так чи інакше вибір методології залежить від 

специфіки підприємства і його спрямованості, а також від розміру і рівня зрілості 

і підготовленості кадрів. 
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СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ В СИСТЕМІ ЧИННИКІВ  

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

 

Кроль Віта Вікторівна 

аспірант кафедри трудових ресурсів та підприємництва Національного 

університету водного господарства та природокористування 

 

Розвиток інформаційного суспільства та глобалізація формально надають 

рівний доступ до технологій, ресурсів та ринків. Проте, існуючі економічні теорії 

не завжди мають пояснення диспропорцій між країнами, які мають ідентичне 

виробниче середовище з точки зору технології та капіталу (природного, 

фізичного  та фінансового). Переважна більшість економічних теорій 

дослідження ефективності діяльності підприємств лишають поза увагою 

соціальні цінності як потенційні детермінанти економічних результатів. 

Дійсно, економічна діяльність глибоко вбудована у соціальну структуру, 

де соціокультурні цінності впливають на індивіда, соціальні зв’язки, і як 

наслідок цього на економічні результати. Тому соціальні фактори є вагомими 

детермінантами економічного прогресу і отже, економічна теорія без 

соціокультурних змінних є недостатньою[1]. 

Економічний розвиток - це складний багатовимірний процес, він охоплює 

економічні, соціальні, культурні, політичні та екологічні змінні. Це не просто 

збільшення доходу на душу населення, доцільніше зауважити, що це 

поліпшення якості життя, яке вимагає рівного врахування складових як 

економічної, так і соціальної та культурної систем. Звісно, рушієм розвитку є 

економічні змінні, проте система соціальних та культурних цінностей 

опосередковано впливає на економічні результати шляхом формування 

політичної ,економічної та соціальної поведінки суб’єктів економічної системи. 
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Таким чином, адекватне пояснення економічного розвитку повинно перейти за 

межі вузьких показників економічних змінних. 

Теорія соціального капіталу, яка активно почала досліджуватися 

науковцями з 1980-х рр., намагається пояснити вплив соціокультурних цінностей 

на економіку. Велика кількість наукових досліджень спрямовані на розкриття 

ролі соціального капіталу в економічному прогресі та його впливі на сталий 

розвиток. 

Соціальний капітал відіграє значну роль у забезпеченні доступу до 

інформації, збільшенні соціальної згуртованості, громадянської участі, 

зменшенні опортуністичної поведінки, активізації політичної участі, зменшення 

трансакційних витрат, вирішення проблем колективних дій тощо[1]. 

М.Грановеттер стверджує, що більшість економічних форм вбудовані в соціальні 

мережі[2]. Р.Патнем вважає, що соціальний капітал втілює культурні риси 

суспільства і може вважатися джерелом багатства[3]. Згідно з дослідженнями 

Ф.Фукуями, вплив норм, цінностей та переконань на довіру, мережі та інституції 

є основою соціального капіталу. Взаємна довіра покращує співпрацю між 

фізичними особами, зменшує трансакційні витрати та збільшує кількість та 

якість взаємодій між суб’єктами [5]. 

Соціальний капітал має потенціал, він може служити потужним засобом 

розвитку, впливати на економічні результати як на мікро, так і на макрорівні. 

Велика кількість емпіричних досліджень спрямована на позитивну кореляцію 

між соціальним капіталом та економічним розвитком. Тим не менше, концепція 

соціального капіталу страждає від теоретичної невизначеності та концептуальної 

слабкості. Ф.Сабатіні стверджує, що зв'язок між соціальним капіталом та 

економічним розвитком непереконливий, а часом і суперечливий. Він окреслив 

три слабкі сторони соціального капіталу[4]: 

- відсутність одностайної згоди щодо позитивного взаємозв'язку 

соціального капіталу та економічного розвитку; 
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- відсутність загальноприйнятого методу дослідження та чіткої 

детермінації поняття; 

- сумнівність причинно-наслідкового зв'язку між соціальним капіталом та 

результатами його прояву[4]. 

Недоліком емпіричних досліджень соціального капіталу є неодностайність 

та диференційованість щодо індикаторів впливу на форм прояву соціального 

капіталу. Однак, не виникає сумнівів, що соціальний капітал є перспективною 

теорією для дослідження стимулювання економічних результатів суб’єктів 

подарювання  та потребує  подальших як теоретичних, так і емпіричних 

досліджень. 
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Стрімкий розвиток інформаційних і телекомунікаційних технологій на 

фінансовому ринку призвів до виникнення інноваційних фінансових продуктів, 

специфічні умови функціонування яких почали формувати нові тенденції, які 

прямо чи опосередковано впливають на розвиток банківської діяльності. 

Сьогодні здійснення банківських операцій неможливе без використання 

інформаційних і телекомунікаційних технологій. Проте функціонування 

інформаційних технологій може додавати до традиційних банківських ризиків 

низку ризиків притаманних  саме роботі в інформаційному просторі. Тому 

останнім часом у світовій банківській практиці приділяють значну увагу 

проблематиці, пов’язаній із операційними ризиками банку. Причиною такої 

уваги є прямі та побічні збитки, породжені операційною діяльністю банків, яка  

набула якісно нових ознак, пов’язаних із масштабами операцій банків, їх 

різноманітністю, запровадженням нових банківських технологій тощо.   

У наш час особливо актуальним є аналіз методичних основ управління 

операційним ризиком банку і практичних підходів до побудови системи його 

контролю та мінімізації. Значної уваги при цьому потребує підхід до його оцінки 

під час розрахунку регулятивного капіталу банку, що рекомендовано 

Базельським комітетом.                    

У сучасних умовах здійснення та розвитку банківської діяльності банкіри  

все більше уваги надають визначенню, оцінці та заходам зниження операційного 

ризику банку. Прикладами реалізації такого виду ризику можуть слугувати 

шахрайство персоналу, збої інформаційних систем та конкретного програмного 

https://orcid.org/0000-0003-4144-6052
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забезпечення, що може призвести до значних збитків та втрат вигод. Для 

належного захисту від такого ризику банком має формуватися капітал 

адекватний щоб покрити збитки від операційного ризику банку.      

Відсутність систематичності серед проявів операційного ризику банку 

ускладнює процес його ідентифікації, оцінювання та прийняття управлінських 

рішень. Варто наголосити, що в Україні лише частина банків використовує 

ефективну систему управління операційними ризиками, хоча важливість їх 

оцінки була висвітлена у Базелі ІІ [1]. 

Зазначене призвело до необхідності виокремлення операційних ризиків у 

окрему категорію ризиків сучасного банку, а їх природа, сутність та особливості, 

які притаманні похідним фінансовим інструментам призвели до необхідності 

формування методичних засад щодо формування системи управління ними, чим 

зумовлена актуальність обраної теми дослідження та доречність їх проведення 

для подальшого розвитку.                      

Сьогодні не існує усталеного підходу до управління операційним ризиком 

банку, оскільки його вибір залежить від низки унікальних чинників, таких як 

розмір і ступінь «просунутості» (sophistication) банку, природи й складності його 

діяльності. Роль регулятора полягає в тому, щоб перевірити рівень управління 

операційним ризиком у банку, зокрема здатність банку приймати ризик і ступінь 

толерантності (risk appetite and tolerance) до нього.    

Таким чином, процес ризик-менеджменту потребує відповідного 

управління, принципи якого полягають у наступному: ідентифікації ризику 

комплексно за всіма видами діяльності банку; послідовних практиках оцінки;  

ефективному управлінні ресурсами та ліквідністю; надійних процедурах оцінки 

та звітності щодо ризиків; контролі за менеджментом; наявності політики, 

процедур і лімітів; ідентифікації, оцінки, моніторингу ризиків та звітності за 

ними; наявності внутрішнього контролю [2].                        

Базельський Комітет з банківського нагляду визначив базові положення з 

питання управління операційними ризиками у «New Basel Capital Accord» (Basel 
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II). Згідно з цим стандартом банкам рекомендовано впровадити повноцінну 

систему управління операційними ризиками, що має включати елементи, які 

показані на малюнку 1 [3].              

 
Мал. 1. Елементи системи управління операційним ризиком банку 

Очевидно, що стандарти Базельського комітету передбачають жорстку 

систему управління операційним ризиком банку. На наш погляд таку систему 

можливо впровадити, якщо використовувати наступні підходи до оцінки впливу 

операційних ризиків на банківський капітал: підхід на основі базового 

індикатора. Такий індикатор оцінюється у розмірі 15% від середнього валового 

доходу за останні три роки; стандартизовані підходи, за якими діяльність банку 

поділяється на вісім бізнес-напрямків, відповідно до кожного з яких 

визначається необхідний рівень покриття капіталом через зважування показника 

валового доходу на відповідний коефіцієнт ризику; передові підходи, що 

передбачають розрахунок покриття капіталом зважаючи на дані банку про 

операційні збитки [2].      

Ми вважаємо, що система управління операційним ризиком банку, а також 

її перевірка має бути здійснена за такими напрямами (малюнок 2). 

У межах визначених напрямів перевірки операційного ризику банку 

доцільно сформулювати показники, за якими здійснюватиметься оцінка 

Елементи системи управління операційним ризиком банку 

Визначення політики банку щодо операційних ризиків 

Формування рівнів відповідальності співробітників банку 

Моніторинг стану операційних ризиків 

Класифікація операційних ризиків 

Аналіз операційних ризиків за напрямками діяльності 
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(наприклад, сформулювати карту бальних оцінок, запитання для отримання 

оцінок у розрізі критеріїв тощо). Такий підхід дасть змогу налагодити процес 

виявлення та оцінки операційного ризику банку й надалі відпрацювати порядок 

його врахування у капіталі банку.        

 
Мал. 2. Елементи системи перевірки операційного ризику банку  

 

Згідно з вимогами НБУ, банки створюють ефективну систему управління 

операційним ризиком, яка має повністю інтегруватися в загальну систему 

управління ризиками банку. Банки оцінює операційний ризик з урахуванням 

його взаємозв'язку та впливу на інші ризики, що притаманні банківській 

діяльності [4]. 

На даному етапі банки самостійно визначають перелік кількісних 

показників ризик-апетиту до операційного ризику, який повинен обов'язково 

включати показник максимального обсягу втрат від подій операційного ризику 

протягом наступних 12 місяців.   

Банки розробляють та періодично переглядають (не рідше одного разу на 

рік) політику, порядки управління операційним ризиком з метою забезпечення їх 

ефективності та відповідності рівню ризик-апетиту до даного ризику. Політика 

управління операційним ризиком повинна обов'язково містити: мету, завдання 

та принципи управління операційним ризиком; організаційну структуру процесу 

Система перевірки операційного ризику банку 

Загальні вимоги до управління 
операційним ризиком банку 

(внутрішня нормативна база банку, 
система управління та контролю) 

Вимоги до технічного 
забезпечення та комунікацій 

Вимоги до програмного забезпечення  Вимоги до персоналу та 
гарантування безпеки праці 
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управління операційним ризиком з урахуванням розподілу функціонала 

відповідно до трьох ліній захисту учасників процесу, їх повноважень, 

відповідальності та порядку взаємодії; підходи щодо виявлення, вимірювання, 

моніторингу, контролю, звітування та пом'якшення операційного ризику; 

критерії визначення значних подій операційного ризику, порядок ескалації 

інформації щодо таких подій керівникам банку та порядок їх дослідження; 

політику страхування (якщо стратегія з управління ризиками передбачає такий 

підхід щодо передавання ризику); підходи щодо здійснення стрес-тестування 

операційного ризику; перелік та формат (інформаційне наповнення) форм 

управлінської звітності щодо операційного ризику, порядок і 

періодичність/терміни їх надання суб'єктам системи управління ризиками; 

критерії звітування для подій операційного ризику та обґрунтування таких 

критеріїв [4].   

Порядок та процедури управління операційним ризиком повинні 

обов'язково містити: процедури щодо виявлення, вимірювання, моніторингу, 

контролю, звітування та пом'якшення операційного ризику, уключаючи 

інструменти (індикатори), що використовуються; порядок та критерії 

класифікації подій операційного ризику за типами подій, бізнес-лініями; критерії 

ідентифікації, класифікації та методологію розрахунку збитків від подій 

операційного ризику, пов'язаних із кредитним ризиком; критерії визначення груп 

пов'язаних операційних подій; опис основних інструментів, що 

використовуються під час управління операційним ризиком, та порядок їх 

використання; порядок управління операційним ризиком, що властивий процесу 

співпраці з аутсорсерами; чітке розмежування функцій управління операційним 

ризиком та комплаєнс-ризиком з метою уникнення їх дублювання; порядок 

обміну інформацією між учасниками процесу управління операційним ризиком, 

уключаючи види, форми і терміни подання інформації; програма проведення 

стрес-тестування операційного ризику; порядок складання та перевірки 
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достовірності статистичної звітності щодо операційного ризику, що подається до 

Національного банку України.     

З метою виявлення та вимірювання операційного ризику банк 

використовує такі обов’язкові інструменти: аналіз результатів перевірок, 

здійснених підрозділом внутрішнього аудиту та зовнішнім аудитором; створення 

та ведення бази внутрішніх подій операційного ризику та аналіз накопиченої в 

ній інформації. Банк вносить операційні події в базу внутрішніх подій 

операційного ризику з урахуванням визначених банківською установою 

критеріїв звітування; ключові показники ризику (Key Risk Indicators - KRI). KRI 

є кількісним показником, який динамічно змінюється в часі та відображає зміну 

характеру операційного ризику. KRI використовується банком для раннього 

виявлення негативних тенденцій (явищ), пов'язаних з підвищенням операційного 

ризикубанку, що притаманні процесам. Банк визначає перелік показників KRI, 

порядок їх розрахунку та граничні значення, які забезпечують своєчасне та 

найбільш повне виявлення факторів операційного ризику з метою застосування 

своєчасних заходів щодо управління ними. Банк повинен розраховувати  

показники KRI з періодичністю не рідше ніж раз на три місяці; 

самооцінка операційного ризику (Risk Self Assessments). У рамках самооцінки 

операційного ризику уповноважені працівники банку не рідше ніж один раз на 

рік: проводять аналіз бізнес-процесів банку з урахуванням інформації щодо 

можливих загроз та уразливостей і оцінюють можливі втрати від них; оцінюють 

ризики бізнес-процесів банку (до впровадження або перегляду контролів), 

ефективність контрольного середовища (запроваджених контролів) та залишкові 

ризики (з врахуванням запроваджених або переглянутих контролів); сценарний 

аналіз (Scenario Analysis). Цей інструмент застосовується підрозділом 

управління ризиками шляхом формування судження щодо визначення можливих 

подій операційного ризику та їх кількісної оцінки на підставі власної експертної 

думки, а також експертної думки представників підрозділів першої лінії захисту 

[4].    
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Банк, крім обов'язкових інструментів виявлення і вимірювання 

операційного ризику, може використовувати такі додаткові інструменти:  

- створення і ведення бази зовнішніх подій операційного ризику банку та 

аналіз накопиченої в ній інформації (External Data Collection and Analysis). 

Інформація щодо зовнішніх подій операційного ризику вноситься до бази 

підрозділом другого рівня захисту на підставі інформації з відкритих джерел, 

спеціалізованих баз даних або в рамках обміну інформацією між банками та має 

містити складові, аналогічні складовим бази внутрішніх подій операційного 

ризику банку;   

- вимірювання (Measurement). Цей інструмент застосовується підрозділом 

з управління ризиками шляхом побудови математичної моделі оцінки можливих 

втрат від операційного ризику банку на підставі статистичних даних щодо подій 

даного ризику; 

- аналіз карт процесів (Business Process Mapping). Метою аналізу карт 

процесів є виявлення етапів процесів, видів діяльності та організаційних 

функцій, а також операційних ризиків банку, притаманних процесам. Під час 

аналізу карт процесів аналізуються властиві операційні ризики, їх взаємозв'язок 

з іншими ризиками, наявні контролі та їх недоліки. Цей інструмент 

застосовується підрозділом управління ризиками шляхом формування судження 

щодо визначення можливих подій операційного ризику та їх кількісної оцінки на 

підставі власної експертної думки, а також експертної думки представників 

підрозділів першої лінії захисту;  

- порівняльний аналіз (Comparative Analysis). Цей інструмент 

застосовується підрозділом управління ризиками шляхом порівняння 

результатів застосування різних інструментів з метою об'єктивної оцінки 

(вимірювання) операційного ризику банку.    

За стандартизованим методом (TSA – Standardised Approach) вся діяльність 

банку класифікується на вісім виробничих ліній (бізнес-ліній), класифікація яких 

наведена в таблиці 1, при чому резервування відбувається залежно від розмірів 
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доходів та ставок резервування власного капіталу за кожним видом діяльності. 

Ця класифікація видів діяльності банку та відповідних коефіцієнтів резервування 

може опосередковано впливати на спрямованість діяльності банку за рахунок 

відмінностей у розмірі резервування за різними видами діяльності у 1,5 рази 

(12% та 18% відповідно) [3].     

Система управління операційним ризиком банку має забезпечити 

своєчасне виявлення значних подій операційного ризику та невідкладне 

повідомлення про такі події підрозділу управління ризиками. Підрозділ з 

управління ризиками не пізніше наступного робочого дня з дня отримання ним 

повідомлення доводить до ради банку та правління банку інформацію про значну 

подію операційного ризику.   

 
Бізнес-лінія Бізнес-процеси Норма 

резерву,% 
Надання банківських 
послуг корпоративним 
клієнтам, органам 
державної влади і 
місцевого самоврядування 
на ринку капіталів 
(Corporate finance) 

Первинне розміщення емісійних цінних паперів, 
гарантоване розміщення цінних паперів. Надання 
банківських послуг при злитті та поглинанні 
юридичних осіб. Секюритизація. Дослідження 
ринків. Інвестиційний консалтинг 

18 

Операції та угоди на 
ринку цінних паперів і 
строкових фінансових 
інструментів (Trading and 
sales) 

Купівля цінних паперів з метою отримання 
інвестиційного або торгового доходу. Строкові 
угоди з цінними паперами, валютами, 
дорогоцінними металами, деривативами. Виконання 
функцій маркет-мейкера. Позиції, що відкриваються 
за рахунок власних коштів. Операції РЕПО 

18 

Банківське 
обслуговування фізичних 
осіб (Retail banking) 

Надання кредитів. Залучення грошових коштів на 
рахунки. Відкриття та ведення рахунків фізичних 
осіб. Платежі за дорученням фізичних осіб. Довірче 
управління грошовими коштами і цінними 
паперами. Консультації з інвестування. 
Обслуговування банківських карток. Касове 
обслуговування. Інші послуги 

12 

Банківське 
обслуговування 
юридичних осіб 
(Commercial banking) 

Надання кредитів. Відкриття та ведення рахунків. 
Залучення депозитів. Платежі за дорученням 
юридичних осіб. Операції з векселями. Надання 
банківських гарантій. Факторингові, форфейтингові 
операції. Лізингові операції. Касове обслуговування, 
інкасація. Надання консультаційних, інформаційних 
послуг. Надання інших послуг. 

15 
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Здійснення платежів і 
розрахунків (крім 
платежів в розрахунків в 
межах обслуговування 
власних клієнтів) 
(Payment and settlement) 

Розрахунки на нетто-основі, кліринг. Здійснення 
валових розрахунків. Інкасові операції. 

18 

Агентські послуги 
(Agency services and 
custody) 

Довірче зберігання документів, цінних паперів, 
грошових коштів. Агентські функції для емітентів і 
функцій платіжного агента 

15 

Управління активами 
(Asset management) 

Довірче управління цінними паперами. Довірче 
управління грошовими коштами. Довірче 
управління іншим майном 

12 

Брокерська діяльність 
(Retail brokerage) 

Брокерські послуги (в тому числі роздрібні) 12 

Табл. 1. Класифікація бізнес ліній для визначення операційного ризику банку 

Сучасним інструментом управління операційним ризиком банку є стрес-

тестування даного ризику. Банк здійснює на регулярній основі стрес-тестування 

операційного ризику для різних короткострокових та довгострокових стрес-

сценаріїв, що можуть реалізуватися як для банку, так і для ринку в цілому, з 

метою виявлення причин можливих втрат внаслідок реалізації операційного 

ризику і оцінки відповідності результатів здійснення стрес-тестування 

встановленому рівню ризик-апетиту до операційного ризику банку. Результатом 

здійснення стрес-тестування операційного ризику банку має бути величина 

можливих втрат. Під час здійснення стрес-тестування банк використовує, 

щонайменше, один з таких методів: сценарний аналіз; математичне 

моделювання.            

Банк проводить сценарний аналіз, базуючись на судженнях працівників 

підрозділів першої лінії захисту та працівників підрозділу управління ризиками 

банку щодо: ймовірного збільшення частоти (кількості) подій та обсягу 

операційних збитків порівняно зі статистикою, що міститься у базі внутрішніх 

подій операційного ризику банку; виникнення нових подій операційного ризику 

банку внаслідок впровадження нових або внесення значних змін у діючі процеси; 

виникнення подій операційного ризику банку зі значним рівнем втрат і низькою 

ймовірністю настання [5].   
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Стрес-тестування операційного ризику з використанням математичних 

моделей банк здійснює у разі наявності статистики, достатньої для їх побудови. 

У вітчизняній банківській практиці зараз лише з’являються наукові розробки 

щодо ефективної квантифікації операційних ризиків. У закордонній практиці 

банки можуть використовувати наступні підходи до оцінки операційних ризиків 

банку. 

Top-down models (низхідні моделі) розглядають операційний ризик з точки 

зору кінцевих результатів діяльності банку, тобто тих наслідків, до яких він 

приводить. Як правило, оцінка визначає ті кошти, які банк може втратити у разі 

настання ризикової події (Exposure Indicators). Для ідентифікації ризиків 

використовується база даних подій, що призвели до збитків. Ризики 

об’єднуються в групи і класифікуються. В подальшому отримані дані 

використовуються для розподілу капіталу для покриття втрат такого роду [6].  

Bottom-up models – висхідні моделі – при роботі з якими увага 

акцентується на джерелах, тобто причинах виникнення ризику. Ідентифікація 

ризиків здійснюється шляхом оцінки реакції працівників, процесів, технологій 

на внутрішні та зовнішні впливи. Основним способом є декомпозиція банка і 

всієї його діяльності на кінцеві бізнес-процеси. Результати роботи висхідної 

моделі можуть бути використані, наприклад, для проектування й оцінки методів 

управління ризиками, виявлення і оцінки ключових факторів ризику [7].    

Отже, управління операційними ризиками є необхідною умовою 

ефективного функціонування банків. Для ефективного управління операційними 

ризиками необхідно в першу чергу вибрати оптимальну стратегію роботи банку, 

оптимізувати систему моніторингу і виробити ефективний механізм захисту 

банку від операційних ризиків.             

Таким чином, основними напрямами для вдосконалення системи 

управління операційними ризиками банку визначено забезпечення процесу 

ефективної агрегації даних і підвищення об’єктивності бази даних щодо подій 

операційного ризику; використання системи інформативною внутрішньої 
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звітності,що передбачає якісну, кількісну оцінку, а також прогнозування рівня 

операційного ризику; використання системи критеріїв, лімітів та індикаторів 

рівня операційного ризику, що відображають специфіку діяльності банку; 

формування корпоративної культури управління ризиком і підтримка високого 

рівня кваліфікації персоналу; забезпечення захисту інформації та банківської 

таємниці.                    

Ми вважаємо, що комбінація таких дій, як підвищення рівня кваліфікації 

персоналу, впровадження комплексної бізнес-моделі та її застосування усіма 

підрозділами організації на постійній основі, заснування і постійне 

вдосконалення єдиної системи управління операційними ризиками призведе до 

мінімізації можливих збитків і успішного та сталого розвитку банку.       
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Податкова система є найдієвіший інструмент державного регулювання 

соціальних та економічних процесів, і тому в першу чергу підлягає 

реформуванню  з урахуванням вітчизняного та світового досвіду, вимог часу та 

розвитку національної економіки.  

Податки – дуже складна й надзвичайно впливова на всі економічні явища 

та процеси фінансова категорія. Можна без перебільшення сказати, що, з одного 

боку, податки – це фінансове підґрунтя існування держави, мірило її 

можливостей у світовому економічному просторі щодо розвитку науки, освіти, 

культури, гарантування економічної безпеки, зростання суспільного добробуту 

народу. Із другого боку, податки – це знаряддя перерозподілу доходів 

юридичних і фізичних осіб у державі, їх мобілізація й використання зачіпає 

інтереси не тільки кожного підприємця чи громадянина, а й цілих верств 

населення і соціальних груп. На сьогодні податки – це найефективніший 

інструмент впливу держави на суспільне виробництво, його динаміку і 

структуру, на розвиток науки і техніки, масштаби соціальних гарантій 

населенню. 

Податкова політика не може претендувати на статус ефективної, якщо вона 

не враховує оптимальної межі податкового навантаження на конкретного 

виробника і на економіку в цілому. Перекладення податкового тягаря на 

законослухняні підприємства та громадян негативно відображається на 
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показниках їх ефективності, адже вони не зацікавлені у нарощуванні 

виробництва через податковий тиск держави, і показниках споживання 

населення 

Серед наявних недоліків у функціонуванні вітчизняної податкової системи 

основними є: 

- неоптимальна структура податків,  

- не стабільна нормативно-законодавчої бази,  

-складне  адміністрування податків та непрозорий контроль їх 

використання.  

Досвід економічно розвинених країн свідчить, що тільки на основі 

глибокого осмислення процесів, що відбуваються в оподаткуванні, пошуку 

нових рішень і компромісів вдається реалізувати на практиці необхідні 

перетворення. На сьогодні податкова система України  досягла точки, що 

породжує невизначеність: чи стане стан системи хаотичним або ж вона перейде 

на новий, більш диференційований і високий рівень впорядкованості.  

Саме у такі моменти громадськість та експертне середовище, включаючи і 

студентські наукові товариства не  може залишатись осторонь, а має на меті 

долучитись до розробки напрямів удосконалення процесів оподаткування в 

Україні.  

Підвищення ефективності податкової системи України вимагає: 

 – оптимизувати систему податків , включаючи альтернативні системи 

оподаткування з урахуванням діяльності підприємств реального сектору 

сприяючи зростанню ділової активності усіх суб’єктів господарювання, 

координуваню інвестиційних потоків, зосередження їх на розвитку пріоритетних 

галузей, постійний вплив на структурні зміни в економіці ( це робота : влади, 

бізнесу і молоді наукового студентства економічного напрямку навчання під 

гаслом « Влада, бізнес, молодь- партнери»);  

– стабільзувати норми податкового законодавства з максимально чітким і 

несуперечливим формування норм податкового права підключаючи молодь 
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(студентів -фахівців шляхом проведення загальнонаціонального зібрання 

„Сучасна податкова політика: від тиску до заохочення");  

 – спрощення процедур адміністрування податків та підвищення 

прозорості контролю їх використання (введення додаткових електронних 

сервісів залучаючи молодь – студентів зі знанням IT). 

Залучення студентської молоді можливо з використанням державних 

грантів за за найбільш єффективні пропозиції по наведеними напрямками. 

 Реалізація вказаних заходів підвищить ефективність функціонування 

вітчизняної податкової системи, що дасть можливість активізувати господарську 

діяльність суб’єктів господарювання, забезпечити динамічне економічне 

зростання з підвищенням рівня та якості життя населення. 
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Чаркіна Тетяна Юріївна, 

кандидат економічних наук, доцент,  
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Нечай Денис Андрійович, 

магістрант Дніпровського національного університету залізничного 

транспорту імені академіка В. Лазаряна 

 

Мнацаканян Мартун Гамлетович, 

магістрант Дніпровського національного університету залізничного 

транспорту імені академіка В. Лазаряна 

 

Пандемія коронавірусу поділила в 2020 році світову економіку на два 

періоди: до пандемії та в період карантину. У цей період зупинилась робота 

багатьох підприємств, велика кількість малого і середнього бізнесу зазнала 

повного та часткового банкрутства, особливо зазнали збитків підприємства, які 

надають послуги. 

Серед них і залізничні пасажирські перевезення, які надовго повністю 

зупинили перевезення. Значна кількість пасажирів залишилась вдома, 

відмовившись від мандрівок. 

Під час карантину, з метою зниження можливості поширення вірусу, 

пасажирські перевезення, у тому числі залізничні, були повністю призупинені 

[2]. Збитки, які будуть нанесені світовій економіці, національній економіці та 
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власне Укрзалізниці будуть величезні, що приведе до тривалого періоду виходу 

зі стану стагнації. 

Тому, кризу підприємства часто розуміють, як незапланований і 

небажаний, обмежений у часі процес, що  істотно перешкоджає або навіть робить 

неможливим функціонування підприємства. Вона також представляє собою 

переломний момент у виробничих, комерційних, фінансових та інших процесах, 

що відбуваються на підприємстві [1].  

Економічна криза на фоні пандемії викликала економічний  колапс на 

ринку транспортних послуг: значно скоротилась транспортна рухливість 

населення, змінила розташування сил на ринку послуг, змінила підходи до 

аналізу та оцінки характеристик послуг шляхом появи нових вимог до 

транспорту. Тепер, в умовах виходу з карантину, основним критерієм успішності 

транспортної послуги стає її високий рівень конкурентоздатності по відношенню 

до інших видів транспорту. Таким чином, проаналізувавши ситуацію, 

керівництво галузі зіткнулось з необхідністю дати відповідь на важливі 

економічні питання:  

- чи продовжувати надання транспортної послуги пасажирам у тому 

переліку, що був до карантину і розробити шлях її реалізації; 

- чи проводити модернізацію з метою  перетворення послуги в товар 

ринкової новизни; 

- чи запровадити новітні ідеї з покращення якості надання послуг; 

- впровадження інжинірингу нового рухомого складу для підвищення 

конкурентоспроможності пасажирських  та вантажних перевезень; 

- підвищення рівню розвитку інформаційних технологій та 

відповідність міжнародним стандартам. 

На даний час необхідно удосконалити організаційну структуру управління, 

за рахунок створення відділу або управління антикризового менеджменту. Його 

робота дозволить якомога швидше вийти з кризи з найменшими збитками. А 

також розробити нові стратегії розвитку усіх компаній, з урахуванням 
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карантину, професійно та виважено проводити аналіз розвитку залізничного 

транспорту та підвищення рівня конкурентоздатності залізничних перевезень.  

З метою пошуку нових ідей з покращення якості транспортної послуги 

шляхом аналізу методів підвищення конкурентоздатності послуги, може стати 

дуже своєчасним рішення не про запровадження нових технологій для застарілих 

механізмів реалізації давно відомих послуг, а саме модифікація самої послуги, 

згідно новітнім технологіям, з використанням маркетингового інструментарію. 

Це може привести до позитивних результатів.  

Кризові менеджери повинні моніторити динаміку розвитку попиту і 

пропозиції, а також ідентифікувати будь-які збої у роботі служби перевезень, 

першими повинні реагувати на будь-які зміни у попиті на ринку пасажирських 

транспортних послуг. 

 Але такі відділи повинні бути утворені не тільки у кризовий або 

післякризовий період, а ще у докризовому періоді. При цьому, робота їх повинна 

бути постійною, навіть якщо економічна ситуація стабільна.  

Результатом даних дій повинно стати використання менеджменту ризику 

як основної рушійної сили, що здатна розставити акценти в розподілі ресурсів з 

метою розв’язання задач першочергового значення.  

На основі даних тверджень можна скласти певний алгоритм дій для 

запобігання кризовим явищам у сфері пасажирських перевезень: 

1. Проведення детального аналізу ринку послуг; 

2. Провести аналіз всіх можливих підходів до впровадження принципів 

антикризового менеджменту у роботі галузі в проблемних секторах; 

3. У наявному організаційному менеджменті знайти слабкі місця за 

допомогою SWOT-аналізу; 

4. На основі проведеного аналізу визначитись з основними та 

удосконаленими стратегіями менеджменту; 

5. Методом відбору обрати єдину стратегію та розробити план виходу 

із кризи [3].  
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ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМНУ», м. Київ 

На разі, у всьому світі, в тому числі і Україні, вирує та поширюється гостра 

респіраторна інфекційна хвороба COVID-19, яка спричинена коронавірусом 

SARS-CoV-2, яку Всесвітня організація охорони здоров’я визнала пандемією. З 

огляду на вищезазначену ситуацію, Кабінетом Міністрів України було 

запроваджено певні карантині заходи, з метою протидії поширенню 

коронавірусної інфекційної хвороби COVID-19, які спрямовані на призупинення 

діяльності або обмеження діяльності деяких суб’єктів господарювання. 

Тому сучасна комунікаційна політика випробувальних науково-дослідних 

лабораторій повинна бути спрямована на збереження економічних зв’язків із 

замовниками послуг. Усі наявні засоби комунікації повинні забезпечити 

можливість віддаленого спілкування з партнерами і з замовниками, виключаючи 

особисті контакти  з метою запобігання розповсюдження коронавірусної 

інфекційної хвороби. 

Існуюча практика має яскраві приклади використання інформаційних 

технологій для дистанційного надання послуг громадянам.  

Зокрема, Міністерство юстиції України для цього використовує наступні 

засоби: 
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- офіційні сайти структурних підрозділів Мін’юсту; 

- «гарячі» телефонні лінії; 

- мессенджер Facebook; 

- мессенджер Instagram; 

- телеграм-канал; 

- правничу вікіпедію, 

що дозволяє охопити максимально широку аудиторію громадянського 

суспільства України [1]. 

На сьогодні в реєстрі Національного агентства з акредитації України 

зареєстровано понад одну тисячу випробувальних лабораторій, акредитованих 

на відповідність ДСТУ ISO/IEC 17025 «Загальні вимоги до компетентності 

випробувальних та калібрувальних лабораторій» [2]. 

Зрозуміло, що більшість випробувальних науково-дослідних лабораторій 

має більш вузьке коло споживачів своїх послуг. До того ж, у міністерствах, та 

органах державної влади підтримкою роботи відповідних інформаційних 

ресурсів займаються спеціалізовані структурні підрозділи з відповідним штатом 

працюючих. У випробувальній лабораторії, де працює обмежена кількість 

працівників, такий спосіб керування власним інформаційним ресурсом не 

уявляється можливим.  

Тому основним засобом віддаленої комунікації для  випробувальної 

науково-дослідної лабораторії залишається наявний веб-ресурс, і розширення 

його функціоналу є необхідною умовою для підтримки та розширення  кола 

ділових зв’язків. 

Вивчення інтернет-ресурсів випробувальних лабораторій, акредитованих 

на відповідність ДСТУ ISO/IEC 17025 згідно реєстру [2], показало, що засобами 

розширення ділового спілкування можуть бути: 

- інформація про різноманітні проекти міжнародного співробітництва 

(наприклад, проект «Будуємо зв'язки для успіху в екcпорті») [3]; 
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-  різноманітні відео стосовно випробувальних робіт (наприклад, 

випробування продукції на стійкість від впливу електромагнітних завад) [4]; 

- розміщення на головній сторінці веб-сайту заяви на проведення 

випробувань [5]; 

- можливість замовлення зворотнього телефонного дзвінка [5]; 

- розміщення інформації про досягнення лабораторії [6]. 

Перелічені вище способи спрямовані на залучення нових замовників 

послуг лабораторії, але цього вкрай недостатньо. Для збільшення кількості 

замовників необхідне підвищення відвідуваності наявного веб-ресурсу. 

Відповідно до напрямку діяльності випробувальної лабораторії кожен веб-

ресурс має свою цільову аудиторію, вивчення якої дає можливість оцінити обсяг 

і склад вже наявних і потенційних відвідувачів власного інтернет-ресурсу. 

Маючи подібні відомості, можна приступати до реалізації конкретної стратегії, 

спрямованої на збільшення числа цільових відвідувачів. Вони, як відомо, є 

запорукою процвітання будь-якого бізнесу або діяльності, які мають своє 

представництво в інтернеті. Це є основним завданням SEO (від англійського 

терміну «Search Engine Optimization» -  «оптимізація під пошукові системи»). 

Таким чином, для підвищення відвідуваності веб-ресурсів випробувальних 

лабораторій необхідна їх пошукова оптимізація, тобто діяльність, спрямована на 

те, щоб сторінки певного сайту показувалися у видачі пошукових систем у 

відповідь на певні запити користувачів. 

В сучасних умовах, якщо просуванням сайту не займатися, перетворити 

Інтернет в канал залучення клієнтів практично неможливо [7]. Це з одного боку. 

З іншого боку велике значення має робота із замовниками послуг лабораторії.  

Для прикладу. Усім, хто користується мобільним додатком Нової пошти, 

після отримання відправлень приходять пропозиції оцінити якість 

обслуговування за критерієм «добре/погано». Користувачам послуг 

стаціонарного зв’язку Укртелекому приходять пропозиції оцінити якість 

виконання ремонтних робіт за п’ятибальною шкалою. 
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Тому з метою збереження та розширення клієнтської аудиторії 

пропонується організувати діалог із замовниками виконаних лабораторією 

послуг за таким самим принципом.  

Однією з таких форм діалогу є організація онлайн-опитувань. Такі 

опитування швидко організувати і легко зібрати їхні результати, вони 

забезпечують негайний зворотній зв’язок і пропонують величезну кількість 

інформації, яка може стати в нагоді при аналізі роботи випробувальної 

лабораторії.  Такі опитування є ресурсоефективними, оскільки респонденти 

вводять відповіді  самостійно, що полегшує та пришвидшує їх аналіз [8].  

Питання комунікації з замовниками розглянуті на прикладі 

інформаційного ресурсу Державної випробувальної лабораторії з контролю 

якості лікарських засобів ДУ «Інститут громадського здоровʼя ім. О.М. Марзєєва 

Національної академії медичних наук України» www.druglab.kiev.ua. 

Державна науково-дослідна лабораторія з контролю якості лікарських 

засобів ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О.М. Марзєєва Національної 

Академії Медичних Наук України" (далі - лабораторія) уповноважена 

Міністерством охорони здоров'я України на проведення науково-дослідних, 

випробувальних, науково-практичних і методологічних робіт в області контролю 

якості лікарських засобів і інших видів продукції. 

Лабораторія: 

- прекваліфікована Всесвітньою Організацією Охорони здоров'я (ВООЗ). 

- атестована Державною службою України з лікарських засобів та 

контролю за наркотиками на право проведення контролю якості та безпеки 

лікарських засобів відповідно до галузі атестації стосовно організації 

незалежного лабораторного контролю якості лікарських засобів. 

- акредитована Національним агентством з акредитації України на 

відповідність вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017, підтвердивши свою 

компетентність в сфері: фізичні та фізико-хімічні, біологічні, мікробіологічні, 

токсиколого-гігієнічні випробування лікарських засобів, субстанцій, 
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допоміжних речовин, лікарської рослинної сировини та лікарських рослинних 

засобів, дієтичних добавок, медичних виробів, парфумерно-косметичних 

засобів, засобів гігієни, антисептичних, дезінфекційних та мийних засобів, ігор 

та іграшок, матеріалів та контейнерів, харчових продуктів; випробування на 

вміст радіонуклідів в лікарській рослинній сировині та лікарських рослинних 

засобах, воді питній та непитній. 

Система управління якістю Лабораторії сертифікована ДП "Український 

медичний центр сертифікації" на відповідність вимогам ДСТУ EN ISO 9001:2018 

"Системи менеджменту якості. Вимоги" [9]. 

У процесі розбудови  веб-сайту його роботу було інтегровано до системи 

управління якістю (далі - СУЯ), яка працює в нашій лабораторії з 2007 р.  

Для цього в рамках роботи СУЯ було створено «Підпроцес забезпечення 

загального функціонування веб-сайту лабораторії» (далі- підпроцес), визначено 

його наявні матеріальні та людські ресурси, вхідну та вихідну інформацію, 

критерії оцінки та порядок взаємодії з іншими процесами. Окремим наказом було 

призначено відповідальних осіб за інформаційне наповнення та підтримку 

актуальності інформації на веб-сайті лабораторії. 

Акредитація на відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025:2017, 

сертифікація системи управління якістю на відповідність вимог стандарту ДСТУ 

EN ISO 9001:2018 та включення лабораторії до Переліку прекваліфікованих 

ВООЗ лабораторій з контролю якості, які вважаються прийнятними для 

використання установами ООН та іншими міжнародними організаціями, 

пред'являють до веб-сайту особливі вимоги щодо достовірності та оперативності 

розміщеної на ньому інформації. 

На сьогодні інформаційний ресурс www.druglab.kiev.ua містить наступні 

рубрики: 

- про лабораторію (інформація про основні завдання, акредитацію, 

атестацію, прекваліфікацію ВООЗ, сертифікацію системи якості, керівництво та 

персонал, структуру, досягнення та партнерів лабораторії); 
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- діяльність  (науково-дослідна та навчально-методична діяльність, 

дослідження лікарських засобів, дієтичних добавок, ігор та іграшок, 

косметичних та дезінфекційних засобів, виробів медичного призначення, 

санітарно-епідеміологічна експертиза); 

- лабораторні новини; 

- зворотній зв'язок із замовником (відгуки, подяки, пропозиції, скарги, 

рекламації, анкетування); 

- корисна інформація (нормативні документи, інформація про 

фармакопеї, корисні посилання, оцінка невизначеності вимірювань, перевірка 

сертифікату аналізу, рекомендації щодо застосування дезінфектантів з метою 

профілактики інфекцій, збудником яких є коронавірус COVID-19); 

- контакти. 

Особливу увагу було приділено роботі із замовниками. Замовники послуг 

та відвідувачі веб-сайту лабораторії отримали можливість надсилати відгуки, 

скарги, рекламації, подяки, пропозиції, а також заповняти електронні анкети.  

З метою стимулювання більш активного діалогу з замовниками розроблено 

та подано на розгляд вищому керівництву лабораторії пілотний проект нового 

порядку анкетування відвідувачів веб-сайту. 

Переглянуто порядок надання відповідей на поставлені запитання 

відвідувачами через веб-сайт лабораторії, що дало змогу встановити 

простежуваність наданих відповідей від безпосереднього виконавця до автора 

запитання.  

Контроль актуальності розміщеної на веб-сайті інформації здійснюється за 

допомогою ведення електронного журналу актуальності інформації на веб-сайті. 

Відповідальні особи наприкінці кожного поточного місяця зобов’язані 

підтверджувати актуальність інформації у відповідному розділі веб-сайту 

шляхом заповнення електронної картки-підтвердження у даному журналі. 

Керівник підпроцесу забезпечення загального функціонування веб-сайту 

за потреби проводить збори співробітників, задіяних у роботі підпроцесу. 
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Робота підпроцесу оцінюється згідно протоколу аналізу функціонування за 

критеріями оцінки на щомісячних оперативних засіданнях лабораторії та 

щопівроку на звітах вищого керівництва лабораторії. 

Перевірка роботи підпроцесу проводиться за допомогою внутрішніх та 

зовнішніх аудитів. У разі виявлення невідповідностей у роботі підпроцесу 

складається протокол невідповідності, згідно якого визначаються причини 

виникнення невідповідності, призначається особа, відповідальна за їх усунення 

у встановлений термін, та розробляється відповідна коригувальна дія. Контроль 

за усуненням виявлених невідповідностей у роботі підпроцесу покладено на 

процес забезпечення функціонування СУЯ. 

Таким чином, в лабораторії на основі менеджменту якості створено  

механізм розподілу обов’язків стосовно обробки інформації бази даних  веб-

сайту між працівниками лабораторії, що є актуальним в умовах обмеженої 

кількості працівників. 

Контроль за роботою веб-сайту з боку СУЯ дозволяє підтримувати роботу 

веб-ресурсу на належному рівні як джерела своєчасної, достовірної та якісної 

інформації, так і засобу комунікації з замовниками. 

Накопичений досвід створення та підтримки роботи інформаційного 

ресурсу Державної випробувальної лабораторії з контролю якості лікарських 

засобів ДУ «Інститут громадського здоровʼя НАМНУ» на основі менеджменту 

якості може бути рекомендованим для обговорення та обміну досвідом усім 

зацікавленим у розширенні ділового співробітництва з використанням сервісів 

наявних веб-ресурсів [10]. 
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к.б.н., с.н.с., завідувачка відділу прикладної музеології  

Державного природознавчого музею НАН України  

 

Музейна справа розглядається як спеціалізована галузь культурно-

освітньої та наукової діяльності, яку у своїй сукупності створюють музеї, що 

здійснюють комплектування, облік, охорону, збереження, вивчення і 

використання Музейного фонду України, а також накопичення, зберігання, 

наукове опрацювання і поширення музейної інформації. Музейна справа 

уособлює національну музейну політику (музейне законодавство, музейне 

будівництво, організація керування музеями), загальну музеологію (теорія 

музейної справи) і прикладну музеологію (музеєзнавство), або музейну практику 

(комплектування, облік, зберігання, охорона, вивчення і використання 

Музейного фонду країни, в першу чергу його рухомої частини) [5]. Л.М. 

Шляхтіна [17] окремо виділяє «організацію музейної справи» та управління 

музейною діяльністю», які пов’язує з питаннями менеджменту та маркетингу.  

Основними напрямами національної музейної політики є:  

1) забезпечення соціально-економічних, правових і наукових умов для 

ефективної діяльності музеїв;  

2) сприяння формуванню сучасної інфраструктури музейної справи;  
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3) підтримка і розвиток музейної мережі;  

4) забезпечення підготовки та підвищення фахової кваліфікації музейних 

кадрів, їх правовий і соціальний захист;  

5) бюджетне фінансування;  

6) забезпечення охорони музеїв;  

7) підтримка фундаментальних і прикладних наукових досліджень, 

пов'язаних з музейною справою;  

8) сприяння міжнародному співробітництву в галузі музейної справи. 

Музейна справа як галузь культурної і наукової діяльності спрямована на 

забезпечення функціонування музею як інституції й виконання музеєм його 

соціальних функцій. Становлення музейної справи нерозривно пов’язано з 

формуванням основних напрямів музейної діяльності та музейних професій і є 

наслідком реалізації державної політики у цій сфері [5, 16, 19]. 

У своєму розвитку музейна справа опирається на особливу науку – 

музеологію, яка досліджує формування духовних цінностей на основі 

предметних результатів людської діяльності і об’єктів природи [1, 4, 14, 16]. Як 

відомо, для власного розвитку кожної науки дуже важливими є її мета і предмет 

пізнання. Відповідно до цього на сьогодні у визначенні поняття "музеологія" 

існує три підходи. Прихильники так званого "інституційного підходу" 

("cоціальної музеології", або інакше "екомузеології") вважають, що предметом 

музеології як наукової дисципліни є музей як соціокультурний інститут та його 

функції – або вся музейна справа. Французький музеолог Ж.-А. Рів’єр визначає 

предметом музеології вивчення історії музеїв і їхньої ролі в суспільстві [11]. 

Інституційний підхід свого часу був широко розповсюджений завдяки підтримки 

з боку ІСОМ (Міжнародної ради музеїв), ким було визначено музеологію як 

науку про музеї, що спричинило багаторічні дискусії в середовищі музейників. 

Опоненти цього підходу вважають, що музей не може бути предметом 

музеології, так само як педагогіка – це не наука про школу, а про освіту і 

виховання, або астрономія не є наукою про планетарії. Ці музеологи стоять на 
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позиціях так званого "предметного підходу", за яким предметом музеології є 

музейний предмет як феномен. Представник цього підходу німецький музеолог 

К. Шрайнер визначає музеологію як науку про збирання, зберігання, вивчення і 

використання музейних об’єктів [18].  

На нашу думку, зазначені підходи обтяжені тим уявленням, що предмет 

музеології мусить бути пов’язаний з музеєм або з музейною діяльністю. Проте 

очевидно, що музей у цьому контексті не є метою, а лише засобом пізнання. 

Насправді музейні установи історично виникають і розвиваються як інституції 

реалізації специфічного ставлення людини до дійсності. Специфічність цього 

ставлення полягає в тому, що людина із свого оточення відбирає предмети, які 

для неї репрезентують певні вартості. Таке специфічне ставлення до дійсності є 

характерним для людини за весь період її існування, в той час коли зміст цього 

стосунку безперервно змінюється в ході історії. Згадаємо лише сховища античної 

доби, а пізніше – релікварії або галереї, натуркабінети, студіоло, антикварії та 

кунсткамери епохи Відродження [3, 6].  

Для того щоб можна було ідентифікувати це ставлення, словацький 

музеолог З. Странскі [22], якого можна вважати засновником «комплексного 

підходу» до розуміння предмету музеології, ввів поняття «музеальність» і 

сформулював теорію пізнавального і оцінювального ставлення людини до 

дійсності, яке протягом історії призвело до тенденції зберігання, дослідження і 

показу вибраних предметів. Він же запровадив термін «музеалії», які ми звикли 

називати музейними предметами. При цьому природничомузейний предмет, або 

«натуралію», слідом за австрійським музеологом Ф. Вайдахером, визначаємо як 

справжню (оригінальну або автентичну) пам’ятку природи, яка знаходиться на 

зберіганні в музеї внаслідок її музеалізації (в частині східноєвропейської 

літератури – «музеєфікації»), тобто процесу трансформації предмета музейного 

значення в музеалію (натуралію).  

З. Странскі доводить, що не сам музей, як лише сучасна історична форма 

цього явища, а власне причина його існування, що є виразом і складовою 
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частиною систем пам’яті, можна вважати предметом музеології. Хорватський 

музеолог Т. Шола [21] свого часу навіть пропонував замість музеології поняття 

"мнемологія" як вчення про пам’ять.  

Ф. Вайдахер вважає, що система музеології складається із загальної 

музеології (науки про всі засадничо визначальні вияви музеальності), яка 

охоплює такі окремі дисципліни, як метамузеологія, історична музеологія, 

теоретична музеологія, прикладна музеологія, та спеціальних музеальних 

методів (тих способів використання і тієї поведінки, що виникають у результаті 

контактів загальної музеології зі спеціальними науками у рамках музейних 

взаємозв’язків) [1].  

Завдання метамузеології, на думку Ф. Вайдахера, – пояснювати науково-

теоретичне підґрунтя музеології, нормативно оцінювати та критично аналізувати 

її цілі, методи та результати.  

Термін «музеологія» має давню історію [6]. Перша публікація з теорії 

музейної справи, що з’явилась у Мюнхені у 1565 р., належить бельгійському 

лікарю Квіккебергу. Подальші публікації на цю тему з'явилися у XVII ст., а у 

1727 р. К.Ф. Найкеліус видав свою працю, яка у назві вже мала термін 

«музеологія». У 1877 р. директор музею «Зелене склепіння» Дж. Ґрессе 

започаткував у Дрездені періодичне видання «Журнал з музеології та 

антикварознавства, а також споріднених наук» («Zeitschrift für Museologie und 

Antiquitätenkunde»), де у 1883 р. опублікував працю «Музеологія як наука».  

На початку ХХ ст. з’явились перші періодичні видання, що 

спеціалізувалися на висвітленні музейної проблематики. В 1901 р. у 

Великобританії було засновано «Museums Journal», а в 1905 р. у Німеччині – 

«Museumskunde». В США в 1923 р. цей інтерес на теоретичній базі 

задокументував твір Л. Колемана «Bibliography of Museums and Museology». 

Після створення Міжнародної музейної служби, яка вперше об’єднала під своєю 

егідою спеціалістів із різних країн, частиною програми, яку вона виконувала, 

стало видання журналу «Mouseion» (1927-1946 рр.) і серії монографій із 
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музеологічними проблемами [13]. У 1980 р. вийшов у світ перший номер 

міжнародного теоретичного періодичного видання «Museological working 

papers», а у 1985 р. видало свій перший збірник товариство «Нова музеологія».  

Вперше курс «музеології» почали викладати у вишах Великої Британії, 

зокрема, з 1966 р. – у Лейстерському, з 1971 р. – у Манчестерському та з 1986 р. 

у Лондонському університеті. Нині, крім Великобританії, у багатьох 

європейських країнах – Голландії, Чехії, Словаччині, Польщі, Хорватії та ін., 

музеологія вивчається як університетська дисципліна з отриманням відповідного 

диплому.  

В Україні єдиною в країні кафедрою, яка готувала музеєзнавців починаючи 

з 1955 р., була кафедра археології та музеєзнавства Київського університету імені 

Тараса Шевченка. Останнім часом до них долучилися й деякі українські виші 

Києва, Харкова, Львова тощо. Підготовка музейних кадрів в Україні передбачена 

переліком спеціальностей державних ВНЗ у вигляді двох спеціальностей: 

«Музейна справа і охорона пам’ятників» з присвоєнням кваліфікації «історик-

музеєзнавець» і «музеологія» з присвоєнням кваліфікації «музеолог». 

Кваліфікація «музеолог» відповідає європейському магістру музеології [20]. 

Втім повної відповідності бути не може, зважаючи на відмінність принципів 

багатоступеневої освіти і програми підготовки фахівців.  

Музеологія містить такі складові частини, як: а) теорія музейної справи, б) 

історія музейної справи, в) музейне джерелознавство, г) музеографія, д) 

методика музейної справи, або музейна практика [5, 14, 15]. 

Музейна справа використовує загальні музеологічні методи, за допомогою 

яких досліджують формування духовних цінностей шляхом музеалізації – 

процесу перетворення в музеалії предметів музейного значення (предметних 

результатів людської діяльності і об’єктів природи), а також методи профільних 

наукових дисциплін, які визначають характер музейної збірки і зміст музейної 

діяльності, що включає наукову, фондову, інформаційно-аналітичну, 

експозиційну й просвітницьку роботу. 
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Музеологія як загальна дисципліна вступає в стосунки з низкою дисциплін, 

які фахово використовуються в музеях. У такий спосіб виникають так звані 

«спеціальні музеології», або інтердисципліни.  

Практичні напрями музейної справи допомагає розвивати інша наукова 

дисципліна – «прикладна музеологія», яку ми схильні вважати синонімом 

«музеєзнавства». Вона вивчає особливості збору та використання музеалій 

(музейних предметів), їхню класифікацію та умови збереження на сучасному 

етапі розвитку людства й протягом усієї історії становлення музейних установ в 

Україні та світі.  

Таким чином, предметом музеєзнавства на нашу думку можна вважати 

історію, сучасний стан і напрями розвитку музеїв як сучасної форми збереження 

і показу відібраних музеалій [12, 18, 19,20], а предметом музеології – процеси 

накопичення, збереження, пізнання і передачі соціально важливої інформації, а 

також історію, сучасний стан і напрями розвитку музейної справи [1, 5, 14, 15].  

Слід зазначити, що розвиток національної термінологічної системи у 

співвідношенні з міжнародною музеологічною парадигмою на сьогодні 

продовжує залишатися актуальною проблемою [2, 3, 5, 8, 9, 10, 17]. 

В наш час музейна справа набула особливо широкого розвитку. Так, 

приблизно по 5 тис. музеїв діють у Німеччині та США, Росії – близько 2000, 

Китаї – 1600, Австралії – 1300, Японії – 1200, Іспанії – 1100, Голландії та 

Угорщині – по 800, Польщі, Австрії та Румунії – по 700, майже 500 музеїв діють 

в Чехії. У Великобританії лише в самому Лондоні знаходяться понад 250 музеїв. 

У Франції в Парижі діють понад 200 музеїв, серед яких і найбільший у світі – 

Лувр. В Україні налічується близько 600 державних музеїв, у яких зберігаються 

понад 12 млн. одиниць зберігання основного фонду [5].  

У 1946 р. при ЮНЕСКО було створено міжнародне об’єднання музеїв та 

професійних музейних працівників (Міжнародна рада музеїв, Іnternational 

Council of Museums, ІСOM), що займається збереженням, охороною та 

популяризацією світової природної і культурної спадщини [3]. Штаб-квартира 
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ІСOM розташована в Парижі, там же знаходиться секретаріат та музейний 

інформаційний центр UNESCO-ICOM. Основними базовими організаціями 

ICOM є національні комітети. Вищий керівний орган – Генеральна асамблея, яка 

збирається один раз на три роки або в разі потреби. Рішенням ХІІ Генеральної 

асамблеї ICOM у 1978 р. було запроваджене професійне свято працівників музеїв 

світу – Міжнародний день музеїв. У своїй діяльності Міжнародна рада музеїв 

керується положеннями Статуту та Кодексу професійної етики ICOM, шукає 

відповіді на виклики та потреби музейної справи. 

З 1992 р. в роботі Міжнародної ради музеїв розпочав свою активну 

діяльність Український національний комітет Міжнародної ради музеїв (ICOM 

Україна), а у 2009 р. в м. Кам’янці-Подільському відбулася Всеукраїнська 

науково-практична конференція "Природнича музеологія: теорія та практика", 

що започаткувало практичну діяльність Природничої секції ICOM Україна [7].  

Зміна місії музеїв у сучасному світі призводить до трансформації їх 

функцій музею, що визначає появу нових напрямів музейної діяльності та 

розвиток науки. При цьому природничі музеї покликані створювати і 

поширювати наукові знання, необхідні для гармонізації взаємозв’язку природи і 

людини, що повністю відповідає одному з найважливіших напрямів освітньо-

виховної музейної роботи – не тільки зберігати пам’ять про предмети, об’єкти і 

явища, зафіксовані в музейних колекціях і експозиції, але й інтерпретувати 

природно-історичну спадщину теперішньому і наступним поколінням.  

Музейникам необхідно і в подальшому розвивати власну теорію. Тільки 

розвиваючи її зможемо досягти пізнання феномена музею як такого і на цьому 

шляху вирішувати не тільки сучасну проблематику, але й забезпечити музеям і 

музейній справі загалом достойне майбутнє.  
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В умовах глобального розвитку культурного туризму в усіх його проявах 

комерціалізація культурної і природної спадщини набула глобального характеру, 

охопивши всі регіони світу, а збереження культури країн і народів для наступних 

поколінь перетворилося в одну зі світових проблем. Використання об'єктів 

культурної спадщини в туристських практиках набуває негативних наслідків, а 

культурні цінності, перетворюючись на «туристичний товар» для задоволення 

потреб і запитів туристів, при якому об'єкти і явища культури оцінюються 

ринковими категоріями, виключно з точки зору їх прибутковості, обмінної 

вартості,  конкурентоспроможності на ринку, не завжди збігаються з цінностями 

і пріоритетами місцевих жителів.  

Культурологічне й філософське осмислення проблеми збереження 

індустріальної спадщини здійснюється з початку 1960-х років  коли в розвинених 

країнах світу в процесі різкої зміни технологій відбувалося виробниче 

перепрофілювання цілих регіонів. Занепад традиційних промислових територій 

актуалізував зміну підходів до збереження різних  категорій спадщини, серед 

яких індустріальні пам’ятки стали уособленням культурної ідентичності 

старопромислових регіонів. Матеріальна культура індустріальної епохи в умовах 
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бурхливого розвитку інформаційного суспільства почала розглядатися як 

історичний ресурс, що потребував збереження та повторного використання, та 

як новий напрямок розвитку туристичної індустрії.  

Усвідомлення необхідності збереження культурного різноманіття у світі 

розширює перспективи розвитку культурного туризму як чинника регіонального 

розвитку в умовах глобалізації. Це пов’язано з необхідністю розглядати туризм 

із позицій культурологічного підходу, оскільки з переважно економічного явища 

туристична діяльність перетворюється на соціальний і культурний феномен 

(Барна, 2017, c. 62-64).  

Культурологічний підхід обґрунтовує важливу роль культурно-

пізнавальної діяльності та рекреації під час подорожі, визнає необхідність 

створення умов для реалізації власне культурних потреб людини в пізнанні 

історії, релігії, традицій, особливостей способу і стилю життя, культури інших 

народів.  Культурний туризм став світовим соціокультурним феноменом зі своєю 

гуманітарною та глобальною місією, оскільки привернув увагу світової 

громадськості до проблем національних етнокультур, культурної самобутності й 

культурного різноманіття (Божко, 2010, с. 169–179).  

Кілька закордонних публікацій присвячені тим чи іншим складовим 

культурного продукту туристської індустрії та аспектам взаємодії туризму і 

культури, які, поєднуючись, утворюють культурний туризм. Зокрема, на думку 

австралійського дослідника Д. Тросбі, культурним продуктам властиві такі 

характеристики, як: автентична цінність; духовна цінність; соціальна цінність; 

історична цінність; символічна цінність (Тросби, 2013).  

Водночас саме культурний туризм має найтісніші відносини з 

культурними практиками і способом життя спільнот, які приймають (Richards, 

2008, с. 1209-1223). Він орієнтований на індивідуальні вимоги споживачів, 

оскільки «…турист досягає рівня особистої трансформації в результаті свого 

візиту в символічно значимий пункт призначення» (Shackley, 2001, с. 186). Утім 
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туризм може діяти негативно, впливаючи на культуру місцевої громади і 

переорієнтовуючи її з сільськогосподарського виробництва на індустрію послуг.  

У більшості країн світу культурний туризм тісно пов’язаний з освоєнням 

матеріальної спадщини — відвідування історичних будівель і місць, музеїв, 

галерей мистецтв, замків, церков тощо. Але, якщо розглядати спадщину як 

культурний ресурс туризму, потрібно враховувати нематеріальний аспект 

спадщини та елементи творчої складової культурного продукту туристської 

індустрії (Richards, 2008, с. 1225-1253). Культурна спадщина може 

використовуватися в туристичній діяльності як символічний капітал (Dallen, 

2011, с. 1003-1017). 

Автор книги «Дослідження культурного туризму», Мелані К. Сміт, 

узагальнюючи різноманітність практик та тенденцій культурного туризму, 

особливо виокремлює відвідування об’єктів світової культурної спадщини, 

міський туризм, подієвий та фестивальний туризм (Smith, 2003). У контексті 

розгляду впливу культурного туризму на розвиток країн і традиційних 

суспільств дослідниця приділяє значну увагу соціокультурним впливам туризму 

й висновує, що деякі регіони світу можуть уникнути його поширення. На 

противагу цьому, розвиток культурного туризму на європейському континенті 

сприяв збереженню культурної спадщини, презентації національної та місцевої 

ідентичності в умовах мультикультуралізму і поліетнічності. Мелані Сміт 

відзначає важливість культурної політики країн Європейського Союзу щодо 

розвитку культурного туризму, визнання єдиної стратегії збереження культурної 

спадщини, співпраці між підприємствами сфери туризму на всіх рівнях.  

У працях американських учених відображено переважно тісний 

взаємозв’язок аспектів культури, туризму й економіки (Bendixen, 1997, с. 21-46), 

проблематику управління культурними ресурсами і якістю культурного туризму 

(Robinson, 1996), сутність та історію розвитку культурного туризму, філософське 

осмислення й культурні основи туризму (Goeldner, 2003).  
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На переконання російської дослідниці М. Д. Сущинської, культурний 

туризм тривалий період розвивався за законами масового індустріального 

виробництва, а домінуючими моделями були модель споживання і модель 

спадщини. Для моделі споживання характерні посилена увага до технологій 

обслуговування, підвищення комфортності перебування в місцях «знайомства» 

з культурними пам’ятками, постійне розширення списку відвідуваних місць. Це 

водночас виявлялося в поширенні уніфікованих «пакетів» туристичних товарів і 

послуг, домінуванні пасивної ролі туристів як глядачів та одержувачів вторинної 

інформації (від посередників-гідів) і вербально-візуальної форми пізнавальної 

діяльності (екскурсія), що зумовлювало утворення дистанції між туристами і 

носіями культури, з якою вони ознайомлювались (Сущинская, 2012). 

Для панування традиційної моделі спадщини в культурному туризмі 

основним імперативом стало розуміння культури як набору культурно-

історичних цінностей, що мали популяризуватися через культурний туризм. 

Ставлення до культурного туризму як до засобу освіти зумовило кілька вимог до 

організації пізнавальної діяльності туриста: визначні пам’ятки мали бути 

автентичні і в добре збереженому стані, туризм спадщини найкраще розвивати 

серед пам’яток культури і музейних експонатів, а цікаві культурні об’єкти, через 

меншу презентабельність, залишалися поза увагою. Відбувалося формування 

двох сторін «однієї медалі» — культурний туризм індустріальної епохи 

(Сущинская, 2012). 

Уважається, що виокремлення культурного туризму в специфічний вид 

туристської активності відбулося в другій половині XX ст., коли сформувалася 

окрема категорія людей, яка подорожувала з метою не лише знайомства, а й 

кращого усвідомлення культури й культурної спадщини окремих країн і регіонів 

(Mc Kercher, 2015). Об’єктами культурного туризму декларувалися, крім 

культурних ландшафтів місцевості, мистецтва, культурної та історичної 

спадщини, спосіб життя людей, котрі проживають у певному регіоні, традиції, 

соціальне середовище.  
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В офіційних матеріалах Всесвітньої конференції з культурної політики 

поняття «культурний туризм» («cultural tourism») уперше на міжнародному рівні 

використано в 1982 р. (Погорєлова, 2018, с. 152-157). На думку деяких науковців, 

зростання ролі культурного туризму у 80-х рр. минулого століття спричинено 

процесами недофінансування культури в Європі, оскільки державні субсидії на 

культуру зменшились і здійснювалися пошуки нових альтернативних способів 

фінансування. Водночас у багатьох державах туризм розглядався як можливість 

знайти інше джерело фінансування для культурних програм, за умови, що вони 

повинні адаптуватися до нових, змінених обставин (Jelin, 2019).  

Започаткування таких загальноєвропейських культурних проєктів, як 

«Європейська столиця культури» («European City of Culture»), програма 

«Культурні маршрути», сприяли становленню сучасної культурної політики ЄС 

за стратегічними напрямами: культурна спадщина, міжкультурний діалог, 

розвиток культурних і креативних індустрій. Метою міжурядового проєкту 

«European City of Culture» проголошено сприяння поглибленій культурній 

взаємодії шляхом промоції європейської ідентичності та формування образу-

іміджу європейської спільноти як єдиного соціокультурного простору. Міста для 

проєкту «Європейська столиця культури», що розпочався в 1985 р. з Афін, 

обираються на основі культурних програм, які обов’язково повинні мати чітку 

європейську спрямованість, стимулювати залучення мешканців у культурні 

проєкти і приносити користь місту в довгостроковій перспективі. Програма 

«Культурні маршрути», основана Радою Європи в 1987 р., мала 

продемонструвати внесок різних європейських країн і культур у спільну 

культурну спадщину та сприяти підтримці культурного туризму. «Культурні 

маршрути» є частиною розвиненої мережі, яка забезпечує взаємодію між 

національними, регіональними й місцевими органами влади, широким колом 

асоціацій та представників бізнесу і сприяє залученню відомих туристичних 

центрів й розвитку нових туристичних дестинацій. 
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За умов зростання кількості людей із вищою освітою, перенасиченості 

однотипними туристичними пропозиціями у 80-х рр. XX ст. з’являється новий 

тип мандрівників: постмодернові туристи. Постмодерне суспільство сприяло 

розширенню альтернативних тенденцій у подорожах, які надавали споживачам 

різноманітніший спектр можливостей для самоактуалізації, серед яких 

основними стали досвід нових вражень, активні види дозвілля та освіта. 

Постмодернові туристи керувалися індивідуальними інтересами, цікавилися 

різноманітністю місцевих культур і очікували на пригоди та враження (Macleod, 

2004). Працівники культурного сектора запропонували якісні культурні 

програми, й туристичні пропозиції зазнали переформування відповідно до форм 

спеціалізованого туризму. Тому у 80-х рр. XX ст. культурний туризм стає одним 

з основних предметів в академічному дослідженні культури. Це мало 

забезпечити оптимальні способи використання культурних ресурсів у туризмі та 

якість туристичних пропозицій, а також захист і збереження матеріальної та 

нематеріальної культури як вираження ідентичності місцевої громади. 

Особливого поширення цей вид туризму набув у містах, які цікаві значним 

туристичним потокам.  

Залежно від пріоритету й обсягу споживання культурних благ 

виокремлюють декілька рівнів культурного туризму: професійний культурний 

туризм, оснований на професійних контактах; спеціалізований культурний 

туризм (основною метою туриста є задоволення культурних потреб); 

неспеціалізований культурний туризм (споживання культурних благ є 

невіддільною та істотною, але не основною метою туризму); супутній 

культурний туризм (туристи, котрі мають основною метою відвідування – 

діловий, освітній, науковий, спортивний туризм, можуть доповнювати програму 

перебування споживанням культурних благ); культурний квазітуризм, який 

охоплює переміщення резидентів цієї місцевості, одним з мотивів якого є 

споживання культурних благ (Гордин, 2001, с. 144-145). 
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Культурний туризм як певний тип культурних практик становить 

ефективний засіб конструювання й поширення національної ідентичності. Під 

культурним туризмом слід розуміти вид виробництва послуг, який базується на 

продажу відповідним чином організованої культурної інформації, що 

споживається туристами. Національні еліти, прокладаючи туристичні маршрути, 

створюють канон культурних пам’яток, інституцій, інших об’єктів, за якими 

утверджується статус святинь і які стають культурними брендами, що 

репрезентують націю (Пронкевич, 2015, с. 91-93). 

І тому для більшості українських регіонів орієнтація на культурний туризм 

стає однією з реальних можливостей економічного, соціального й культурного 

піднесення. Культурний туризм є головним сегментом туристичних напрямів, 

однак останнім часом увага перемістилася з суто кількісного зростання попиту 

на споживання культурних та визначних пам’яток до якісних змін у сутності 

цього попиту, в основі якого — можливість пізнати через оточення нові смисли, 

оцінити контекст (відчути атмосферу місця), іншими словами, пізнати культуру 

місця і його жителів. 

Серед основних напрямів руху в цих сферах в Україні можна визначити 

культурну децентралізацію й утворення нових центрів, що зацікавлюють 

туристів і гравців ринку, зростання запиту на локальний культурний 

туристичний продукт, появу нових «аніматорів культури», ревіталізацію та 

популяризацію «третіх місць». Успішному розвитку культурного туризму в 

Україні бракує інформаційної підтримки громадських культурних ініціатив. 

Зокрема проєкт Ukraїner частково виник з ідеї про те, що всі культурно-

туристичні місця — це робота звичайних людей, які не бояться займатися 

невеличкими замками, театрами, сироварнями, фестивалями тощо. Збереженням 

культурних пам’яток в Україні методами фотограметрії та інтелектуального 

моделювання опікується команда Pixelated Realities. Громадська організація 

створює проєкти у віртуальній реальності, де можна прогулятись у часі й 

просторі українських та іноземних міст. До формування медіатеки важливої 
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архітектури та історичних локацій, як Поштова площа, залучають геодезистів, 

архітекторів, урбаністів, а обчислення 3D-моделей Pixelated Realities здійснюють 

разом з Інститутом кібернетики НАН.  

Найперспективнішим для розвитку культурного туризму в Україні є 

Карпатський регіон, уважає Н. М. Кіндрачук, оскільки має вигідне географічне 

розташування; багату історичну та архітектурну спадщину; самобутню культуру 

й добре збережені автентичні народні промисли і ремесла (Кіндрачук, 2013, 

с. 89-92). Серед звичаїв і традицій найпоширенішими в Українських Карпатах є 

проводи на полонину, гуцульське весілля та релігійні календарні свята, зокрема 

Різдво з новорічно-різдвяними колядками й щедрівками. Близькість до таких 

міст, як Львів, Коломия та Косів, Мукачево та Рахів, і культурно-мистецьких 

заходів, де найбільше збереглися самобутні традиції народних промислів, 

привертає значні потоки туристів та дозволяє пропонувати різноманітні 

туристичні маршрути. Кожен регіон Українських Карпат славиться своїми 

фестивалями, що також відіграють важливу роль у розвитку культурного 

туризму. Серед найвідоміших — традиційний «Гуцульський фестиваль», який 

неодмінно відбувається на території проживання етнічних гуцулів, 

гастрономічні фестивалі «Гуцульська бринза» та «Угорчанська лоза».  

Дослідження проблем у межах культурного туризму зумовлює 

використання міждисциплінарного підходу, який набуває чітких ознак під час 

вибору предмета дослідження. Проблеми взаємодії культури і туризму, 

культурні траєкторії сучасного туризму є структурою для аналізу ідентичності 

та мультикультуралізму. Соціокультурні практики сучасного туризму, що 

розвивається в контексті світових глобальних процесів, надають можливості 

системно проаналізувати й означити шляхи позитивної практичної реалізації 

його явних і прихованих можливостей. У провідних західних країнах як засоби 

формування ідентичності і престижу розглядаються головно споживання і 

«показні цінності» — соціально сконструйований престиж. Мистецтво є 

надзвичайно важливим компонентом туристського продукту, а культурний 
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туризм оснований на досвіді, відповідно до якого туристи стають залученими до 

творчого процесу стимулюючими заходами. Туризм може якісно поліпшувати 

організацію та проведення ігор, фестивалів, конкурсів, виставок, надаючи їм 

естетичності, додаючи їх до історичного літопису міста. Фестивалі й святкові 

події відіграють важливу роль у розвитку культурного туризму. Вони доступніші 

для масового глядача, оскільки проводяться на відкритих майданчиках, 

пропонують можливість вибору і сприймаються як живе та щире свято, 

надихаючи й на власне творче самовдосконалення.  

Актуальність подальшого розвитку культурного туризму (розробка тур-

продукту, основою якого є об’єкти промислової, інженерно- та науково-

технічної архітектури) як специфічної складової рекреаційно-туристського поля 

і суттєвого екскурсійно-  пізнавального, історико-архітектурного, національно-

патріотичного, духовно-виховного туристського ресурсу. Зростаюча 

зацікавленість у вивченні та відвідуванні діючих, законсервованих, 

музеєфікованих або перепрофільованих промислових підприємств, інженерно-

технічних об’єктів, які становлять історичну або архітектурну цінність як 

складової історичної та культурної спадщини.  

Піклування про культурну, промислову спадщину та розвиток туризму 

промислової спадщини має бути одним із стратегічних цілей культурного 

розвитку будь-якої країни. Багаторічний прогрес у напрямку кращої валоризації 

промислової спадщини в межах європейських кордонів, систематична розробка 

стратегій валоризація та просування промислової спадщини з метою збагачення 

пропозиції культурного туризму дозволяє нам зробити великий крок вперед у 

туристичній та культурній сфері. Це в першу чергу означає виконання критеріїв, 

міждисциплінарний підхід до дослідження такого різнорідного матеріалу з 

метою збору дійсної документації та надання відповідної валоризації 

промислової спадщини. Далі йде захист на національному рівні та збереження 

існуючого стану, щоб уникнути подальшого погіршення, а також ретельне 

відновлення та остаточне перетворення. 
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Під час процедури потрібно створити групу експертів, які будуть  

відповідальні за роботу над проектом, які приїдуть з різних міст та національних 

установ, місцевих адміністрацій, музеїв та закладів культури, університетів, та 

міністерств культури та туризму певної країни. Мережа згаданих установ є 

хорошою основою для систематичності і повна презентація європейської 

промислової спадщини, яка сьогодні представляє дуже цінний і незамінний 

сегмент європейського культурної спадщини загалом. 

Важливо підкреслити, що туризм і культура є неминуче пов'язані між 

собою. Ми можемо говорити про культурний туризм, зокрема, таким чином 

зосереджуючись на пропонованому культурному змісті, але ми також повинні 

визначитись, що до того, як цей термін був побудований, туризм розвивався 

виходячи з культури призначення. Культура - основа і гарантія відповідального 

та сталого туризму, а туризм - це ресурс для утримання та збереження культурної 

спадщини. 

Пошук шляхів вирішення проблеми сформував тенденцію музеєфікації 

історико-культурної спадщини вугільної галузі в країнах зарубіжжя, яка 

найбільш яскраво реалізувалася створенням ансамблевих музеїв (музеїв-шахт, 

музеїв-заводів, музеїв-пам'ятників, музеїв-парків). Дана практика стала вагомим 

внеском у розвиток музейної сфери країн Європи і сприяла збереженню 

спадщини індустріальної епохи. В межах пострадянського простору подібний 

досвід не набув поширення, однак, потреба в його реалізації продовжує 

неухильно формуватися. 

Таким чином, нематеріальна культурна спадщина має величезний 

потенціал, на основі вмілого використання якого практично будь-яке місто 

здатне формувати потоки міського туризму. Для грамотного залучення 

нематеріальної спадщини слід використовувати, з одного боку, активні 

технології роботи як з городянами, так і туристами, наприклад, екскурсії-квести. 

З іншого, створити хороший рівень матеріальної інфраструктури, необхідної як 

місце проведення подій, пов'язаних з проявом нематеріальної культурної 
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спадщини парків та скверів, набережні та площі. В цілому, нематеріальна 

культурна спадщина дозволяє формувати: самобутній імідж місця, заснований 

на його географічному образі; почуття гордості і причетності городян і гостей до 

міської історії; освітні проекти, засновані на багатому історичному досвіді; нові 

напрямки туризму, такі як подієвий і освітній. Якщо у міста вже є сформовані 

сегменти туристичних пропозиції, він все одно буде зацікавлений в розширенні 

можливостей для туристів. У цьому випадку робота з нематеріальною 

культурною спадщиною може створити додаткові конкурентні переваги. 

Дослідження проблем у межах культурного туризму потребує 

використання міждисциплінарного підходу, який набуває чітких ознак під час 

вибору предмета дослідження. Проблеми взаємодії культури та туризму, 

культурні траєкторії сучасного туризму слугують структурою для аналізу 

ідентичності і мультикультуралізму. Соціокультурні практики сучасного 

туризму, що розвиваються в контексті світових глобальних процесів, надали 

можливості системно проаналізувати та означити шляхи позитивної практичної 

реалізації його явних і прихованих можливостей. 

Головною метою культурного туризму є надання можливості отримання 

пізнавального, естетичного та емоційного задоволення туристів 

постіндустріального часу від спілкування з індустріальною спадщиною 

попередніх поколінь, до формування його ресурсної бази є достатньо складним 

питанням, яке потребує уважного вивчення. Інтерес дослідників-туризмологів до 

цього нового виду туризму породив значну кількість методологічних підходів 

вивчення індустріально туристичних процесів, формування наукового 

понятійного апарату цього туристичного напрямку, варіантів структуризації 

матеріалів, класифікації індустріальних об’єктів для створення індустріально-

туристичного продукту. Тому визначення перспектив теоретичного і 

практичного освоєння ресурсної бази індустріального туризму в України є 

важливим напрямком. 
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Соціокультурні практики сучасного туризму, що розвиваються в контексті 

світових глобальних процесів, надали можливості системно проаналізувати і 

намітити шляхи позитивної практичної реалізації його явних і прихованих 

можливостей. Матеріальна культура індустріальної епохи в умовах бурхливого 

розвитку інформаційного суспільства розглядається як історичний ресурс, що 

потребував збереження та повторного використання, та як новий напрямок 

розвитку туристичної індустрії. 

Культурний туризм став головним сегментом у більшості туристичних 

напрямків, однак останнім часом увага перемістилася з суто кількісного 

зростання попиту на споживання культурних та визначних пам'яток до якісних 

змін у характері цього попиту, в основі якого знаходиться властиве всьому 

людству бажання побачити і пізнати культурну самобутність різних частин світу. 

У сучасній літературі про культуру підкреслюється її матеріальна складова 

(будівлі, споруди, артефакти, твори мистецтва тощо) і невловима її частина 

(традиції, норми поведінки, вірування, ідеї, символи, мова та ін). У зв'язку з цим 

для будь-якої людини, культурний туризм - це не просто можливість 

познайомитися з якимось об'єктом культури, але і зрозуміти його інтерпретацію, 

пізнати через оточення нові смисли, оцінити контекст (відчути атмосферу місця), 

іншими словами, пізнати культуру місця і його жителів.  
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Пертушко І.А. 

ТЕНДЕНЦІЇ У ВЕБ-ДИЗАЙНІ 

 

Пертушко Ірина Анатоліївна 

викладач кафедри образотворчого мистецтва 

Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, 

м. Харків, Україна 

 

Веб-дизайн – сфера дизайну, що набуває все більшої популярності, 

дизайнер у цій сфері повинен мати як художні здібності, так і знання з технічних 

наук. Зараз кількість різноманітних сайтів зростає з кожним днем, особливо 

сайти для продажу товарів та послуг, що набувають особливого попиту. Тому на 

дизайнера лягає велика відповідальність за створений продукт, адже від 

зовнішнього вигляду, зручності і зрозумілості залежить чи будуть залишаться 

потенційні покупці на цьому сайті, чи підуть далі у пошуках більш привабливого 

та зрозумілого. 

Однією із задач дизайнера є постійне відслідковування тенденцій, які 

наразі актуальні, щоб створений ним продукт мав сучасний вигляд та був на часі. 

А іноді тенденції пов’язані не лише з візуальною складовою, а із новими 

технічними особливостями, що значно полегшують роботу, обидва випадки 

об’єднує сучасний стиль flat.  

Стиль Flat дослівно перекладається, як «плаский», що використовує прості, 

двовимірні елементи. Він прийшов на зміну реалізму, та великій кількості 

ефектів та деталей. Сам стиль існував ще за часів появи перших комп’ютерів та 

піксельної графіки, але з часом все більше наближався до реалізму, що значно 

навантажувало як візуальну, так і технічну складову графіки. 

Сьогодні все більше і більше дизайнерів застосовують цю тенденцію в 

своїх роботах, проте особливої популярності стиль Flat отримав з поширенням 

мобільних операційних систем Windows Phone і iOS 7, так як вони є 
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послідовниками цієї тенденції, хоча і не дотримуються їм повністю [1]. Хочеться 

зауважити, що «плаский» – не означає «нудний». Рішення flat нарешті роблять 

контент зрозумілим і легким у використанні. Саме технічна легкість надала 

цьому дизайну таку велику популярність, адже відсутність зайвих елементів, 

таких як: градієнти, тіні, текстури та інше, значно полегшили всі складові сайтів, 

що призвело до більшої швидкості та зручності у використанні. 

Також трендом 2017 року стало Semi Flat Design – напівплощинний дизайн. 

Під впливом Material Design, він став трохи більш просторовим. З'являються 

легкі тіні, які роблять дизайн напівпласким. Flat - дизайн актуальний і сьогодні, 

за рахунок тіней він став глибше і складніше, але основна концепція не 

порушується [2]. 

На сьогоднішній день цей стиль вже вийшов за межі веб-дизайну і широко 

використовується у графічному дизайні, та моушен дизайні. Адже , наприклад, 

при розробці фірмового стилю, який включає в себе сайт, слід дотримуватись 

однієї стилістики в усій продукції, тому ця тема актуальна для багатьох галузей 

дизайну. А для створення елементів flat дизайну потрібен тільки комп’ютер та 

будь-який графічний редактор.  

Саме за рахунок своєї простоти та лаконічності flat дизайн, що має як 

технічні переваги, так і зрозумілість та простоту ілюстрацій, продовжує набувати 

актуальності, що дозволяє сучасним дизайнерам вдало поєднувати технічні та 

художні задуми. 

 

Список використаних джерел: 

1. http://x-site.by/info/flat-design 

2. https://pllsll.com/blog/64  

http://x-site.by/info/flat-design
https://pllsll.com/blog/64
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МЕДИЧНІ НАУКИ 
Труба О.О. 

ОГЛЯД МЕТОДІВ  ВИЯВЛЕННЯ YERSINIA ENTEROCOLITICA 

У  ДОМАШНІХ ТВАРИН 

Труба О.О., 

аспірант, спец. «Ветмедицина» СНАУ 

Ієрсиніоз або ієрсиніозна інфекція (ентерит) – це хвороба викликана 

факультативною, патогенною ентеробактерією y. Enterocolitica. 

Хвороба  проявляється в декількох формах: прихованій та гострій. 

Прихована форма перебігу захворювання в більшості випадків прослідковується 

в молодих тварин, які за часту  і служать її резервуарами для перенесення до 

людини. 

Знаючи все це не можна повністю оцінити всю небезпеку даної хвороби 

для суспільства. Адже, існує дуже мало інформації щодо її розповсюдження та 

дослідження. На сьогоднішній день на території України існує лише декілька 

лабораторій, які займаються дослідженням yersinia 

enterocolitica у тварин. 

Нам відомі  декілька способів виявлення  хвороби: 

найпершим і самим простим є  відбір  фекальних проб та 

бактеріальний посів на ієрсиніозне поживне середовище 

(фото 1). Дана методика є досить простою та не вимагає 

великих затрат коштів. Але основним мінусом такого 

дослідження  є довгий часовий проміжок від 3 до 5 діб. Фото 1 
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Наступним  методом дослідження 

є проведення РНГА. Даний метод 

оснований на виявленні антигена 

сироватки крові за допомогою 

антигенного еритроцитарного 

діагностикума (фото 2), що являє собою еритроцити з адсорбованими на них 

антигенами. Результат по проведеному дослідженню можна отримати вже через 

3 години. Мінусом даного методу є проблематичність закупки діагностикумів та 

їх кошторис. 

 Одним з нових та досить надійних   методів дослідження є метод Maldi-

TOF(Matrix Assisted Laser Desorption ionization- Time of Flight).  Дана методика 

дає можливість швидко та достовірно ідентифікувати видову приналежність 

мікроорганізмів, що  базується на роботі  лазеру, який  пронизує культуру 

бактерій, підіймаючи  у вакуумі специфічні білки і надаючи їм певного заряду. 

Як детектор  використовується  масспектрометер ToF, який аналізує спектр 

білків, для порівняння  з базою даних мікроорганізмів. Результат отримують за 

1-2 дні, а на  3 добу можна встановити  і результати чутливості до

антибактеріальних препаратів. Мінусом даного методу є цінова політика.

Отже, проаналізувавши всю отриману інформацію можна зробити 

висновок, що  самим доступним методом дослідження є бактеріальний посів але 

більш точним  є метод Maldi-TOF, метод РНГА є досить ефективним та 

економічно доцільним, особливо в умовах  ветеринарних клінік , коли тварина 

знаходиться в гострому стані і  для коректного лікування результат потрібен 

дуже швидко. 

Використана література 

Диагностика иерсиниозов животных  [Текст] : учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений факультета ветеринарной медицины  по 

Фото 2 
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Анотація: Однією з актуальних проблем сучасної методики навчання 

іноземної мови є орієнтація всього навчального процесу на активну самостійну 

роботу учнів. Лінгвокраїнознавчий аспект знаходить своє відображення в цілях 

та задачах навчання іноземної мови, а також у змісті та прийомах навчання, що 

дає можливість цілеспрямовано проводити роботу з формування фонових 

країнознавчих знань з перших кроків. 

Ключові слова: викладання іноземної мови, національна культура, 

соціокультурна компетенція, лінгвокраїнознавчий аспект, 

лінгвокраїнознавство. 

На сьогоднішньому етапі розвитку міжнародних відносин та інтеграції на 

захід визначення та вивчення цінностей та переконань будь-якої спільноти є 

особливо актуальним, для забезпечення більш успішної політичної, економічної 
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та соціальної співпраці між австралійською та українською спільнотами, та для 

поширення лінгвокраїнознавчого кругозору. 

Кожна національна культура складається з національних та 

інтернаціональних елементів і не може цілком збігатися з іншою культурою. 

Тому в процесі викладання іноземної мови ми вимушені витрачати час та 

енергію на формування у свідомості учнів поняття про нові предмети і явища, 

що не знаходить аналогії а ні в рідній культурі, а ні в рідній мові. Отже, мова йде 

про включення елементів країнознавства у викладанні мови, але це включення 

якісне іншого роду в порівнянні із загальним країнознавством. Так як ми 

говоримо про з'єднання в навчальному процесі мови і відомостей зі сфери 

національної культури, такий вид викладацької роботи пропонується назвати 

лінгвокраїнознавчим викладанням. 

Лінгвокраїнознавчі прийоми розподіляються на три етапи: презентація, 

закріплення та активізація. У лінгвокраїнознавстві, подібно до стану справ у 

будь-якому іншому аспекті викладання мови, вирішуються проблеми відбору 

навчального матеріалу. Із загального лексичного або фразеологічного запасу та 

із лексичних та фразеологічних мінімумів вибираються одиниці, наділені 

національно-культурною семантикою. Фонетичний або граматичний устрій 

обстежується з метою виявлення в ньому потенційних носіїв даних про культуру. 

Є також самостійні країнознавчі прийоми викладання, такі як експлікація 

лексичного фону, додатковість зорового та вербального рядів, виявлення 

проективного країнознавчого змісту художнього тексту, системне та повне 

коментування. 

Таким чином, лінгвокраїнознавство – це самостійний аспект викладання 

іноземних мов, як і фонетичний, лексичний, граматичний, стилістичний. Тепер 

ми можемо визначити поняття, що таке лінгвокраїнознавство. 

Лінгвокраїнознавство – це аспект викладання іноземної мови, у якому з метою 

забезпечення комунікативності навчання та для вирішення загальноосвітніх та 

гуманістичних задач реалізується кумулятивна функція мови і здійснюється 
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аккультурація адресата, причому методика викладання має філологічну природу 

– ознайомлення здійснюється за допомогою іноземної мови та в процесі її

вивчення.

Одна з актуальних проблем сучасної методики навчання іноземної мови - 

орієнтація всього навчального процесу на активну самостійну роботу учнів, 

створення умов для їх самовираження і саморозвитку. В проекті розроблюваного 

експертними групами Ради Европи пакета документів під назвою “Европейський 

Мовний Портфоліо” відмічається, що в умовах геополітичної ситуації 

“европейське товариство стає більш інтерактивним, европейці стають більш 

мобільними і подорожують для збагачення свого професійного, освітнього та 

особистісного досвіду. Але навіть для тих, хто мало подорожує, сучасні 

інформаційні технології роблять подолання мовних бар'єрів нормою життя. 

Молоде покоління повинно підготувати себе до того, щоб мати максимальну 

користь з такого роду діяльності з метою вдосконалення своїх лінгвістичних 

знань, навиків і умінь.” В усіх матеріалах цього проекту зроблено акцент на 

самостійній роботі по вивченню іноземної мови, а на першому місті серед 

якостей майбутнього повноцінного члена европейського демократичного 

співтовариства називаються “здатність до самоорганізації, незалежність, висока 

самосвідомість, впевненість у своїх силах, поєднання незалежності мислення і 

дій з соціальною відповідальністю”. В такому контексті особливого значення 

набувають ідеї розвиваючого навчання, головною метою його є формування 

особистісної активності учнів. Останнє забезпечує активне відношення до знань, 

систематичність і наполегливість у навчанні, позитивні результати та успішна 

безперервна освіта. Пізнавальна активність - це готовність та бажання учня до 

вивчення нового матеріалу розширеної тематики, що стосується вивчення 

іноземної мови та особливостей країни, мова якої вивчається, бажання 

самостійно розширювати знання з даного предмету, виявлення ініціативи в 

пошуку цікавої інформації, бажання застосувати набуті знання в повсякденному 

житті та при вивченні інших предметів. 
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Для цього необхідно пропонувати дітям вивчення тем, які безпосередньо 

стосуються країни, мову якої вони вивчають. Читання книг, журналів та газет, 

перегляд телепередач, документальних та художніх фільмів на іноземній мові 

сприяє розширенню світогляду учнів, їх обізнаності в усіх сферах 

життєдіяльності людини. У дітей виникає бажання розповісти про прочитане, 

побачене або почуте стосовно подій, що відбуваються у країні, мову якої вони 

вивчають. 

При вивченні іноземної мови обов'язковим повинно бути передбачене: 

• оволодіння знаннями про культуру, історію, реалії та традиції країни, мова 

якої вивчається (лінгвокраїнознавство, країнознавство); 

• залучення до діалогу культур (іншомовної та рідної); 

• усвідомлення учнями суті мовних явищ, іншої системи розуміння, через 

яку може сприйматися дійсність; 

• розуміння особливостей свого мислення; 

• порівняння явищ іноземної мови, що вивчається, з рідною мовою; 

• уміння вчитися (працювати з книгою, підручником, довідковою 

літературою, словниками тощо). 

Досягнення цих цілей навчання іноземної мови можливе за умов 

взаємопов’язаного вивчення мови і культури народу - носія цієї мови, а також 

активної комунікативно-пізнавальної діяльності учня як суб'єкта навчання. 

Тому для стимулювання пізнавальної активності учнів важливим фактором 

буде самостійна підготовка матеріалу про один з епізодів історії країни, або про 

одного з видатних діячів країни. Коли учень самостійно готує матеріал, він 

виявляє творчу ініціативу, а вона в свою чергу, сприяє розвитку пізнавальної 

активності. 

Важливою умовою у підвищенні пізнавальної активності є інформованість 

викладача і учнів не тільки про заходи, спеціально направлені на вивчення 

іноземної мови, яка вивчається (таких, як навчальні програми телебачення і 



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

© Бабак Г.С., Білоусов А.В. 
100 

радіо), але і про інші можливі способи реалізації комунікативних потреб у 

навчальній діяльності. Уміння вчителя зацікавити, привернути увагу, зробити 

рекламу фільмові, передачі, безумовно, стимулює самостійну діяльність учнів, 

створює психологічну готовність до сприйняття нової інформації. 

Лінгвокраїнознавчий аспект знаходить своє відображення в цілях та задачах 

навчання іноземної мови, а також у змісті та прийомах навчання, що дає 

можливість цілеспрямовано проводити роботу з формування фонових 

країнознавчих знань з перших кроків. На наш погляд, можна казати про 

лінгвокраїнознавчий компонент змісту підручників, тому що він входить в цілі, 

зміст та прийоми навчання, які в них викладені. Правомірно вважати 

лінгвокраїнознавчим компонентом зміст навчально-методичного комплексу в 

цілому, тому що його складовими частинами є книга для читання, книга для 

вчителя, яка значною мірою вирішує ці задачі. 

Найважливішим мотиваційним стимулом вивчення іноземної мови є, 

звичайно ж, прагнення до розширення свого загального кругозору, причому 

провідну роль відіграє бажання познайомитися з життям країни досліджуваної 

мови, з її географією, історією, побутом. Важливим є і той фактор, що 

інтернаціоналізація всіх аспектів життя суспільства, зміна політики держави дає 

можливість наочно познайомитися з країною, мова якої вивчається, відвідати її 

чи як турист, чи пройшовши там стажування, навчальний курс, беручи участь в 

численних міжнародних освітніх програмах. 

Іноземна мова робить значний внесок у розширення загальноосвітнього 

кругозору учнів. Його роль можна підсилити за рахунок ще більш послідовної і 

більш широкої реалізації лінгвокраїнознавчого аспекту, що є частиною 

здійснення міжпредметних зв'язків. Іноземна мова стикається з багатьма 

шкільними дисциплінами і, перш за все, відкриває школярам шлях до додаткових 

знань з географії, історії, літератури й інших предметів. Тому важливо так 

побудувати навчання, щоб учні оволодівали умінням користуватися іноземною 

мовою для поповнення своїх знань з цих предметів. 
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Велика кількість різних факторів, що впливають на навчання іноземних мов, 

їхній взаємозв'язок і взаємозумовленість приводить до об'єктивної необхідності 

розглядати навчання іноземної мови як складну систему, що вимагає більш 

повного виявлення цих факторів і послідовного їхнього обліку. Оволодіння 

іноземною мовою як засобом спілкування повинне дати школярам безпосередній 

доступ до культури інших народів, забезпечити в процесі навчання діалог 

культур, сприяти вихованню, всебічному розвитку школярів, підвищувати якість 

підготовки їхньої діяльності в різних сферах життя – у побутовій, соціально-

культурній і т.д. Володіння іноземною мовою відкриває більш широкі 

можливості для науково-технічного прогресу, тобто тут мова йде про 

підвищення результативності навчання іноземній мові. 
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ПЕДАГОГІЧНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ – МЕТОД НАУКОВОЇ 

ДІАГНОСТИКИ РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ ІНФОРМАТИЧНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ  
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аспірант, Глухівського національного педагогічного університету  

імені О. Довженка 

 

Цифровізація всіх сфер діяльності людини вимагає від майбутніх 

спеціалістів сформованих професійних компетентностей, зокрема 

інформатичної компетентності. Формування інформатичної компетентності 

майбутніх спеціалістів, зокрема педагогів професійного навчання, на сьогодні є 

однією з актуальних проблем сучасної вищої освіти. Студіювання наукових та 

науково-педагогічних джерел дало можливість визначити одну з головних 

суперечностей, а саме між зростаючими потребами інформаційного суспільства 

у висококваліфікованих, інформатично грамотних кадрах і неготовністю ЗВО 

підготувати таких спеціалістів, ураховуючи динамічні тенденції розвитку 

цифрових технологій. Ця суперечність спрямувала наше дослідження  на 

визначення засобів, форм, способів та методів організації освітнього процесу для 

реалізації основної мети, тобто розробки та перевірки педагогічних умов 

формування інформатичної компетентності майбутніх педагогів професійного 

навчання у ЗВО. 

Досягненню означеної мети дослідження сприяло розв’язання комплексу 

таких основних завдань: аналіз і розкриття проблеми; уточнення змісту й 

структури інформатичної компетентності майбутніх педагогів професійного 

навчання; визначення структурних компонентів, критеріїв, показників і рівнів 

сформованості інформатичної компетентності майбутніх педагогів 

професійного навчання;  виокремлення та обґрунтування педагогічних умов, 
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розробка педагогічної моделі формування інформатичної компетентності 

майбутніх педагогів професійного навчання з повним описом блоків та змістових 

компонентів моделі; розробка авторського курсу «Інформатика у професійній 

діяльності педагога професійного навчання» та розробка навчально-методичного 

забезпечення (навчальна програма, навчальні посібники, конспект лекцій з 

дисципліни, комплекс лабораторно-практичних занять, комплекс тестових 

завдань поточного та підсумкового контролю).  

У рамках наукового дослідження на початковому етапі експерименту 

виникала необхідність з’ясування таких ключових понять: «експеримент», 

«педагогічний експеримент». 

На думку низки науковців, поняття «експеримент» – це «метод збору 

педагогічних фактів в спеціально створених умовах, що дають можливість 

вивчення та перевірки педагогічних впливів згідно з проблемою 

дослідження [3; 1; 4; 6; 8]. 

Пілющенко В.Л., Шкрабак І.В., Славенко Е.І. вважають, що «педагогічний 

експеримент» – це «науково організований дослід або спостереження, 

здійснений відповідно до чітко визначених умов, що є підставою для наукового 

дослідження, керування ним та забезпечення відтворення визначених умов. 

Основною ознакою експерименту є вплив на явище або процес, що вивчається. 

Науковці вважають його джерелом пізнання і критерієм істинності гіпотез і 

теорій [9; 7, с. 67] 

Основним принципом експерименту науковці вважають загальний 

емпіричний метод дослідження, який полягає у зміні лише одного певного 

фактору в кожній дослідницькій процедурі, за незмінності та підконтрольності 

інших. Для перевірки впливу іншого фактору необхідно провести таку 

дослідницьку процедуру, де цей фактор змінюється, а всі інші контрольовані 

фактори залишаються незмінними [5, с. 102]. 

С. Гончаренко у своїх працях зауважує, що теоретична позиція дослідника, 

яка виражена в працездатній гіпотезі, та методика дослідження є причинами 
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точних і вірогідних результатів педагогічного експерименту. Правильність і 

достовірність проведення експерименту уможливлює перевірку гіпотез про 

причинно-наслідкові зв’язки, не обмежуючись установленням кореляції між 

змінними. Для забезпечення ефективної й достовірної експериментальної роботи 

щодо перевірки теоретичних положень наукового дослідження науковці 

вважають, що вона повинна бути проведена за короткий проміжок часу і з 

найменшими витратами, при цьому має забезпечити найвищу якість отриманих 

результатів [2, с. 67-68]. 

Поняття «педагогічний експеримент», на думку Н. Тверезовської та  

В. Сидоренко, – це різновид природного дослідження об’єкту, яке відбувається 

в звичайному природному середовищі в умовах різноманітних видів людської 

діяльності. Організація експерименту, аналіз отриманих результатів повинні 

здійснюватися з урахуванням конкретних умов і особливих характеристик цього 

методу. До них належить: сформована уява про реальність; розробка програми; 

виділення одиниць дослідження; визначення об’єктивних показників; розробка 

методики формуючої діяльності [10, с. 224, 225]. 

На думку С. Гончаренка, існує низка найважливіших умов ефективності 

педагогічного експерименту. До таких умов можна віднести:  

 вивчення практичного досвіду визначення завдань та поля 

експерименту на основі ретельного попереднього аналізу явища і його розвитку; 

 деталізацію гіпотези з урахуванням специфіки наукового 

дослідження; 

 формулювання завдань, обґрунтування критеріїв, показників та 

рівнів, за якими будуть оцінюватися результати, явища, засоби тощо; 

 визначення мінімальної й достатньої кількості експериментальних 

об’єктів та проміжків часу для успішного досягнення мети експерименту; 

 здатність дослідника встановити зворотний зв’язок з об’єктом 

дослідження для уникнення однобічності в експерименті та полегшення процесу 

підбиття підсумків, а також отримати можливості спостерігати динаміку та 
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виявляти проблеми під час педагогічних впливів на досліджуване явище і 

встановлювати їх причину; 

 доступність зроблених висновків, розроблених рекомендацій, 

пріоритетність у порівнянні з урахуванням сучасних способів розв’язання  

певної проблеми [2, с. 179].  

З огляду на зазначене вище дослідження основних понять, у рамках нашого 

наукової роботи було розроблено науковий апарат експерименту, етапи та 

методику його реалізації. До нього ми віднесли мету, гіпотезу, незалежну та 

залежну змінні, учасників експерименту, завдання та умови проведення. 

Мета педагогічного експерименту полягає у перевірці педагогічних умов 

формування інформатичної компетентності майбутніх педагогів професійного 

навчання у ЗВО. 

Гіпотеза педагогічного експерименту: достатній рівень сформованості 

інформатичної компетентності майбутніх педагогів професійного навчання буде 

досягнуто, якщо в процесі професійної підготовки забезпечити виконання таких 

педагогічних умов:  

 посилення мотивації здобувачів освіти до застосування 

інформаційно-комунікаційних технологій в професійній діяльності; 

 розробка змістового забезпечення формування інформатичної 

компетентності під час підготовки у ЗВО;  

  розробка і впровадження спеціального курсу «Інформатика в 

професійній діяльності педагога професійного навчання»;  

  використання традиційних й інноваційних методів навчання в 

освітньому процесі. 

Залежна змінна експерименту: рівень сформованості інформатичної 

компетентності майбутніх педагогів професійного навчання. Часткові залежні 

змінні:  

 рівень розвитку мотиваційно-ціннісного компонента інформатичної 

компетентності; 
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 рівень розвитку когнітивного компонента інформатичної 

компетентності; 

 рівень розвитку діяльнісно-професійного компонента 

інформатичної компетентності; 

 рівень розвитку оцінювально-рефлексивного компонента 

інформатичної компетентності. 

Експериментальний чинник (незалежна змінна): навчально-методичний 

комплекс з організації навчально-пізнавальної роботи здобувачів освіти, 

побудований на інноваційних, творчих, групових та практичних завданнях, який 

реалізує педагогічні умови формування інформатичної компетентності 

майбутніх педагогів професійного навчання. 

Учасники експерименту: здобувачі вищої професійної освіти. 

Завдання педагогічного експерименту: 1) визначити бази апробації для 

проведення експерименту, кількісний склад контрольної та експериментальної 

групи; 2) розробити методику діагностики стану сформованості інформатичної 

компетентності майбутніх педагогів професійного навчання та визначити її 

рівень у контрольній та експериментальній групах на початковому етапі 

педагогічного експерименту; 3) розробити навчально-методичний комплекс 

засобів експериментального впливу на експериментальні групи та впровадити 

його в освітній процес підготовки педагога професійного навчання; 4) провести 

діагностику стану сформованості інформатичної компетентності майбутніх 

педагогів професійного навчання та визначити її рівень у контрольній та 

експериментальній групах на завершальному етапі педагогічного експерименту; 

5) здійснити обробку, кількісний та якісний аналіз результатів 

експериментального дослідження методами математичної статистики, 

сформулювати висновок щодо ефективності запропонованої педагогічної 

технології. 

Умови проведення експерименту:  
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- визначення постійного складу педагогів, контрольної та 

експериментальної груп учасників педагогічного експерименту;  

- забезпечення учасників експерименту однаковими навчальними 

аудиторіями; 

- використання педагогами протягом  експерименту навчально-

методичного комплексу та критеріїв оцінювання навчальних досягнень 

учасників контрольної та експериментальної груп; 

- використання однакових навчальних завдань та часу навчання в 

контрольній та експериментальній групах; винятком є вивчення 

експериментальною групою спецкурсу на основі авторського навчального 

посібника. 

Отже, з огляду на проаналізовану науково-педагогічну джерельну базу і 

науковий апарат педагогічного експерименту, можна зробити висновки, що всі 

вище перераховані методологічні показники експерименту є основою для 

початку діагностики показників, критеріїв і рівнів сформованості компонентів 

інформатичної компетентності майбутніх педагогів професійного навчання, а 

педагогічний експеримент є суттєвим методом діагностики. 

 

Список використаної літератури 

 Волков Б.С., Волкова Н.В. Детская психология: Логические схемы. 

Москва: Владос, 2002. 256 с. 

 Гончаренко С. У. Педагогічні дослідження: Методологічні поради 

молодим науковцям. Київ – Вінниця, 2008. 278 с.  

 Лаврентьева Г.П., Шишкіна М.П. Методичні рекомендації з організації 

та проведення науково-педагогічного експерименту. Київ: ІІТЗН, 2007. 74 с. 

 Материалы инновационного практикума “Роль экспериментальной 

деятельности в совершенствовании профессиональной компетентности учителя”. 



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

www.openscilab.org  Педагогічні науки 

© Базиль С.М.   
109 

Кустанай, гор. метод. кабинет, январь 2006. 

URL: http://met.goruo.kostanay.kz/16/1.doc (режим доступу: 01.10.2018). 

 Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования. 

Москва, 2010. 280 с.  

 Петровського А.В. Общая психология. Учебник для студентов пед. ин-

ов под Москва: Просвещение, 1976. 479 с. 

 Пілюшенко В.Л., Шкрабак І.В., Славенко Е.І. Наукове дослідження: 

організація, методологія, інформаційне забезпечення: навч. посіб.. Київ, 2004. 344 

с.  

 Селевко Г.К., Басов А.В. Новое педагогическое мышление: 

педагогический поиск и экспериментирование. Ярославль: Ин-т 

усовершенствования учителей, 1991. URL: http://old.iro.yar.ru/ 

resource/distant/pedagogy/pedagogicheskii_/eksperement/basov/ogl.html (режим 

доступу: 11.01.2020). 

 Сисоєва С.О., Кристопчук Т.Є. Педагогічний експеримент у наукових 

дослідженнях неперервної професійної освіти: навч.-метод. посіб. Луцьк: Волин. 

обл. друк., 2009. 460 с.  

 Тверезовська Н. Т., Сидоренко В. К. Методологія педагогічного 

дослідження: навч. посіб. Київ, 2013. 440 с.  



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

© Буйницька М.М. 
110 

Буйницька М.М.  

ДОСВІД ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ 

МОЛОДІ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ США 

 

Буйницька Марина Миколаївна 

аспірант кафедри кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти 

Українська інженерно-педагогічна академія (м.Харків) 

ORCID 0000-0002-9384-8718 

 

Перспективний розвиток будь-якого суспільства на сучасному етапі 

інтенсифікації глобалізаційних процесів зумовлений потенціалом участі в ньому 

представників молодого покоління. Саме це покоління вирішуватиме проблеми 

різного характеру. Прогресивною молоддю виступає студентство, якому 

належить у найближчому майбутньому обіймати місце елітарного прошарку. 

Через психофізіологічні особливості саме студентський вік характеризується як 

такий, що має великий потенціал і схильність до соціально активної поведінки 

завдяки сформованій спрямованості, установкам, умінню орієнтуватися в 

системі відносин. У зв'язку з цим, науковці наголошують на необхідності 

«вберегти майбутніх фахівців від проявів деструктивної активності, основні 

форми якої проявляються в поняттях «асоціальна» або «девіантна» поведінка, і 

спрямувати природну активність особистості в соціальне русло» [5, с. 82], а для 

держави – «сформувати реальну, соціально стійку особистість, здатну в нових 

соціально-економічних умовах зробити вагомий внесок в перебудову 

суспільства» [7, c. 108]. 

Визначальним чинником соціальної активності студентської молоді одні 

науковці [5] вважають тип культури, а не рівень розвитку економіки або 

демократії. Проте інші дослідники [3] причину низького рівня реалізації 

українським студентством власних інтересів шляхом залучення до певного 
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громадського об’єднання, соціальної інституції пояснюють повільними темпами 

розвитку українського суспільства та злам колишньої ідеологічної системи. 

Безумовно, як об’єктивні, так і суб’єктивні причини мають місце в обґрунтуванні 

причин певного рівня соціальної активності студентства. Незважаючи на це, 

пошуку науковців спрямовані скоріше не на виявлення факторів, а пошук шляхів 

активізації просоціальної поведінки молоді. 

Соціальна активність особистості, яка відповідає суспільній природі 

людини, являє собою її здатність до соціальної взаємодії [6]. Під соціальною 

активністю особистості студента варто розуміти такий комплекс якостей, 

властивостей молодої людини, які базуються на її потребах та інтересах і 

виявляються у навчальній, науковій, суспільно-політичній діяльності, 

справляють позитивний вплив на навколишнє середовище й саму людину [1, 

с. 37].  

Зважаючи на те, що цілісність особистості досягається за рахунок 

гармонійного розвитку її складових, цілісність особистості студента залежить від 

рівня сформованості його соціальної зрілості, яка складається з таких елементів: 

соціальної активності, соціального самовизначення та соціальної 

відповідальності. Багато авторів, які намагаються з'ясувати суть та специфіку 

соціальної активності молодого покоління, небезпідставно пов'язують це явище 

з діяльністю. Саме діяльність, у всіх формах її прояву, виступає мірою соціальної 

активності людей і молоді зокрема. 

Для студентської молоді в США залучення й активна участь у соціально 

значущій діяльності, в першу чергу, зумовлені прагматичними мотивами: 

кар'єрне зростання, перспективи, що з’являються завдяки особливим 

можливостям участі в престижній молодіжній організації, в освітніх програмах, 

здобуття рекомендації при працевлаштуванні тощо. І такий прагматизм не має 

негативного забарвлення, як би це сприймалося за радянських часів на наших 

теренах. Адже таке прагнення особистості формується за допомогою 

педагогічних методів у виховній діяльності. Такі мотиви складають аксіологічну 
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суть особистості американського громадянина, який з народження прагне 

приносити користь суспільству, зокрема й створюючи себе як самодостатню 

особистість для суспільства, його блага. 

Що впливає на формування такої ціннісної системи особистості? 

Безперечно, на перше місце варто поставити соціально-педагогічні фактори: 

роль сім’ї та можливості закладів освіти у здійсненні процесів освіти, виховання 

й розвитку особистості. Сім’я, разом з державою, є одним із провідних інститутів 

системи виховання підростаючого покоління. Саме сім’я повинна нести основне 

навантаження у формуванні особистості молодої людини та її соціальної 

активності. Прищеплення навичок як потреби приймати участь у соціальному 

житті того середовища, в кому ти перебуваєш, закладається і культивується 

родиною дитини від самого народження. Батьки виступають прикладом 

небайдужого ставлення до членів громади, залучення до участі в соціальних 

акціях, які організуються на громадських засадах за місцем проживання, тощо У 

подальшому заклади освіти стимулюються дітей до суспільно корисної 

діяльності, яка реалізується за підтримки і за участю їхніх батьків. Така 

діяльність, з одного боку, забезпечує формування соціальної активності дитини, 

а, з іншої, що є так само важливо, сприяє закріпленню родинних міжпоколінних 

зв’язків. Крім того, в США, як зазначають дослідники [4], досить поширеною в 

останні роки у більшості шкільних закладів третього ступеня (так 

звані high schools) стає практика розповсюдження так званого,  «service learning», 

або навчання через служіння спільноті, що підтримується місцевою та 

федеральною владою, та має мільйонні бюджетні інвестиції. Безперечно, 

діяльність, організована у такий спосіб, що передбачає самостійне обговорення 

проблем та прийняття рішень дітьми, співпрацю, осмислення власних дій тощо, 

забезпечує формування у школяра власної причетності до вирішення проблем 

спільноти, а отже й суспільства і держави. 

До соціально-педагогічних факторів слід додати соціально-психологічні: 

створення позитивної мотивації у молодого покоління на сприйняття та 
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засвоєння виховного впливу. Зважаючи на ті характеристики, які науковці 

вважають визначальними для соціальної активності (цілеспрямованість, 

наполегливість, активність, цікавість, самостійність, товариськість, колективізм 

і взаємодопомога, сприйняття нового, креативність і відповідальність) для 

американського студента найважливішими якостями, які саме визначають 

ступінь прояву його соціальної активності, виступають ініціативність і 

відповідальність. Отже, потребою для молодої людини має стати постійне 

бажання позитивно сприймати виховні настанови, усвідомлювали необхідність і 

шляхи формування в себе відповідних якостей. Ініціативність і відповідальність 

не можуть бути спонтанними проявами, вони мають стати сталими 

характеристиками особистості. Загальновизнаним є факт неможливості 

примусити особистість виховуватися і працювати над собою. В цьому плані 

однією із ключових проблем є завдання самовиховання та саморозвитку 

особистості, докладання морально-вольових зусиль, виховання сили волі. У 

зв’язку з цим, науковці звертають увагу на те, що «необхідно створити 

оптимальні умови, здійснити допомогу і підтримку студента в самовихованні, 

самовизначенні, моральному самовдосконаленні, засвоєнні соціального досвіду» 

[2, c. 44]. 

Важливими напрямами формування соціальної активності студентів у 

США є залучення їх до суспільно-політичної діяльності, в безпосередню 

цілеспрямовану соціально-корисну діяльність, в ході якої вони можуть бачити 

позитивний результат власних дій. На відміну від українських студентів, 

американські, як правило, не чекають поки їх залучатимуть до якоюсь діяльності, 

а виступають її ініціаторами, ураховуючи власну зацікавленість: створюють 

громадські організації; систематично організовують і проводять соціальні акції; 

шукають механізми рекламування й розширення меж суспільно корисної 

діяльності; оцінюють перспективи і шляхи виходу на новий, більш 

перспективний рівень розвитку тощо.   
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Отже, як механізми формування соціальної активності студентської 

молоді, які можна використовувати щодо українських студентів варто 

відзначити такі: формування соціальних потреб у середовищі життєдіяльності 

особистості студента (оцінка можливостей покращення навчального процесу, 

умов проживання в гуртожитку, взаємодії в студентському середовищі тощо); 

створення умов для усвідомлення особистісних смислів конкретних видів 

суспільно-корисної діяльності (формування відчуття власної причетності до 

того, що відбувається в навколишньому середовищі: «що можу зробити саме я 

для покращення?», «якою є моя роль в цьому процесі?» тощо); навчання 

стратегічному і тактичному цілеутворенню (постановка особисто важливих 

цілей в обраній суспільно-корисній діяльності); навчання вибору особистісно та 

соціально прийнятних форм і методів наміченої суспільно-корисної діяльності; 

опанування методів ініціювання й особистісного включення в обрану суспільно-

корисну діяльність; навчання аналізу, проведення особистісної рефлексії і 

самооцінки процесу і результату власної суспільно-корисної діяльності. 

 

Список використаних джерел:  

1. Андрущенко В. Губерський Л., Михальченко М. Культура. Ідеологія. 

Особистість. Методолого-світоглядний аналіз [Текст]. К. : Знання України, 2002. 

578 с. 

2. Васильєва М.П., Подберезський М.К. Технології соціально-педагогічної 

роботи зі студентською молоддю. Науковий часопис Національного 

педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія Педагогіка. К.: 

Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. Вип.24. Т. 1. С. 41-48. 

3. Вербець В. Формування та реалізація духовно-творчого потенціалу. 

Соціальна психологія. 2004. № 3 (5). C. 150-162. 



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

www.openscilab.org  Педагогічні науки 

© Буйницька М.М.   
115 

4. Євсюкова А.В. Вплив освітнього процесу на формування політичної 

соціалізації молоді: досвід Сполучених Штатів Америки для України. Державне 

управління: удосконалення та розвиток. 2013. № 6.  

5. Мазуріна А.В., Солодюк Н.В. Соціальна активність особистості 

студентської молоді – пріоритетний напрямок розвитку українського 

державотворення. Духовна особистість: методологія, теорія і практика. 2012. 

№ 4 (51). С. 82-87. 

6. Мануйлов Є. М. Формування соціальної активності особи студента в 

процесі навчання у ВНЗ. Вісник Національної юридичної академії України імені 

Ярослава Мудрого.  Філософія. 2010.  № 5. С. 12-21. 

7. Янкін В. Соціальна активність як показник успішної соціалізації. Вісник 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія. 

2014. № 2 (2). С. 108-110. 



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

© Грітченко Т.Я. 
116 

Грітченко Т.Я.  

ЕКOЛOГІЧНА СВІДОМІСТЬ  

ЯК ПРЕДМЕТ ВИВЧЕННЯ СУЧАСНИХ НАУК 

Грітченко Тетяна Яківна, 

к. пед. н., доцент, доцент кафедри фахових методик 

та інноваційних технологій у початковій школі 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини 

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-6389-3203 

На сучаснoму етапі рoзвитку суспільства сoціальна напруженість і 

пoгіршення екoлoгічних характеристик середoвища прoживання вимагають від 

людини якіснo нoвoгo екoлoгічнo oрієнтoванoгo мислення і відпoвіднoї 

пoведінки. Умoвoю збереження і пoдальшoгo рoзвитку людини є oвoлoдіння нею 

культурoю підтримки гармoнійних віднoсин і рівнoваги з навкoлишнім 

середoвищем. Разoм з тим, низький пoтенціал екoлoгічнoї культури сучаснoї 

людини, щo виявляється як на індивідуальнoму, так і на державнoму рівнях, 

ствoрює загрoзу самoму існуванню цивілізації.  

Дoслідження численних експертів пoказують, щo прoблема екoлoгічнo 

рoзумнoгo буття людини віднoситься дo числа глoбальних, тoбтo властива будь-

якій країні, будь-якoму регіoну. Низький рівень екoлoгічнoї oсвіченoсті 

населення, включаючи й учнів різних вікoвих груп, відзначається багатьма 

дoслідниками С. Глазачoвим, O. Грoшoвенкo, Г. Дудік, Д. Єрмакoвим, 

А. Захлебним, З. Запoрoжан, І. Звєрєвим, O. Кoзлoвoю, O. Кoлoнькoвoю, 

В. Маршицькoю, Є. Павлютенкo, Р. Петрoсoвoю, А. Плешакoвим, 

Л. Пoнoмаренкo, Н. Пустoвіт, Л. Сімoнoвoю, І. Суравегінoю, Г. Тарасенкo, 

В. Шабликінoю та ін. Oстаннє пoяснюється великoю кількістю сoціальних, 

екoнoмічних, геoпoлітичних причин, прoте певну відпoвідальність за стан 

екoлoгічнoї культури населення несе й oсвіта. 



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

www.openscilab.org  Педагогічні науки 

© Грітченко Т.Я.   
117 

Незважаючи на ширoке пoширення ідей oрієнтації oсвіти на вихoвання в 

учнів екoлoгічнo адекватнoї пoведінки в навкoлишньoму середoвищі, 

сприйняття прирoди як oднієї з вищих ціннoстей, рoзуміння неoбхіднoсті 

гармoнії з нею – всі ці аспекти екoлoгічнoї культури ще недостатньо 

представлені в змістoвих і прoцесуальних аспектах сучаснoї oсвіти. Дoслідження 

пoказують, щo рівень екoлoгічнoї культури, знань і відпoвіднoгo дoсвіду у 

населення граничнo низький. Через це вoнo не усвідoмлює, щo наближається 

екoлoгічна катастрoфа і в цілoму є байдужим дo oхoрoни навкoлишньoгo 

середoвища. Зі зрoзумілих причин це має місце і в пoведінці дітей.  

У філoсoфії «екoлoгічна свідoмість» трактується як усталена й усвідoмлена 

система уявлень прo стан прирoднoгo дoвкілля, здатність (індивідуальна абo 

кoлективна) дo адекватнoгo рoзуміння oрганічнoгo зв’язку між людинoю та 

прирoдoю і викoристання екoлoгічних знань та перекoнань у всіх без винятку 

сферах практичнoї діяльнoсті [6]. Зазначається, щo невід’ємнoю умoвoю 

фoрмування екoлoгічнoї свідомості, як важливoгo складника світoгляду сучаснoї 

людини, є система багатoступеневoї й фундаментальнoї екoлoгічнoї oсвіти та 

прoпаганди. 

У психoлoгії «екoлoгічна свідoмість» рoзглядається як сукупність уявлень 

(як індивідуальних, так і групoвих) прo взаємoзв’язки у системі «людина – 

прирoда» і в самій прирoді, існуючoгo ставлення дo прирoди, а такoж 

відпoвідних стратегій і технoлoгій взаємoдії з нею [7]. 

Екoлoгічна психoлoгія [1; 3; 4; 5 та ін.] рoзглядає рoзвитoк екoцентричнoгo 

типу екoлoгічнoї свідoмoсті, щo базується на таких пoзиціях:  

1) вищoю цінністю є гармoнійне співіснування людини і прирoди. 

Прирoдне визнається спoчатку самoцінним, яке має правo на існування «прoстo 

так», незалежнo від кoриснoсті абo марнoсті для людини. Людина – не власник 

прирoди, а oдин із членів прирoднoгo співтoвариства;  

2) відмoва від ієрархічнoї картини світу. Світ людей не прoтиставленo 

світу прирoди, вoни oбидва є елементами єдинoї системи; 
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3) метoю взаємoдії з прирoдoю є максимальне задoвoлення як пoтреб 

людини, так і пoтреб всьoгo прирoднoгo співтoвариства. Вплив на прирoду 

змінюється взаємoдією;  

4) характер взаємoдії з прирoдoю визначається свoгo рoду «екoлoгічним 

імперативoм»: правильнo і дoзвoленo лише те, щo не пoрушує існуючу в прирoді 

екoлoгічну рівнoвагу; 

5) прирoда і все прирoдне сприймається як пoвнoправний суб’єкт у 

взаємoдії з людинoю;  

6) етичні нoрми і правила так самo пoширюються як на взаємoдію між 

людьми, так і на взаємoдію зі світoм прирoди;  

7) рoзвитoк прирoди і людини мислиться як прoцес кoевoлюції, 

взаємoвигіднoї єднoсті;  

8) діяльність з oхoрoни прирoди прoдиктoвана неoбхідністю зберегти 

прирoду заради неї самoї. 

Нині, кoли прирoда піддається пoтужним руйнівним впливам, екoлoгічна 

свідoмість людини настільки загoстрилася, щo стала виступати відoкремленo як 

oсoбливий фенoмен. Це сталo мoжливим завдяки тoму, щo виникла екoлoгічна 

криза. Пoки рівнoвага у прирoді була стабільнoю, у структурі людськoї 

діяльнoсті для неї не булo oсoбливoгo місця. Вoна виникла тoді, кoли 

антрoпoгенний вплив на прирoду зажадав специфічнoї практики: нейтралізації 

цих впливів і, наскільки це мoжливo, віднoвлення рівнoваги в екoсистемі [2, 

с. 15]. 

Отже, у сучаснoму світі йде напружений пoшук шляхів рoзвитку, нoвих 

людських oрієнтирів у різних галузях людськoї культури. Йдеться прo 

фундаментальні oснoви людськoгo буття, прo вирoблення нoвих ціннoстей, 

нoвих смислoжиттєвих oрієнтирів, які пoкликані забезпечити стратегію 

виживання і прoгрес людства, дoпoмoгти переглянути кoлишнє ставлення дo 

прирoди, вирoбити нoві ідеали людськoї діяльнoсті в аспекті її дoцільнoсті 

екoлoгічним принципам.  
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На oснoві вищевикладенoгo ми прийшли дo виснoвку, щo успішна 

сoціалізація oсoбистoсті мoжлива лише в кoнтексті адаптації дитини дo умoв 

екoлoгічнoгo імперативу, при якoму екoлoгічнo дoпустима, гармoнійна 

діяльність людини в усіх сферах її життя виступає в якoсті пріoритетнoї мети.  
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Єлісєєва Дар’я Сергіївна  

к.фіз.вих., старший викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання, 

Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту, Україна 

 

Актуальність теми. У сучасному суспільстві спостерігається прагнення 

молоді до заперечення установлених фізкультурно-спортивних традицій в ЗВО і 

формування нових ідентифікаційних стереотипів різних проявів рухової 

активності, оптимально відповідних їх стилю, способу життя, фізичного, 

соціально-психологічного та морфофункціонального статусу.  На думку, Р. 

Абрамова, І. Болотової  суть фізичного виховання повинна зводитися до 

формування фізичної культури особистості, інтересів і потреб у сфері тілесного 

(фізичного) і духовного вдосконалення [1, с. 40].  

Рішенням проблеми вдосконалення системи фізичного виховання 

студентської молоді займалися багато вчених, різні фахівці і педагоги [2, с. 33; 3, 

с. 151].  

Автори досліджень наголошують на необхідності зміни системи фізичного 

виховання студентської молоді через створення умов вільного вибору 

студентами змісту занять фізичним вихованням [4, с. 185]. 

Мета дослідження: визначити зміст і напрямок фітнес технологій для 

вдосконалення системи фізичного виховання студентів. 

Результати. В останні роки з'явилися нові види фізичної активності, серед 

них такі, як степ-аеробіка, фітбол-аеробіка, фітнес-йога, каланетика, стретчинг, 

аквафітнес. Фітнес є одним з ефективних і привабливих для студентів систем 

фізичних вправ оздоровчої спрямованості. 
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Великим досягненням стало наукове обґрунтування оздоровчої цінності 

фізичних вправ, прийомів і способів регулювання (нормування) фізичного 

навантаження в динаміці навчального дня, робочого тижня, місячного і всього 

циклу навчання. Разом з тим традиційні, здавна склалися і використовуються на 

практиці види фізкультурно-спортивної роботи з дітьми та молоддю вже не 

відповідають сучасним вимогам і повинні бути замінені новими, більш 

ефективними. Тому в даний час ведеться пошук нових видів фізкультурно-

спортивної активності, що дозволяють зберегти здоров'я людини, підвищити 

рівень розвитку фізичних якостей, сприяти розвитку здорового способу життя [4, 

с. 185]. 

З урахуванням сформованих негативних змін в сфері фізичної культури, а 

також нових умов соціально-економічного та культурного розвитку в закладах 

вищої освіти ведеться інтенсивний пошук перспективних напрямків, нових 

підходів, інноваційних технологій фізичного виховання. 

На сьогодні пропонується здійснювати диференціацію змісту фізичного 

виховання з урахуванням індивідуальної своєрідності фізкультурно-спортивних 

інтересів студентів [5, с. 109]. Так, одним з перспективних напрямків реалізації 

особистісно-орієнтованого підходу у фізичному вихованні студентської молоді 

виступає спортизація фізичного виховання, що враховує індивідуальну 

своєрідність фізкультурно-спортивних інтересів і здібностей кожного студента в 

галузі фізичної культури. 

Науковці [2, с. 155; 3, с. 66] свідчать, що до варіативної основи допускається 

використання фізичних вправ з різних видів спорту, вправ професійно-

прикладної спрямованості, різних оздоровчих систем фізичних вправ, які 

забезпечують побудову різноманітних за спрямованістю та змістом елективних і 

факультативних курсів. 

Як вважають Абрамов Р., Болотова І., 2018, методологія побудови 

особистісно-орієнтованого змісту фізкультурно-спортивної діяльності, 

заснована на використанні в навчальному процесі спортивно-видових, 
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загальнорозвиваючих і оздоровчих технологій, сприяє формуванню 

потребностно-мотиваційної сфери студентів до рухової активності, оптимізації 

рівня здоров'я, а також підвищенню загальної  і спеціальної фізичної 

підготовленості. На їх думку, фізкультурно-спортивні і оздоровчі технології 

особистісно-орієнтованого змісту, що застосовуються в навчальному процесі як 

комплексна інновація, більш ефективні, ніж традиційно сформована система 

фізичного виховання у ЗВО. Вони дозволяють здійснити перехід від жорсткої 

регламентації обов'язкового курсу фізичного виховання до самостійної 

фізкультурно-спортивної діяльності на принципах самовиховання і 

самовдосконалення. 

До одним з інноваційних напрямків у сфері фізичного виховання фахівці 

відносять заняття нетрадиційними видами рухової активності. Особливою 

популярністю серед студентів користуються деякі види фітнес-програм 

(аеробіка і ряд її різновидів, пілатес, стретчинг, танцювальні напрямки).  

Володіючи значним оздоровчим потенціалом, фітнес-програми в процесі 

фізичного виховання студентів розглядаються як найважливіший емоційний 

фактор, що сприяє освоєнню ціннісних аспектів фізичної культури, формуванню 

рухової культури, створенню стійкої мотивації [4, с 186]. 

Поряд з іншими видами фізичних вправ в програму з фізичного виховання 

студентів включається оздоровча аеробіка, що вимагає розробки додаткової 

робочої програми з фізичного виховання.  Численні дослідження підтверджують 

ефективність застосування засобів і методів оздоровчої аеробіки в навчальному 

процесі студентів.   

Заняття оздоровчою аеробікою, покращують загальний стан студентів, 

допомагають значно поліпшити фізичну форму, зміцнити здоров'я, поліпшити 

самопочуття. Для студентів, які ведуть малорухливий спосіб життя, рухова 

активність є життєво необхідним фактором. Як правило, студенти із 

задоволенням відвідують фітнес-заняття, які крім поліпшення стану здоров'я 

допомагають набути впевненості у власних фізичних можливостях, розширити 
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свій кругозір в галузі фізичної культури, подолати страх і сором'язливість, 

неспокій за свій зовнішній вигляд, підвищуючи при цьому самооцінку [2, с. 202] 

Як відзначають ряд дослідників [2, с 109; 5, с. 81], для того щоб грамотно і 

з максимальною користю для здоров'я проводити заняття аеробікою, необхідно 

знати вікові особливості реакції організму студентства на фізичне навантаження. 

У 17-20 років при фізичних навантаженнях адаптаційні можливості 

підвищуються, зростає потужність виконання фізичних вправ, наростає 

витривалість до навантажень великої і помірної інтенсивності. 

Одним з критеріїв ефективності застосування засобів оздоровчої аеробіки у 

фізичному вихованні студентів І. Ф. Калініна [3] вважає використання 

комплексного медико-педагогічного підходу і сучасних комп'ютерних 

технологій. Розроблена нею методика поетапного застосування засобів 

оздоровчої аеробіки по семестрах і років навчання підвищує ефективність занять 

з фізичного виховання студентів, а поетапне використання засобів оздоровчої 

аеробіки на базі комп'ютерних технологій значно покращує показники фізичної 

підготовленості та рівень фізичного стану тих, що займаються. 

Автор О. В. Трофимова виходячи з результатів проведених власних 

досліджень [5] рекомендує ширше впроваджувати заняття фітнес-аеробікою в 

навчальний процес ЗВО, активізувати виховний і оздоровчий вплив занять 

фітнес-аеробікою. 

Висновок. Аналіз науково-методичної літератури з теми дослідження і дані 

власних спостережень і практичного досвіду показали:  

1) зміст діючої програми з фізичного виховання в ЗВО характеризуються  

наступними ознаками: побудовано на малоефективних фізичних вправах; не 

забезпечує мотиваційних установ на здоровий спосіб життя; не враховує 

особливості функціональних відхилень в стані організму студентів;  

2) одним з перспективних напрямків модернізації системи фізичного 

виховання є: використання інноваційних технологій в навчальному процесі 

студентів ЗВО в результаті розробки і впровадження методик фітнес-технологій. 
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При цьому пріоритетним напрямком організації освітнього процесу з фізичного 

виховання повинна виступати потребово-мотиваційна сфера студентів до 

рухової активності, оптимізації рівня здоров'я, а також підвищення загальної та 

спеціальної фізичної підготовленості. 
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НОВИЙ ПОГЛЯД НА ЛІДЕРСТВО  

В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ 

 

Єрмак Тетяна Миколаївна 

аспірант Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України,  

директор навчально-виховного комплексу – ліцей №157 м. Київ 

 

 Ми живемо в глобальному світі, його вплив проявляється в кожній сфері 

життя. Зміни стали невіддільною частиною нашого життя. Вислів «Думати 

глобально і діяти локально» стає реальністю повсякденного життя людей. 

Нашому оточенню властива глобальність, і вона впливає на наш локальний 

спосіб життя. В умовах змін кожній людині важливо зрозуміти, чому і як вони 

відбуваються, в чому їхня користь. Зміни породжують нову філософію, цінності, 

взаємини з оточенням, стимулюють до пошуку нового й нестандартного. 

 В таких умовах актуалізується потреба в переосмисленні й докорінній 

зміні установок і переконань щодо освіти. Це стосується в рівній мірі як питання 

про те, що ми робимо – і чому ми це робимо, – так і питання, як ми це робимо. 

 Зміни вимагають збалансованого розвитку освітніх цілей. В умовах змін 

важливими є підготовка до життя активних громадян, а також  розвиток в них 

лідерських навичок. 

 У суспільстві, що розвивається на демократичних принципах, лідерство, 

поряд з ринковими відносинами і конкуренцією, є – дієвим, ефективним 

інструментом громадянського розвитку, соціального прогресу. Потреба в 

лідерах і лідерство як механізм підвищення ефективності життєдіяльності 

соціальних утворень існує практично у всіх сферах суспільства: економічній, 

політичній, науці, культурі, освіті та інших. 

 Теоретико-практичні основи лідерства розлядалися в працях Дж. Адаїр, І. 

Адізес, А. Бевелас, К. Бланшар, Р. Дафт, С. Калашнікова, Дж. Канджемі, М. Кетс 
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де Вріс, Б. Келлерман, С. Кові, Д. Максвелл, X. Оуен, А. Файоль, Дж. Хантер, Д. 

Хенна, В. Ходжсон, Ф. Хессельбайн, В. Шеклтон та ін.  

 Вивченню проблем лідерства в педагогіці присвячені праці О. Бойко, Н. 

Бабкова-Пилипенко, Т. Вежевич, Б. Головешко, Л. Грень, В. Жигірь, А. Зоріна, 

В. Ковальчука, Ю. Кращенко, В. Михайличенко, О. Романовського, Н. 

Семенченко,  Н. Сушик, В. Ягоднікова та ін.. 

 Лідерство в умовах змін – це внутрішня якість, що дозволяє справлятися з 

викликами, зумовленими змінами, всупереч невизначеності, страхам і 

відволікаючим факторам. Лідерство в умовах змін вимагає від лідерів і від 

організації в цілому роботи з переконаннями, уявленнями і парадигмами, а також 

розвитку таких методів і моделей поведінки, які допомагали б людям 

адаптуватися до змін.  

 Сучасна теорія лідерства має більш-менш чіткий перелік рис, якими 

повинен володіти лідер. Однак постійно з’являються нові дослідження. Різні 

дослідники виділяють риси, які призначені полегшити пошук ефективних 

лідерів. 

 Американський психолог О. Тід виокремлював такі лідерські риси 

особистості, як: фізична й емоційна витривалість; розуміння призначення 

організації та спрямування її діяльності; ентузіазм; дружність і прихильність; 

порядність [1, с. 148–150].  

Р. Стогділ визначив такі лідерські риси, як комунікабельність, 

ініціативність, наполегливість, усвідомлення шляхів досягнення мети, 

упевненість у собі, відчуття ситуацій (пильність), кооперативність (готовність до 

співробітництва), популярність, адаптивність, вербальні здібності. Рисами, які 

мали досить високу кореляцію з лідерським статусом, виявилися також 

оригінальність, популярність, пильність, комунікабельність, агресивність, 

бажання виділитися, гумор, кооперативність, жвавість, енергійність, спортивні 

здібності. Низький рівень кореляції був за такими показниками, як вік, зріст, 
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вага, склад тіла, зовнішній вигляд, прагнення до панування й керівництва, 

енергія [2; 3; 4; 5].  

 Серед поширених рис лідера є: ініціативність, знання галузі, когнітивні 

навички, енергійність і самостійність, гнучкість, впевненість, емоційний 

інтелект. 

 Дослідники виділяють також навички сучасного лідера: вміння 

орієнтуватися на людей; приймати правильні рішення;  надихати команду; 

думати стратегічно; бути прикладом; розвивати нові можливості; 

використовувати ефективне спілкування [6]. 

 Дуже важливо розвивати критичне мислення,  як вміння виходити із зони 

комфорту. Лідер повинен вміти генерувати ідеї, при цьому розуміти, що вони 

можуть виявитися помилковими або не дати очікуваного ефекту. 

 Зміни – постійний процес. Тому вміння адаптуватися для лідера – важлива 

навичка. Якщо говорити про культурні зміни, ми повинні навчитися поважати і 

цінувати інших людей. Люди змінюються, але культура не повинна спускатися 

зверху вниз. Дорослі, як справжні лідери, повинні вчитися у молодого покоління. 

Лідер не повинен позначати вектор, а культурний компонент повинен бути 

двостороннім. 

 Сучасний лідер повинен володіти емоційним інтелектом, бути мудрим, 

вміти знаходити спільну мову зі своїми співробітниками. Повинен швидко 

вчитися і орієнтуватися на результат. Але при цьому, важливо робити паузи і 

рефлексувати. 

 Лідерство – це перш за все мета, команда й результат. Один із сучасних 

трендів в лідерстві – extreme ownership – абсолютна відповідальність за все, що 

впливає на місію. Лідер повинен не тільки орієнтуватися на результат, а й 

досягати його.  Сучасний лідер повинен бути відкритим до нових 

нестандартних знань, бути в постійному пошуку нового і цікавого, розвивати 

емоційний інтелект. Емпатія, розуміння людей, вміння з ними працювати, – 

важливіше, ніж професійні навички, їх можна розвинути.  
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 Тому, якщо зміни – це нова норма, то кожному гравцеві в команді важливо 

зрозуміти, чому і як вони відбуваються, яку користь можна з них взяти. У період 

змін інформація – цінний ресурс і люди як ніколи гостро потребують інформації, 

про те, що відбувається, що буде відбуватися і що буде в результаті. Чим більше 

інформації, тим впевненіше і спокійніше вони себе почувають. І, найважливіше, 

що хвилює людей – причина того, що відбувається і як результати позначаться 

на них особисто. Як наслідок – відсутність страху невідомості й більш м'який і 

швидкий перехід до стадії прийняття. Тому лідер особливу увагу має приділяти 

внутрішніх комунікацій. 

 Підготовка молодого покоління до самостійного життя, в якому лідерські 

навички відіграють важливу роль, має ввійти в філософію сучасної школи. 

 Натепер заклади освіти стали перед необхідністю забезпечити високу якість 

освітніх результатів, без особливих фінансових вкладень держави, шляхом 

пошуку внутрішніх резервів власне системи [ 7, c.3].  Інноваційний розвиток 

школи наразі позиціюється як дієвий фактор функціонування закладу освіти. 

Діяльність школи, її розвиток залежать від лідерських навичок керівника та 

команди, які об’єднані спільним баченням та цінностями реалізації освітньої 

мети [8, с.133]. Завдання школи – сформувати нове покоління лідерів задля 

майбутнього розвитку держави. Для реалізації цього завдання потрібна 

підготовка й самого педагога, оскільки в освітньому середовищі школи учні 

мають бачити приклади лідерства. 

 Загалом процес трансформації, реформування системи освіти значно 

підвищив інтерес до теоретичних і практичних проблем лідерства в освіті. В 

сучасних умовах сформувався новий контекст очікувань щодо діяльності 

освітніх лідерів: від них потрібно не просто високий рівень індивідуального 

розвитку, організаторські якості, але і здатність генерувати нові ідеї, підходи, 

створювати нові технології, здатність актуалізувати внутрішній потенціал 

послідовників, ініціювати саморозвиток їх особистостей. Відповідно, лідерство 

дозволяє проявити перспективні, ще нездійснені бажання, здібності, прагнення, 
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які можуть при їх реалізації змінити ситуацію, збагатити і оновити процеси 

реформування освітньої сфери, а також здійснити «прорив» на провідні позиції 

в цілому системи освіти країни, регіону, конкретного закладу освіти, окремих 

груп і особистостей. Тому вивчення лідерства в освіті представляє безперечний 

інтерес з практичного боку. 

Сьогодні  на різних рівнях проходять обговорення питань про підвищення 

якості освіти спрямовані на формування розуміння, чому і як поточні підходи до 

організації роботи школи інколи є неуспішними,  чому вони не розвивають в 

учнів повноцінний новаторський і творчий потенціал. На наше переконання 

потрібно переглянути форму і зміст,  необхідно розробити нові варіанти, 

засновані на локальних умовах, вбудовані в глобальні рамки мислення і 

світосприйняття. Для цього компетентності, які викладаються в більш 

традиційних структурах шкільних предметів, можуть доповнюватися 

універсальними компетентностями, які дозволяють людям жити і діяти, щоб 

протистояти і розв’язувати проблеми в різноманітті контекстів. 

Освіта не обмежує себе економічними прерогативами, підготовкою до 

працевлаштування, але готує громадянина, який в майбутньому ввійде в 

політичний, соціальний, економічний і культурний простір. Серед затребуваних 

навичок стають: відповідальність і гнучкість, комунікативні навички, творчість і 

допитливість, критичне мислення, інформаційні уміння, співпраця і взаємодія, 

постановка і вирішення проблем; саморозвиток; соціальна відповідальність, 

підприємницькі навички [9, с. 169]. 

Учні мають вивчати те, що їм буде потрібно в майбутньому, задавати 

запитання про те, що освітня система нав'язує їм. Шкільна спільнота може також 

перейти від зовнішніх мотивацій (навчання на основі тестування, цінність оцінки 

в навчанні, переважання конкуренції в освіті над співпрацею) до внутрішньої 

мотивації (інтерес до навчання, бажання вчитися, цікавість, прагнення до 

справжнього особистісного зростання і досягнень). 
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Школи є місцем передачі й розвитку цінностей. Не існує школи, яка 

передає тільки знання. Хоча цінності пронизують практику викладання, але вони 

не завжди є демократичними. Вибір, який роблять педагоги, може підтримати 

розвиток демократичної системи цінностей в учнів, чи надати зворотний ефект. 

Кожен з учасників освітнього процесу має бути активним мотиватором лідерства 

іншого. Свій успіх кожен педагог вбачає в успіхах вихованців і, навпаки, 

перебуваючи у світі, де панує аура творчості й успіху, учень вибудовує 

траєкторію власного розвитку, як творчої й активної особистості.  

Освіта для демократії і взаєморозуміння не конкурує з вивченням мови, 

математики, наук. Але сьогодні важливо дати молоді суттєві інструменти, 

навички, знання, цінності та розуміння, щоб вони у своєму майбутньому житті, 

уникли повтору помилок і катастроф історії. 

Школи повинні зосередитися на особистісному розвитку і підготовці до 

життя в демократичному суспільстві, поставивши учнів в центр діяльнісного, 

індивідуалізованого навчання, використовуючи методи, засновані на участі, на 

експериментальному і практичному навчанні. 

Сформоване навчальне середовища є частиною ціннісно-етичної системи 

(етосу) і свого роду посланням [10]. 

 Для педагогів важливо усвідомити важливість використання ефективних 

методів навчання. При виборі методів є можливість знайти «спільну мову» і 

стратегії для розвитку основних компетентностей для демократії в рамках 

навчальної програми. Методи спільного навчання та надання учням права голосу 

в прийнятті рішень не тільки допоможе їм брати на себе відповідальність за своє 

навчання і збільшить їх шанси на рівний доступ до освіти, але й знизить 

насильство, навчить керувати конфліктами і дозволить запобігти дискримінації. 

 В ідеалі ми повинні рухатися від «шкільних програм» до ширших і 

гуманістичних «освітніх програм». Вирішувати разом з учнями, батьками, 

освітніми установами, громадянським суспільством, які знання, цінності, 
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навички і розуміння актуальні та важливі в даному суспільстві й в певний момент 

часу. 

 Вчителі можуть, використовуючи матеріали мас-медіа як свого роду 

«Послання», прищеплювати демократичні процеси в навчальній діяльності та 

життя класу / групи: спиратися на демократичне управління; використовувати 

cтруктури співробітництва; оцінюваннювати та виявляти власні цінності й 

цінності однолітків; брати участь в житті громадянського суспільства. 

 Громадянська освіта дає можливість молоді увійти у простір 

громадянського суспільства, зайняти більш активну позицію серед своїх 

однолітків, сформувати свої вміння, компетентності жити в демократичному 

суспільстві [11].  
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Якісна освіта в європейському вимірі залежить від якості самих вимог 

(цілей, стандартів і норм); якості ресурсів (кадровий потенціал, програми, 

контингент студентів, матеріально-технічне забезпечення, фінанси тощо); якості 

освітніх процесів (наукова та навчальна діяльність, освітні технології, 

управління), що безпосередньо забезпечують підготовку фахівців. 

Іншомовна професійна підготовка майбутнього викладача технічних 

дисциплін розглядається нами як підсистема загальної системи професійної 

підготовки майбутнього фахівця в умовах закладу вищої інженерно-педагогічної 

освіти – закладу, основною метою створення яких виступає забезпечення 

сформованості всіх необхідних компетентностей для виконання функцій 

професійної діяльності. Така система апріорі є складним утворенням, оскільки 

розрахована на формування цілісної особистості фахівця в його складних 

відносинах з усіма суспільними інститутами. Формування свідомого 

громадянина як члена суспільства, фахівця, здатного належним чином 

виконувати всі покладені на нього професійні функції, особистості, спроможної 

до налагодження стосунків з оточенням тощо – далеко не повний перелік тих 

завдань, які постають перед закладами вищої освіти, створеними державою для 

реалізації професійної підготовки майбутніх фахівців. Зважаючи на 

різновекторність, з одного боку, завдань з формування особистості, і їхній 

взаємозв’язок і взаємозумовленість, з іншого, зрозумілим стає 
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взаємозумовленість усіх напрямів (як підсистем) професійної підготовки 

майбутніх викладачів технічних дисциплін. Ураховуючи різні класифікації таких 

напрямів через різноманітність обраних критеріїв і їхню незакінченість, 

вважаємо перспективною класифікацію на підставі визначених компетентностей 

як результатів на основі компетентнісного підходу. Оскільки одним з важливих 

результатів професійної підготовки сучасного викладача технічних дисциплін 

вважаємо сформовану іншомовну компетентність, можна і необхідно визначити 

такий напрям професійної підготовки як іншомовна професійна підготовка 

майбутнього фахівця.  

Основними ідеями модернізації і підвищення ефективності такої 

підготовки вважаємо такі: ідея випереджальної іншомовної професійної 

підготовки; ідея дуальної іншомовної професійної підготовки; ідея 

міждисциплінарної іншомовної професійної підготовки майбутнього викладача 

технічних дисциплін. Визначені ідеї є тісно взаємопов’язаними і такими, що 

зумовлюють одна одну. 

Як умови реалізації переходу до моделі випереджальної освіти, науковці 

[2; 3] визначають такі: посилення інтеграції освіти та виробництва; підвищення 

наукомісткості освіти шляхом дослідження міждисциплінарних зв’язків та 

пошуку нових, перспективних галузей знань; перехід від усталеного навчання 

емпіричним знанням до навчання концептуальному усвідомленню зовнішнього 

середовища. Усі ці вимоги відповідають вимогам до іншомовної професійної 

підготовки майбутніх викладачів технічних дисциплін, адже в ній закладеними є 

проголошені засади концептуальної структури випереджаючої освіти [1]: 

міждісциплінарність (поєднання гуманітарних, технічних, педагогічних і 

іншомовних знань); інноваційність; професійно-орієнтоване навчання іноземної 

мови; компетентісний підхід до навчання (орієнтований на вироблення власних 

моделей поведінки в різних ситуаціях, акцентує увагу на предметно-дієвому 

компоненті, застосуванні у повсякденному і професійному житті); діяльнісний 
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підхід, орієнтація на ініціативну діяльність здобувачів освіти; відповідальне 

ставлення до процесу підготовки і його результату. 

Ідея міждисциплінарної підготовки втілюється в міждисциплінарній 

інтеграції,  координації як дієвих засобах укріплення взаємозв’язків у навчанні 

фахових, педагогічних дисциплін та іноземної мови за професійним 

спрямуванням. До найважливіших інтегральних завдань будь-якої дисципліни 

науковці відносять: «забезпечення реального внеску кожної дисципліни в 

методологічну, теоретичну, технологічну підготовку майбутнього фахівця; 

цілісне і спрямоване формування і розвиток потреб і умінь використання 

наукового змісту кожної дисципліни, забезпечення мотивації до вивчення всіх 

дисциплін; розвиток інтегрального мислення, інтелекту на основі цілісного 

підходу до навчання тощо» [4, с.99]. Ураховуючи цей аспект, варто провести 

аналіз змісту передбачених освітньою програмою підготовки фахівця 

навчальних дисциплін і з’ясувати можливості інтеграції їхнього змісту з 

навчанням іноземної мови абро використання потенціалу іноземної мови для 

опанування здобувачами фаховими знаннями. 

Зважаючи на позитивні показники дуальної освіти (організація співпраці 

політиків, бізнесу, соціальних партнерів; розробка законодавчого підґрунтя для 

визнання національних стандартів якості професійної освіти; навчання учнів під 

час трудової діяльності; залучення кваліфікованого персоналу з виробництва до 

педагогічної діяльності (інструктори, викладачі); здійснення інституційних 

досліджень і консультування (моніторинг якості надання освітніх послуг у сфері 

професійної освіти, оновлення освітніх стандартів); урахування конкретних 

запитів підприємств до змісту та якості професійної освіти), майбутнє розвитку 

професійної підготовки майбутніх кваліфікованих кадрів в Україні залежить від 

експорту елементів дуальної освіти і їх запровадження в систему професійно-

технічної і вищої освіти. Ідея дуальної іншомовної професійної підготовки 

ґрунтується на обов’язковій професійній орієнтації навчання здобувачів освіти 

іноземної мови, якої можна досягти, поєднуючи теоретичне і практичне 
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навчання в закладі освіти і безпосередньо з виконанням професійних функцій на 

практиці. 

Отже, в основу побудови цілісної системи іншомовної професійної 

підготовки майбутнього викладача технічних дисциплін в умовах вищого 

інженерно-педагогічного закладу освіти мають бути покладеними 

взаємопов’язані ідеї випереджальної іншомовної професійної підготовки; 

дуальної іншомовної професійної підготовки; міждисциплінарної іншомовної 

професійної підготовки. Визначені ідеї спричиняють внесення змін у змістовий, 

технологічний компоненти системи, створення науково-методичного 

забезпечення їхньої реалізації.   
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Процесс информатизации современного общества, переход к применению 

и обслуживанию высокотехнологического оборудования, роботизированного 

производства, активного применения компьютерного моделирования и 

стимулирования обусловили необходимость разработки новой модели системы 

образования, основанной на применении современных информационно-

коммуникационных технологий.  

Непрерывное обновление и совершенствование ИКТ-компетентности 

педагога обусловлено изменениями в области образования, а также самим 

процессом развития информационных технологий. Профессиональный стандарт 

педагога предусматривает овладение следующими ИКТ-компетентностями: 

общеметодической, общепедагогической, предметно-педагогической.  

Информационная компетентность педагога — это «качество действий, 

обеспечивающих эффективный поиск, структурирование информации, ее 

адаптацию к особенностям педагогического процесса и дидактическим 

требованиям, формулировку учебной проблемы различными информационно-

коммуникативными способами, квалификационную работу с различными 

информационными ресурсами, профессиональными инструментами, готовыми 



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

© Карплюк О.А. 
138 

программно-методическими комплексами, позволяющими проектировать 

решение педагогических проблем и практических задач» [4].  

Информационная компетентность определяется как поиск, анализ, отбор 

необходимой информации, преобразование, сохранение и передача ее при 

помощи технических средств и информационных технологий [6]. В соответствии 

с требованиями для различных ступеней образования весь образовательный 

процесс предполагает использование информационно-образовательной среды 

для получения новых образовательных результатов и должен отображаться в 

ней. 

Мониторинг информационно-образовательной среды педагогов об-

разовательных организаций г. Мариуполя показал невысокий уровень 

формирования информационных образовательных сред, основанных на ИКТ. 

Информационно-образовательная среда (ИОС) нестабильна, фрагментарна, 

отсутствует системная стратегия проектирования информационного 

образовательного пространства и развития профессиональных педагогических 

интернет-сообществ г. Мариуполя.  

Отсутствие достаточной технологической базы в образовательных 

организациях и дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в учебном 

процессе по реализации государственного стандарта.  

С целью повышения эффективности образовательного процесса и создания 

базы учебно-методических ресурсов в г. Мариуполе были разработаны и 

реализуются программы переподготовки и повышения квалификации 

преподавателей. Ежегодными стали мероприятия педагогические конференции, 

конкурсы, например «Лучший в профессии» для педагогов, руководителей, 

методистов, воспитателей.  

Реализация программ требует не только базового уровня ИКТ-

компетентности преподавателя, но и овладения современными 

образовательными технологиями и практиками: «Модель электронного 

обучения «1 ученик: 1 компьютер», «Смешанное обучение», «Принеси 
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устройство с собой», «Перевернутый класс», «Обучение вне стен классной 

комнаты», «Методы оценивания в классе XXI века».  

Педагогам предоставляется возможность познакомиться с методиками 

проведения учебных занятий в любом месте и в любое время, использования в 

обучении приемов и методов, которые формируют умения самостоятельно 

добывать знания, собирать необходимую информацию, выдвигать гипотезы, 

делать выводы. Обучение с помощью современных гаджетов вызывает 

огромный интерес у учеников.  

Знакомство с современными образовательными ИТ-практиками реали-

зуется в программах повышения квалификации «Новые образовательные и 

информационные технологии».  

Остановимся на них подробнее.  

Смешанное обучение (blended learning) — это образовательная технология, 

совмещающая обучение с участием учителя (лицом к лицу) с онлайн-обучением, 

предполагающая элементы самостоятельного контроля учеником пути, времени, 

места и темпа обучения, а также интеграцию опыта обучения с учителем и 

онлайн [6].  

Основная идея смешанного обучения не в том, что часть учёбы происходит 

онлайн, а в том, что у учащегося появляется возможность (и обязанность) самому 

контролировать свои темп, время и место обучения. Суть в том, что у учащегося 

появляется возможность самому решать, как, когда, где и с какой скоростью 

учиться [5].  

«Перевернутый класс» или «перевернутое обучение» (flipped learning) — 

это модель обучения, при которой знакомство с теоретическим материалом 

происходит посредством ИКТ (видео-лекции, интерактивные материалы) дома, 

а время на уроке направлено на решение проблем, связанных с домашним 

заданием [9].  
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Модель мобильного обучения «1 ученик: 1 компьютер» (модель «1:1», 

eLearning 1:1) — это образовательная ситуация, в которой основным ин-

струментом обучения учащегося является компьютер, а в качестве методов 

обучения используются технологии и сервисы сетевого взаимодействия, 

информационного поиска и создания цифровых объектов.  

В образовательной модели «1 ученик: 1 компьютер» информационные 

технологии используются для создания среды, в которой общение учащегося с 

компьютером происходит «один на один». Концепция «1 ученик: 1 компьютер» 

подразумевает использование специально разработанного компьютера – 

ноутбука, которым учащиеся и учителя могут пользоваться и в школе и дома. 

Наличие Интернета является желательным, но необязательным компонентом 

этой учебной модели [10]. Технология BOYD (Bring your own device) — 

«принеси свое устройство с собой» — является одной из актуальных в ИКТ-

технологий в образовательном процессе.  

Учащиеся приносят свои мобильные устройства и с помощью них 

происходит какая-то запланированная работа в учебной деятельности, 

Смартфоны и планшеты — это фактически мобильные персональные ком-

пьютеры. BYOD позволяет ученикам работать онлайн и в короткие сроки 

получать обработанные результаты, проходить опросы, не тратить время на 

работу с разными методическими материалами, создавать собственные закладки, 

входить в личный кабинет без логина и пароля и т.д. С BYOD это время можно 

потратить на более важные вещи — дискуссии, личные консультации, 

совместную работу [8].  

Обучение вне классной комнаты - это формат обучения через дея-

тельность, которая может включать исследование, применение знаний на 

практике: в театре, планетарии или парке. Такое обучение может проходить в 

виде игры, квеста, фотоохоты, похода, выездного лагеря. При этом происходит 

«погружение» учащихся в историю, культуру, природу, поскольку перед ними 

поставлены определённые задачи [5].  
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Сегодня в соответствии со стандартами педагоги должны оценивать у 

школьников не только предметные результаты, но и метапредметные: умение 

самостоятельно планировать пути достижения целей, соотносить свои действия 

с планируемыми результатами и осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, умение работать в сотрудничестве. Таким 

образом, учитель современной школы поставлен перед необходимостью 

научиться оценивать не конечный результат, а способы деятельности учащегося, 

используя технологию формирующего оценивания «Оценивание в классе XXI 

века».  

Формирующее оценивание — это оценивание, которое проводится до 

начала и во время обучения. Оно используется, для того чтобы оценивать 

потребности учеников, стимулировать их самостоятельность и сотрудничество, 

отслеживать прогресс, проверять и демонстрировать понимание [3]. Педагоги 

узнают о новых методах и инструментах оценивания и их использовании в 

учебном процессе. 

Программы повышения квалификации рассматривают различные аспекты 

современных образовательных моделей: специфику организации 

образовательного процесса, технологические особенности работы с ИКТ, 

отличительные особенности моделей, особенности организации учебной 

деятельности на занятии (уроке), технологии проектирования учебной ситуации 

на примерах из практики, демонстрацию систему оценивания и составления 

плана оценивания. Эффективные методы оценивания могут поднять учебный 

процесс на качественно новый уровень.  

Педагоги, прошедшие обучение данному аспекту, успешно реализуют 

данные модели в практической деятельности, делятся опытом на открытых on-

line курсах, мастер-классах очного или дистанционного формата, на конферен-

циях, форумах, фестивалях, а также в рамках неформального обмена опытом.  

Чтобы педагог смог применять современные технологии и методики 

обучения, необходимо, чтобы он сам поучаствовал в своём обучении, «прожив» 
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в этих технологиях в позиции ученика. Поэтому при организации повышения 

квалификации педагогов с использованием дистанционных технологий (ДОТ) и 

электронного обучения (ЭО) организуют учебный процесс так, чтобы большая 

часть времени обучения выделялась на самостоятельную, групповую, сетевую 

работу.  

Организуют само- и взаимооценивание, коллективную on-line дея-

тельность для решения учебных задач: используют облачные сервисы (Google, 

Padlet, Linoit и др.), образовательную площадку ПримВики, необходимыми для 

выполнения исследовательских учебных проектов, создания проблемных 

ситуаций и организации эффективной поисковой деятельности учащихся, 

сетевых проектов, визуального представления итогов рефлексии, формируем 

навыки анализа и визуализации информации: использование ресурсов создания 

ментальных карт, лент времени, построения диаграмм и других средств 

инфографики.  

Система современных педагогических технологий, обеспечивающих 

обучение в современной информационно-образовательной среде, 

информационное взаимодействие участников образовательного процесса, 

проектирование и решение учебных ситуаций с использованием ИТ-моделей, 

использование электронных образовательных ресурсов позволяет в 

практической деятельности педагога и учащегося формировать предметно-

ориентированный уровень ИКТ компетентности.  

Таким образом, стремительное развитие инновационных процессов в 

сфере образования, профессиональная направленность образования и 

самообразования педагога служит почвой, которая развивает его педаго-

гическую и информационную компетентность.  
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Соціальним замовленням сьогодення щодо реформування освітнього 

процесу є розвиток особистості, здатної до взаємодії з оточуючими з метою 

виконання соціальних, виробничих та економічних завдань, відтак формування 

компетентностей. Розпочинати означений процес варто з молодшого шкільного 

віку. 

У Типовій освітній програмі, розробленій під керівництвом 

О. Я. Савченко, визначено мету початкової освіти – всебічний розвиток дитини, 

її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до 

вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб [4]. 

Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування в учнів ключових 

компетентностей, зазначених у Державному стандарті початкової освіти: вільне 

володіння державною мовою; здатність спілкуватися іноземними мовами; 

математична компетентність; компетентності у галузі природничих наук, 

техніки і технологій; інноваційність, екологічна компетентність; інформаційно-

комунікаційна компетентність; навчання впродовж життя; громадянські та 

соціальні компетентності; культурна компетентність; підприємливість та 

фінансова грамотність [1]. 
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Формування ключових компетентностей в учнів початкової школи 

уможливлюється організацією освітнього процесу на інтегровано-предметній 

основі та реалізується через інтегрований курс «Я досліджую світ», мета якого – 

формування цілісної картини світу у молодших школярів під час опанування 

соціального досвіду при вивченні природничої, громадянської та історичної, 

соціальної та здоров’язбережувальної, технологічної, інформатичної, 

математичної, мовно-літературної освітніх галузей. 

Засобом інтеграції освітніх галузей, зміст яких вивчається в курсі «Я 

досліджую світ», є наскрізні змістові лінії – соціально значимі надпредметні теми, 

які сприяють сформуванню в учнів уявлення про суспільство в цілому, 

розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях; є 

засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, а також 

навчальних предметів та предметних циклів. Їх ураховують при формуванні 

освітнього середовища. Міністерством освіти і науки України визначено такі 

наскрізні змістові лінії: «Екологічна безпека та сталий розвиток», «Громадянська 

відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість та фінансова 

грамотність» [3]. 

Візьмемо до розгляду реалізацію змістової лінії «Підприємливість та 

фінансова грамотність» у процесі вивчення курсу «Я досліджую світ». 

Підприємливість – риса особистості, засадами якої є установка на 

постійний пошук нових можливостей за межами наявних ресурсів, саморозвиток 

та самореалізацію; ефективна діяльність в умовах невизначеності, результатом 

якої є створення та реалізація об’єктивно або суб’єктивно нових ідей, технологій 

і соціальних проектів [5, с. 101]. 

Фінансову грамотність Т. Кізима розглядає як сукупність світоглядних 

позицій (установок), знань і навичок громадян щодо ефективного управління 

особистими фінансами та здатність компетентно застосовувати їх у процесі 

прийняття фінансових рішень [2, с. 65] 
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Змістова лінія «Підприємливість і фінансова грамотність» націлена на 

розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному 

швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого розуміння учнями 

практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, 

запозичення, страхування, кредитування тощо). Ця наскрізна лінія пов’язана з 

розв’язуванням практичних задач щодо планування господарської діяльності та 

реальної оцінки власних можливостей, складання сімейного бюджету, 

формування економного ставлення до природних ресурсів тощо [3]. 

Засобами інтегрованого курсу «Я досліджую світ» педагоги орієнтують 

учнів на уміння/ставлення: 

• розуміти поняття «гроші», «матеріальні цінності», «кишенькові 

гроші», «решта»; оперувати грошима в уявному та реальному процесі купівлі-

продажу; раціонально розподіляти кошти під час покупки; 

• усвідомлювати власні фінансові потреби, виявляючи ощадливість та 

поміркованість; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет; 

розуміти взаємозалежність між потребами, очікуваннями та економічними 

реаліями своєї сім’ї; 

• орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких 

критеріїв, робити споживчий вибір; 

• ініціювати проекти, визначати цілі діяльності, планувати її; 

продукувати ідеї та їх реалізовувати; формулювати власні пропозиції та рішення; 

прогнозувати наслідки своїх рішень; 

• усвідомлювати власні слабкі та сильні сторони, вчитися на власних 

помилках, долати труднощі, діяти в умовах ризиків та непередбачуваних 

ситуацій; 

• виявляти лідерські якості; презентувати себе, створені продукти та 

інші результати індивідуальної та групової діяльності; 
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• долучатися до визначення та вирішення проблем громади, 

українського суспільства; 

• усвідомлювати взаємозв’язок життєвого успіху з усіма складовими 

здоров’я; демонструвати позитивний світогляд у поведінці. 

Ефективне освоєння контенту змістової лінії відбувається через: 

 проживання змодельованих ситуацій; 

 ігри-стратегії, спрямовані на формування здатності брати на себе 

відповідальність; 

 діалоги та рефлексивні вправи; 

 застосування методів розвитку критичного мислення; 

 застосування інтерактивних методів навчання; 

 проектну діяльність; 

 організацію екскурсій до фінансових установ; 

 використання життєвого досвіду школярів тощо. 

Використання означеного вище методичного інструментарію має 

позитивний вплив на оволодіння молодшими школярами знаннями щодо 

фінансових інструментів та послуг, здатністю усвідомлювати власні фінансові 

потреби, виявляючи ощадливість та поміркованість; формувати власний та 

сімейний бюджет; приймати ефективні фінансові рішення тощо. Викладені 

результати наукової роботи не вичерпують проблеми реалізації наскрізних 

змістових ліній. Подальшого вивчення в означеному в дослідженні ключі 

потребують змістові лінії «Екологічна безпека та сталий розвиток», «Здоров’я і 

безпека», «Громадянська відповідальність». 
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Традиційно еколого-краєзнавча робота в початковій школі розглядається 

як вагомий засіб виховання, тому регулярне ознайомлення молодших школярів 

із законами і принципами взаємодії у природі та формування навичок екологічно 

свідомої поведінки в навколишньому середовищі повинні бути складовими всіх 

без винятку сторін навчальної діяльності. 

У контексті реформування системи світи в Україні пошуки шляхів 

удосконалення освітнього процесу зумовили відродження такого методичного 

явища, як інтеграція навчання. Однією з ключових тез концепції «Нової 

української школи» є та, що учневі недостатньо лише надавати нові знання, 

важливо навчити його користуватися ними, адже знання та вміння, 

взаємопов’язані з ціннісними орієнтирами дитини, формують її життєві 
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компетентності, потрібні для успішної самореалізації у житті, навчанні та праці 

[1]. 

Ґрунтується інтегроване навчання на комплексному підході, а освіта 

розглядається крізь призму загальної картини та не ділиться на окремі 

дисципліни. Це об’єднання у ціле компонентів, об’єктів навчання, що є 

необхідним дидактичним засобом, за допомогою якого уможливлюється 

створення в учнів цілісного уявлення про об’єкт, що вивчається, формується 

компетентність на міжпредметному рівні [2].  

Міжпредметна інтеграція у сучасній початковій школі здійснюється 

шляхом створення інтегрованих курсів (навчальних дисциплін, які адаптують 

для молодших школярів, пов’язуючи наукові знання з кількох галузей). 

Наприклад: природнича галузь – «Природознавство», суспільствознавча та 

природнича – «Я досліджую світ», біологічна – «Основи здоров’я» та ін. 

Міжпредметні зв’язки також формуються за допомогою розробки нових форм 

уроків (урок з міжпредметними зв’язками, інтегрований урок, бінарний урок), 

здійснення навчальних проєктів та впровадження тематичних днів та тижнів. 

Саме на інтегрованому уроці вивчення поняття може проходити із 

використанням навчального матеріалу з різних предметів у випадку, якщо 

інтегровані дисципліни у вивчаються в близьких часових межах, тобто впродовж 

одного уроку чи одного дня [3].  

Основною метою нашого дослідження було забезпечення сприятливого 

психологічного мікроклімату, що впливає на ефективність розвитку стійкого 

інтересу студентів до оволодіння комплексом психолого-педагогічних та 

методичних знань з формування професійної компетентності в напрямку 

еколого-краєзнавчої роботи в початковій школі. У зв’язку з цим нами було 

проведено ряд тренінгових занять, які відтворювали інтегровані уроки з 

«Природознавства» та «Я досліджую світ» і сприяли підвищенню екологічної та 

краєзнавчої компетентності студентів. Творчо-професійний етап підготовки 

передбачав самостійну розробку студентами конспектів уроків та презентацію 
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певних фрагментів заняття. Перевагою застосування інтегрованих уроків з даних 

дисциплін, стало більш чітке розуміння майбутніх вчителів мети кожного 

предмету в різних контекстах; глибоке розуміння будь-якої теми, завдяки її 

дослідженню через кілька точок зору. 

Отже, інтегрований урок – це навчальне заняття, на якому вчителі 

заохочують учнів робити зв’язок між дисциплінами і спиратися на знання і 

навички з кількох предметних областей. Ефективне проведення еколого-

краєзнавчої роботи безпосередньо залежить від рівня підготовки майбутнього 

вчителя початкових класів у вищому навчальному закладі, його освіченості й 

особистісних якостей. 
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1. Введение 

Высокотехнологичные предприятия постоянно нуждаются в притоке 

определённого количества молодых специалистов с базовыми классическими 

узкоспециализированными знаниями. До середины 90-х годов прошлого 

столетия существовала определенная система: количество выпускников учебных 

заведений могло восполнить убыль работников с предприятий. Стоит отметить, 

что это касалось как системы высшего образования, так и специализированных 

технических и гуманитарных профессиональных учреждений. В данном случае 

под классическим подразумевается образование в учебных заведениях с выдачей 

диплома об окончании обучения.  

В последние 25 лет наметилась тенденция разрушения устоявшегося 

системного образования с одновременной невостребованностью выпускников на 

предприятиях. Столь продолжительный процесс слома системы, в которой 

учебные заведения обеспечивали молодыми кадрами предприятия, оказался по 

своей мощности сильнее, и его последствия возможно будет осознать только с 

течением времени. На сегодняшний день в том числе можно сказать, что его 

масштабность и системность была обеспечена следующим: 

– возрастанием роли информационных технологий; 

– развитием средств коммуникации; 

– сокращением финансирования образовательных учреждений; 

http://orcid.org/0000-0003-0579-1633
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– экономическим кризисом на высокотехнологичных предприятиях; 

– повышением востребованности гуманитарных специалистов в условиях 

новых экономических реалий. 

Ещё одной причиной кризиса можно считать низкую рождаемость в стране 

в период 1990-2000-х годов. Именно сейчас эти дети получают образование в 

системе учебных заведений разного уровня аккредитации и приходят на работу 

молодыми специалистами. Это поколение, которое сформировало свое 

мировоззрение в уже новой информационной реальности.  

2. Анализ литературных данных и постановка задачи 

Уменьшение значения классического образования в новых реалиях можно 

рассматривать довольно широко. В этой статье можно выделить несколько 

тенденций развития кризисных явлений в сфере образования при развитии 

информационных технологий.  

Первая тенденция за последние три десятка лет связана с последствиями 

кризиса 1990-2000-х годов. Так, имеет место трансформация в подготовке 

будущего поколения на всех уровнях от детских дошкольных до высших 

учебных заведений. Нарушение в системе обучения молодых 

квалифицированных кадров заключается в почти полном исчезновении 

профессиональных технических учреждений на фоне увеличения количества 

высших учебных заведений разной степени аккредитации, что привело к 

падению качества подготовки студентов. При этом фактор влияния 

информационных технологий не рассматривается [1]. Также проанализированы 

причины отсутствия высшего образования у более чем 30% молодежи 

трудоспособного возраста [2]. Появление платного высшего образования внесло 

экономическую составляющую в проблему получения знаний в Украине, однако 

возможность получить образование дистанционно, как правило, все еще редко 

рассматривается. Кроме того, всё большее влияние на рынок труда оказывает 

искусственный интеллект [3]. Некоторые рабочие специальности будут 

роботизированы, другие – вовсе исчезнут. Однако точно спрогнозировать, как 
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внедрение искусственного интеллекта скажется на системе образования, всё ещё 

трудно.  

Ко второй тенденции можно отнести готовность работодателей 

формировать рабочие коллективы из специалистов, не имеющих диплома о 

соответствующем образовании, но обладающих необходимыми знаниями [4]. 

При этом работодатели часто сами являются людьми, в своё время не 

получившими дипломов об окончании вуза. Как правило, они являются 

примерами для подражания для большей части молодёжи, что, в свою очередь, 

формирует убеждения о возможности достижения тех же результатов без 

обязательного получения какого-либо высшего образования [5]. В современных 

условиях тотальной информатизации общества учиться для получения диплома 

не обязательно [6]. Во многих ведущих компаниях работают специалисты без 

него, хотя наличие знаний высшей школы является востребованным именно для 

успешной работы высокотехнологических предприятий [7]. 

3. Цель и задачи исследования  

Цель работы – показать доминирование искусственного интеллекта в 

формировании мировоззренческого кризиса классического образования.  

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

– достижения и анализ возможностей искусственного интеллекта; 

– влияние искусственного интеллекта на физическую реальность.  

4. Информационные технологии, или электронная реальность, как 

фактор, определяющий физическую реальность  

Информационные технологии в наше время появились почти во всех 

сферах жизни человека [8]. Благодаря им, нажимая на кнопки кофемолки, мы 

реализуем некий алгоритм действий – кофемолка программируемая [9]. 

Автомобилями марки Tesla уже могут управлять роботы с искусственным 

интеллектом [10].  

4.1. Достижение и анализ возможностей искусственного интеллекта 
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С середины 90-х годов прошлого столетия начала формироваться новая 

реальность – информационная. Сейчас принято говорить, что мы живём в век 

информации [11]. Поэтому сама новость своим массовым распространением и 

многократным повторением совершает больше (намного больше), чем само 

событие, и тем самым становится важнее него. Таким образом, информационные 

технологии и, как их частный случай, средства коммуникации получили такое 

сильное развитие. Скорость распространения информации в настоящее время 

достигло своих физических пределов для нынешнего уровня наших знаний. 

Начиная со 2010-х годов информация по проводам начинает распространяться 

со скоростью света [12]. К стандартам связи мобильных телефонов применена 

терминология поэтапного её развития «Эволюция стандартов мобильной связи» 

[13]. За полвека существования мобильной связи сформировалось пять её 

поколений и уже идет разработка следующего, 6G-формата [13]. 

4.2. Как искусственный интеллект влияет на физическую реальность 

Стремление человечества в своем развитии обеспечить себя более 

нужными, удобными и мощными устройствами привело к стремительному 

развитию информационных технологий. Сначала механический привод, 

который приходил в движение с помощью мускульной силы человека, сменился 

электрическим, который, в свою очередь, во многих устройствах был устранен 

именно благодаря развитию информационных технологий. Как пример можно 

привести «эволюцию» кинематографических устройств: сначала пленку в ней 

прокручивал человек, затем это же делал электрический привод, а сейчас, 

благодаря цифровым технологиям, отсутствует необходимость и в 

механическом приводе. Похожая тенденция прослеживается и в развитии 

нейрокомпьютерного интерфейса [14].  

В связи с этим можно сказать о следующей закономерности: чем больше 

человечество развивает робототехнику, тем больше оно попадает в зависимость 

от робототехники. Особенно сильно она сказывается не на поколении, которое 

изобрело, а на последующих. Как например, развитие телефонной связи. 
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Поколение, при котором она была открыта, от нее фактически не зависело. 

Люди, рожденные более чем через 100 лет, уже используют телефон в качестве 

карманного компьютера и находится в зависимости от его возможностей. 

Возникает саморазвивающаяся система [15]. До создания сети интернет 

человечество добывало нужные для себя блага локализированном путем. С 

наступлением информационного века, а именно распространением сети 

интернет, стал формироваться искусственный интеллект, который получил 

возможность доступа к всемирному опыту и знаниям. Если предположить, что 

он сможет думать и принимать решения как человек, а в последствии и за 

человека, то его можно будет назвать протезом человеческого мозга. Но есть 

вероятность, что протез мозга – это последнее, что сможет изобрести человек, 

так как при условии, что какая-то либо часть тела не используется, она 

постепенно атрофируется.  

5. Обсуждение и практические рекомендации

Развитие искусственного интеллекта фактически уже мало зависит от

человека. Он научился выигрывать у человека в интеллектуальные игры [16, 17, 

18]. Как можно будет контролировать его дальнейшее развитие, если в 

некоторых позициях он уже превзошел людей? 

5.1. Обсуждение 

Новая информационная реальность привлекла большую часть молодёжи, 

которой и так сравнительно мало, а также породила не только новые 

возможности в информационном мире, но и новые профессии. Однако, в отличие 

от классических методов получения знаний через систему учебных учреждений, 

в новых реалиях программированию можно научиться и без них. Многие 

работодатели прямо говорят о том, что им неважно, какой у тебя диплом, и 

спрашивают, что ты умеешь. 

«Если у человека есть мозги, он просто не имеет морального права 

работать не на себя, отдавая большую часть своего времени и результаты своих 

достижений своему работодателю», – говорит Марк Цукерберг [19]. 
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«В дипломе об окончании колледжа или даже средней школы нет крайней 

необходимости. Если кто-то окончил отличный университет, это, [конечно], 

может быть признаком того, что он способен на великие дела, но не факт. 

Посмотрите, например, на таких, как Билл Гейтс или Ларри Эллисон, Стив 

Джобс. Эти парни не заканчивали колледжей, но взять их на работу было бы 

отличной идеей», – считает Илон Маск [20]. 

Развитие сети интернет и новых видов коммуникаций (например, так 

называемые социальные сети) способствует развитию непроизводственных сфер 

экономики. Многие люди становиться так называемыми блогерами, что 

фактически является многократной ретрансляцией информации. Много 

известных и успешных людей стали такими благодаря новым возможностям 

(Марк Цукерберг, Илон Маск и т.д.). При этом они (как правило) не имеют 

оконченного высшего образования.  

Возникает потребность в специалистах в среде информационных 

технологий. Количество абитуриентов ограничено, однако при добавлении ещё 

одного мощного направления в образовании происходит уменьшение их числа 

на остальные специальности. Часть молодёжи, к тому же выбравшая новое 

направление, не стремится получать диплом, и это особенность новых реалий.  

Совершенно обоснованной остаётся потребность в фундаментальных и 

прикладных науках, которые можно получать именно в учебных заведениях. Но 

в условиях новой реальности фундаментальная наука и её прикладные аспекты 

стали её обслуживать. Это объясняется тем, что в век информации важно не само 

событие, а информация о нём. 

Происходит замещение роли образовательного процесса на самом 

главном, бытовом уровне. Если раньше получение образования и 

соответствующий диплом гарантировали возможность обеспечения базовых 

потребностей, то сейчас это далеко не так.  

На сегодняшний день можно выделить две причины, по которым 

происходит сокращение интереса к услугам образовательных учреждений:  
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1. Для обеспечения базовых потребностей и больше того достаточно быть 

«ретранслятором» – блогером в социальных сетях. Это обеспечивает 

определенный уровень дохода без претензий к уровню образования. Таким 

образом, часть абитуриентов выбирают совсем другой образ жизни, 

соответствующий комфортным условиям новых реалий. 

2. Во многом обеспечена возможность получения знаний посредством 

искусственного интеллекта и системы интернет. Многим дисциплинам сейчас 

можно обучаться не только вне, но и без образовательного учреждения. Стоит 

отметить, что все же остается потребность в профессиональных знаниях 

высококлассных специалистов. Эту проблему компании могут решать адресно 

за счет возможности повышения уровня квалификации конкретных 

специалистов. Нет необходимости зависеть от системы образования, которая в 

течение 5-6 лет будет готовить классического специалиста.  

Отсутствие понимания у большого числа представителей молодого 

поколения опасности доминирования искусственного интеллекта можно 

объяснить уже сформировавшийся зависимостью. Эта зависимость глобальная, 

но не тотальная. Следует понимать, что практически все процессы обучения 

происходят благодаря информационным технологиям. Самые передовые и 

интересные для абитуриентов направления науки и техники используют очень 

мощную компьютерную базу или даже суперкомпьютеры. Это в дальнейшем 

обеспечивает специалиста, которого за время обучения сделали зависимым от 

информационных технологий.  

Мировоззренческий кризис в классической системе образовании как раз 

состоит в том, что за тысячи лет её существования появился реальный конкурент. 

Этот конкурент, способный противостоять ей, также является системой. В новую 

систему входит как сам искусственный интеллект, так и сеть интернет. 

Классическая система образования остаётся всё менее востребованной для 

жизни и развития общества.  
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5.2. Рекомендации 

Искусственный интеллект уже стал реальностью. Необходимо менять 

процессы обучения с учётом новой действительности.  

В ближайшем будущем в образовательной сфере с учётом доминирования 

искусственного интеллекта необходимо вводить следующие новые направления 

подготовки специалистов: 

– разработка прикладных систем искусственного интеллекта 

применительно к узкоспециализированным знаниям; 

– аналитика больших объемов результатов расчета искусственного 

интеллекта; 

– создание интерфейсов, которые будут разработаны совместно с 

искусственным интеллектом; 

– обеспечение кибербезопасности человека.  

6. Выводы 

В наши дни новая реальность уже частично управляется искусственным 

интеллектом, который определяет востребованность будущих специальностей 

[21]. Неоднократно публикуется информация о том, что искусственный 

интеллект уже умеет решать некоторые задачи [22]. Вполне возможно, что в 

будущем на высокотехнологичных предприятиях не будут востребованы 

узкоспециализированные работники. Образование будет востребовано до тех 

пор, пока искусственный интеллект будет обучаться узкоспециализированным 

знаниям. Мировоззренческий кризис классического образования 

заключается в том, что развитие человечества теперь может обойтись и без 

классического образования.  
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https://www.work.ua/ru/articles/career/347/
https://alexconcord.com/?route=product/product&product_id=3435
https://itc.ua/news/mask-uzhe-v-etom-godu-avtopilot-tesla-dorastet-do-naivysshego-pyatogo-urovnya/
https://itc.ua/news/mask-uzhe-v-etom-godu-avtopilot-tesla-dorastet-do-naivysshego-pyatogo-urovnya/
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https://tech.liga.net/technology/opinion/my-jivem-v-vek-informatsii-ona-kajetsya-

nas-i-pogubit 

12. Сеть без тормозов. Внедрение оптических сетей позволит увеличить 

скорость Интернета. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://rg.ru/2013/02/26/set.html 

13. Портал о современных технологиях мобильной и беспроводной связи . 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://1234g.ru/1g/chto-takoe-pokolenie-

setej-sotovoj-svyazi 

14. Нейрокомпьютерный интерфейс. [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Нейрокомпьютерный интерфейс 

15. Саморазвивающаяся система. [Электронный ресурс] / Режим доступа:  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Саморазвивающаяся система 

16. История соревнований ИИ и человека: кто кого. [Электронный ресурс] 

/ Режим доступа: https://vc.ru/flood/39184-istoriya-sorevnovaniy-ii-i-cheloveka-kto-

kogo 

17. AlphaGo победила человечество в го. [Электронный ресурс] / Режим 

доступа:  https://nplus1.ru/news/2017/05/25/now-it-is-official 

18. Люди проиграли компьютеру в покер. Программа Libratus выиграла у 

профессионалов два миллиона долларов. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://meduza.io/feature/2017/02/01/lyudi-proigrali-kompyuteru-v-poker 

19. Десять афоризмов Марка Цукерберга. [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: https://eksmo.ru/interview/10-aforizmov-marka-tsukerberga-ID6013006 

20. Иртлач, К. Илон Маск по-прежнему готов брать на работу людей без 

высшего образования. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://itc.ua/blogs/ilon-mask-po-prezhnemu-gotov-brat-na-rabotu-lyudej-bez-

vysshego-obrazovaniya  

21. Будущее системы образования в Украине и мире. [Электронный 

ресурс] / Режим доступа: http://itnews.com.ua/news/89718-budushhee-sistemy-

obrazovaniya-v-ukraine-i-mire 

https://eksmo.ru/interview/10-aforizmov-marka-tsukerberga-ID6013006
https://itc.ua/blogs/ilon-mask-po-prezhnemu-gotov-brat-na-rabotu-lyudej-bez-vysshego-obrazovaniya/
https://itc.ua/blogs/ilon-mask-po-prezhnemu-gotov-brat-na-rabotu-lyudej-bez-vysshego-obrazovaniya/
http://itnews.com.ua/news/89718-budushhee-sistemy-obrazovaniya-v-ukraine-i-mire
http://itnews.com.ua/news/89718-budushhee-sistemy-obrazovaniya-v-ukraine-i-mire
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22. Как искусственный интеллект предсказал пандемию раньше ВОЗ. 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2020/04/01/826813-kak-iskusstvennii-

ranshe 

https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2020/04/01/826813-kak-iskusstvennii-ranshe
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2020/04/01/826813-kak-iskusstvennii-ranshe
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Чугунов С.В., Чугунова Э.В.  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КЕЙСЫ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ 

КАЧЕСТВА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ 

 

Чугунов Сергей Владимирович,  

старший преподаватель кафедры физики БрГТУ 

 

Чугунова Элеонора Валерьевна, 

учитель физики ГУО «Гимназия № 4 г. Бреста» 

 

Нововведения, или инновации, характерны для любой профессиональной 

деятельности человека. Инновации в учебно-воспитательном процессе являются 

результатом научного поиска, изучения передового педагогического опыта 

отдельных учителей и целых коллективов и внедрения новых идей в 

практику. Применительно к педагогическому процессу инновация означает 

введение нового в цели, содержание, методы и формы обучения и воспитания, 

организацию совместной деятельности учителя и учащегося.  Целью 

инновационной деятельности является получение инновационного продукта. 

Применительно к образованию, инновационный продукт – это результат 

деятельности образовательного учреждения, имеющий социальную значимость 

и воплощающийся в реальную образовательную практику. 

В ГУО «Гимназия № 4 г. Бреста» при изучении результатов 

воспитательной работы учителей широкое применение нашли педагогические 

кейсы.  

Кейс – слово многозначное, переводится с английского языка как случай, 

инцидент, казус, дело, ящик, чемодан, фактические обстоятельства, история 

болезни, версия, прецедент и др. Все эти значения имеют определенное 

отношение и к трактовке понятия “кейс” в области образования. 
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В рамках школьной жизни кейс – это уникальный случай, происшедший с 

конкретными людьми в реальной ситуации. Он может быть воспринят как 

пример удачно найденного выхода из конкретной проблемы в данной сфере 

деятельности, как прецедент, на основе которого могут решаться какие-либо 

другие родственные проблемы. 

Педагогический кейс – это изложение конкретного случая в практике 

работы педагога, в котором описан процесс возникновения и развития 

определенной проблемы, конфликта. В кейсе подробно представлены 

фактические обстоятельства, детали происшедших событий, даны 

характеристики участников, отражена суть проблемы и рассмотрены действия 

по ее разрешению с оценкой их эффективности. 

К кейсам могут быть приложены документы, статистические данные и др. 

материалы. 

Для представления кейса могут применяться различные формы: текстовая; 

видео-презентация; ситуационно-моделирующая игра, комбинированная. 

Описание кейса содержит определенную проблему из данной профессиональной 

области, которая не имеет однозначного решения, нередко ее формулируют в 

виде дилеммы.   

В ГУО «Гимназия № 4 г. Бреста» регулярно проводятся занятия мастер – 

классы по решению кейсов, осмысленных учителями в их практической 

деятельности. На таких  занятиях учителями формулируются кейсы, 

организуется дискуссия, на которой каждый участник может высказать свою 

точку зрения на причины возникновения данной проблемы, эффективность 

предпринятых действий по ее разрешению, выдвинуть альтернативные варианты 

решения, оценить риски, составить прогноз дальнейшего развития ситуации.  

Такая работа позволяет учителям обменяться опытом, услышать другие 

способы решения возникшей у них проблемы. Обсуждение предложенных 

коллегами кейсов обычно вызывает интерес и активное участие в обсуждении и 

решении возникшей проблемы. Опыт последних лет позволил создать 
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своеобразный банк педагогических кейсов, знакомство с которыми позволит 

педагогу избежать ошибок, повысить качество воспитательной работы. 

Один из таких кейсов мы предоставляем вашему вниманию.  

В восьмой класс был назначен новый классный руководитель. Он работал 

в классе учителем предметником, детей знал, контакт с классом был хороший. В 

течение всей первой четверти в классе царила спокойная рабочая обстановка. На 

осенних каникулах была запланирована экскурсионная поездка. Все было 

нормально, пока около автобуса не появился Яковлев Антон с новой прической 

синего цвета. 

 
Для решения этого кейса необходимо ответить на следующие 

вопросы:  

1. Какая реакция должна быть у классного руководителя при встрече с 

учащимся?  
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2. Какие шаги должен предпринять классный руководитель, чтобы 

сформировать у одноклассников разумное отношение к внешнему виду Антона? 

3. Каким должно быть содержание беседы классного руководителя с самим 

учеником и с его родителями? 

Решение: 

Первая реплика классного руководителя была из песни Ф. Киркорова : «Ух 

ты, у нас сегодня цвет настроения синий!!!». Дети подхватили и пропели 

несколько строк из песни. «А почему синий, а не желтый или зеленый?» - ответа 

не последовало. Антон ждал взрыва эмоций, яркой реакции детей и учителя, но 

его ожидания не оправдались, так как детей больше волновала предстоящая 

поездка.  

Антон в классе пользуется уважением и авторитетом. Антон увлекается 

спортом, занимает призовые места на соревнованиях, он очень общителен и 

дружелюбен.  

Его эпатажная выходка это реакция на ситуацию в его семье (родители 

находятся в состоянии развода). Антон привлекает к себе внимание, он хочет, 

чтобы родители уделили ему время, заметили его, почувствовали его проблемы. 

Поняв причины возникшей ситуации, классный руководитель провел 

беседу с мамой Антона. Попросив ее уделить максимально возможное в данной 

ситуации внимание ребенку. Со стороны классного руководителя Антону были 

даны новые поручения: он был назначен ответственным за проведение 

ежедневной пятиминутной зарядки у первоклассников. При этом Антон 

согласился, что его внешний вид может напугать детей. На следующий день он 

пришел аккуратно постриженный с естественным цветом волос.   

Решение данной ситуации может быть и другим… 
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Ширяева С.В .  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Ширяева Светлана Валентиновна 

к.ю.н., доцент, заведующая кафедрой теории и истории государства и права 

Московского педагогического государственного университета 

ORCID ID: https:// orcid.org/0000-0002-2140-0228 

 

Педагогическая технология обучения является сложным и многогранным 

явлением, заключающим в себя большое количество определений. Считается, 

что массовая разработка и внедрение в систему образования  педагогических 

технологий началась в середине прошлого века, связано это с появлением 

технологического подхода в обучении в европейской и американской системах  

образования.  

Одним из новаторов этой сферы был Антон Семенович Макаренко, 

внесенный ЮНЕСКО в список педагогов, которые определили вектор 

педагогического мышления в двадцатом веке, называл педагогически процесс 

“педагогическим производством”. Он ставил задачи создания определенной 

“педагогической техники”. За основу он взял пример технологического 

производства на предприятиях, где имелись технологический процесс, работа 

конструкторов и разработчиков, нормирование производственного процесса и 

контроль производства. По его мнению, именно так, на примере четкого 

производства и должен быть выстроен педагогический процесс [5, с.298]. 

В дальнейшем, исследование и развитие понятия педагогических 

технологий значительно углубило понимание этого термина и расширило спектр 

определений данной концепции. В 80-х годах прошлого века Владимир 

Павлович Беспалько [1, с.192] определял педагогическую технологию как одну 

из частей системы обучения, которая связана со средствами и организационными 

формами обучения, а также с дидактическими процессами. Педагогическая 
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технология (или технология обучения) затронула важнейших вопрос системы 

образования: как учить результативно?  

В том же году определение педагогической технологии было дано и в 

докладе ЮНЕСКО от 1986 года: педагогическая технология может быть 

рассмотрена как «метод создания, применения и определения всего процесса 

преподавания и усвоения знаний с учетом технических и человеческих ресурсов 

и их взаимодействия, ставящей своей задачей оптимизацию форм образования» 

[6]. 
Обращаясь к другим определениям, следует отметить, что Надежда 

Егоровна Щуркова описывала педагогические технологии как обоснованную 

научно структуру компетенций, умений и навыков педагогического работника, 

которые помогают ему понять и повлиять на личностные качества ребенка. Она 

считает педагогическую технологию способом воздействия на учащегося в 

процессе взаимодействия с ним [10, с.224]. 
Конечно, не стоит забывать, что формирование развитие каждой личности 

является индивидуальным и уникальным процессом, зависящим от массы 

факторов, поэтому практически невозможно описать определенные технологии 

обучения, которые окажут прямое влияние и с помощью которых будет 

преобразована личность. Но, не смотря на это, в педагогической науке большую 

популярность имеют определение педагогической технологии как системы или 

системного метода. 

Рассматривая различные определения педагогических технологий можно 

выделить несколько. 

Согласно Б.Т. Лихачеву педагогическая технология заключает в себе 

общность педагогических и психологических целей и установок, которые 

устанавливают определенную совокупность методов и приемов обучения и 

воспитания. Педагогическая технология, по мнению Лихачева, является 

инструментарием образовательного и воспитательного процесса [4, с.199]. 
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Опираясь на точку зрения Игоря Павловича Волкова в его работе “Много 

ли в школе талантов?” [2, с.78]. Можно сказать, что педагогическая технология 

является описанием различных этапов и достижении какой-либо 

образовательной цели. 

Согласно мнению Б.В. Пальчевского технология обучения являет собой 

алгоритмы действия учеников и педагогов, которые основаны на планировании 

определенных ситуаций в обучении [8, с.38]. 

Основываясь на вышеуказанных определениях возможно выдвинуть 

предположение что технология обучения - это проанализированный и 

рассчитанный во всем механизм педагогической и образовательной 

деятельности, который направлен на организацию комфортных условий 

учебного процесса как для учеников, так и для педагога. Обобщая все 

определения можно сказать, что педагогическая технология - это 

систематизированный набор действий, которые помогают достигать ожидаемых 

результатов педагогического процесса. 

Исходя из всего вышесказанного, можно вычленить признаки 

педагогической технологии. Во-первых, педагогическая технология основана на 

педагогических законах и закономерностях, во-вторых, она является совместной 

деятельностью ученика и учителя, в-третьих, образовательные технологии 

гарантируют высокий результат результатов обучения, в-четвертых благодаря 

педагогическим технологиям происходит проектирование учебной 

деятельности. 

Доктор педагогических наук В.В. Юдин определил признаки 

образовательной технологии как: 

- точность и конкретность в фиксировании полученных результатов

учебной деятельности; 

- наличие установленных критериев, необходимых для достижения данной

цели; 
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- структурированная и четкая система функционирования учащихся и 

преподавателей, способная воспроизводить повторно полученный ранее опыт; 

- пошаговая и формализованная структура деятельности субъектов 

обучения, определяющая переносимость и повторяемость опыта [11, с.19]. 

Г.Е. Муравьева в своей работе “Теория и технология обучения 

проектированию образовательного процесса” [7, с. 104] выделяет 

характеристики педагогической технологии  с точки зрения процесса 

деятельности. Она выделила такие критерии, как: целенаправленность; 

целостность; научная обоснованность; направленность на результат; 

планируемость; высокая эффективность; системность; комфортность для 

учителя и учащихся; законосообразность; проектируемость; надежность; 

гарантированность результата. 

Как и в любой деятельности, при применении педагогических технологий 

необходимо наличие четких целей, с помощью которых возможно давать оценку 

результатам учеников, а также провести как внешнюю оценку, так и самооценку 

в работе учителя. Благодаря этому появляется возможность изменять и 

подстраивать педагогический процесс, для соответствия поставленным целям. 

При проставлении целей использования педагогических технологий необходимо 

соблюдать следующие параметры: 

- Цель должна быть логически связана с глобальными целями 

обучения, то есть соответствовать содержанию изучаемого предмета и 

образовательным стандартам. 

- Цель должна быть измеряемой в контексте приобретения 

учеником необходимых ЗУНов. 

- Цель должна иметь четкие сроки ее достижения. 

Михаил Владимирович Карлин описал базовые методы постановки 

учебных целей. На основе анализа литературы он рассматривает основные 

способы постановки учебных целей [3, с.89]: 
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- Постановка цели, опираясь на содержание изучаемого 

материала.  

- Постановка целей, основанная на работе и действиях педагога. 

- Постановка целей, опираясь на личностные, эмоциональные и 

интеллектуальные возможности и развитие учащегося. 

- Постановка целей, опираясь на УД учеников. 

Важным аспектом применения педагогических технологий также 

считается их классификация. Основываясь на различных подходах можно 

выделить три обобщенные группы: 

1. Методы, которые возможно использовать в классно-урочной 

системе, например: игровая методика обучения, методика проблемного 

обучения, развивающее обучение. 

2. Методы, требующие модификации учебной системы 

общеобразовательной школы, например: коллективное обучение, технология 

погруженного обучения. 

3. Методы, требующие модификации самого содержания 

образовательных программ, например: обучение, основанное на 

самообразовании, концепция диалога культур. 

Германом Константиновичем Селевко в его работе “Энциклопедия 

образовательных технологий” [9, с.380] на основе изучения применения 

образовательных технологий в учебном процессе была представлена обширная 

классификация педагогических технологий, которая на данный момент 

считается самой известной в современной российской педагогике.  

Он классифицировал образовательные технологии по различным 

основаниям, которые приведены ниже. 

- Уровню применения педагогической технологии, как: общие 

педагогические технологии, предметные технологии, модульные технологии. 

- Философской базе технологии: материалистические, 

диалектические, идеалистические, научные, религиозные, антропософские, 
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теософские, прагматические, гуманистические и антигуманные, 

экзистенциалистские, свободного воспитания, принуждения и тому подобное. 

- Главенствующему фактору психического развития: социогенные, 

биогенные,  идеалистические, психогенные. 

- Концепции усвоения: гештальт-технологии,  бихевиористские, 

развивающие, ассоциативно-рефлекторные, суггестивные, 

нейролингвистические технологии, интериоризаторские. 

- Ориентированности на строение личности: операционные-

нацеленные на формирование СУД (способов умственных действий), 

эмоционально-художественные и эмоционально-нравственные – нацеленные на 

формирование СЭН (сферы эстетических и нравственных отношений), 

информационные-нацеленные на формирование ЗУНов (знаний, умений, 

навыков), технологии саморазвития личности  или саморазвивающего обучения 

(САМ), прикладные технологии-направленные на развитие СДП (действенно-

практической сферы) эвристические образовательные технологии – 

направленные на формирование и совершенствование творческих талантов.  

- Виду структуры и содержания педагогической технологии: 

религиозные, светские, образовательные, воспитательные, общего образования, 

профессионального образования,  монотехнологии, политехнологии, 

гуманитарной сферы, технической сферы, проникающие образовательные 

технологии. 

- Формам организации: коллективный способ обучения, классические 

классно-урочные технологии, дифференцированное обучение, альтернативные 

педагогические технологии, групповые, индивидуальные, клубные, 

академические. 

- Подходу к учащемуся: ориентированные на личность ребенка, 

технологии свободного воспитания, авторитарные, дидакто- и социо- 

центрические, гуманно личностные технологии, технология сотрудничества, 

эзотерические технологии. 
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- Главенствующей методике технологии: репродуктивные 

(воспроизводящие), догматические, технологии: программированного, 

развивающего, проблемного, саморазвивающего обучения,  коммуникативные 

технологии, творческие технологии, игровые технологии, компьютерные 

технологии, диалогические технологии. 

- Категории учащихся: технология компенсирующего обучения, 

заключающая в себе коррекционную работу с учащимися направленную на 

исправление и поддержание существующих проблем; виктимологические 

технологии, направленные на работу с детьми с ОВЗ, включающие в себя 

сурдопедагогику, олигофренопедагогику, ортопедагогику, тифлопедагогику; 

массовая педагогическая технология, направленная на работу в классической 

системе обучения с обычными учащимися, считается классической технологией 

школьного обучения; технология углубленного или “технология продвинутого 

уровня” изучения предметов, использующихся в гимназиях, лицеях и в процессе 

получения специального образования; технологии работы с трудными детьми в 

общеобразовательной школе, технология работы с одаренными детьми в 

условиях общеобразовательной школы. 

- Пути изменения имеющейся системы образования: базируясь на 

гуманизации и демократизации образовательных отношений; базируясь на 

дидактического изменения, а также методического улучшения используемых 

образовательных материалов; базируясь на данных о коэффициенте полезного 

действия управления и организации образовательным процессом;  базируясь на 

активизации, увеличении интенсивности и производительности обучающихся; 

базируясь на опыте альтернативных педагогических технологиях авторских 

школ. 

В данных тезисах были рассмотрены различные подходы и определения 

понятия педагогической технологии, их характеристики, признаки, 

классификация педагогических технологий, а также способы постановки 

учебной цели. 
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Основываясь на всем вышесказанном можно сделать вывод, что 

педагогические технологии в настоящее время задействованы во всех сферах 

педагогического процесса и являются неотъемлемой частью обучения и 

воспитания учащихся. 
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Если обратиться к многолетней истории исследований, посвященных 

проблеме внимания в мировой психологии, возникает закономерный вопрос, 

насколько данную проблему можно считать близкой к решению. Учитывая, что 

внимание обусловливает функционирование всей познавательной сферы 

личности, данный вопрос является более чем актуальным. 

Поверхностный взгляд позволяет констатировать наличие 

сформированной теоретической базы, в то время как проводимые в данном русле 

исследования кажутся вполне логичными и указывающими на необходимость 

развития внимания у людей разных возрастов. В частности, в ряде проектов, 

проведенных под нашим руководством, была показана связь ряда свойств 

внимания (в частности, переключаемости, концентрации, устойчивости, 

избирательности) с успеваемостью школьников и студентов.  

В то же время при более глубоком анализе общепринятых (особенно в 

русскоязычной психолого-педагогической литературе) источников, а также 

попытке связать между собой разные аспекты познавательной деятельности 

становятся заметными некоторые проблемы и противоречия, затрагивающие 

сущность явления, а также вопросы его возникновения и функционирования. 



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

© Иванов О.В. 
176 

Они проявляются уже при попытке найти адекватное для данного явления 

определение, с которым бы согласился научный мир. Пока можно лишь признать 

общее положение, в котором постулируется проблема избирательности выбора 

[1]. В русскоязычной литературе часто встречается определение внимания как 

«направленности и сосредоточенности сознания на определенных объектах или 

деятельности при отвлечении от всего остального» [2; 3 и др.]. Его главный 

недостаток в том, что здесь происходит смешение понятий внимание и сознание, 

и становится непонятно, чем тогда они отличаются друг от друга. В этой связи 

П. Я. Гальперин справедливо замечает, что «мы просто заменяем слова, ... теряем 

внимание как некую специфическую особенность психической жизни. Мы тогда 

должны честно говорить: никакого внимания нет, а есть уровни бодрствования, 

активации» [4, с. 279]. 

Чтобы найти более адекватное для рассматриваемого феномена 

определение, необходимо в первую очередь понять его сущность, а это 

неизбежно приводит к большому числу различных теорий, но в то же время не 

дает ответ на вопрос о том, чем внимание отличается от сознания. M. Eysenck 

приводит одну из точек зрения, согласно которой внимание связано лишь с 

выбором необходимого стимула, в то время как сознание на основе этого выбора 

позволяет сформировать определенную картину [1]. Однако не совсем понятно, 

как можно сделать выбор в пользу того или иного стимула (при условии 

равнозначности внешних характеристик наличных стимулов), не сформировав 

для себя какой-либо картины этих стимулов.  

Что касается классификаций видов внимания, то и здесь не все гладко. 

Чаще всего отечественные психологи и педагоги обращаются к классификации 

видов внимания в зависимости от участия в его процессе волевых усилий 

(непроизвольное, произвольное, послепроизвольное). Произвольное внимание 

также иногда именуют преднамеренным, а непроизвольное – непреднамеренным. 

Термины преднамеренное / непреднамеренное представляются нам более 

адекватными, позволяя избежать вовлечения в проблему внимания не менее 
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сложной и спорной проблемы воли и означая лишь наличие либо отсутствие 

интенции при протекании данного процесса. В данной связи нет ничего 

удивительного в том, что западные исследователи нечасто обращаются к 

изучению собственно произвольного/непроизвольного внимания, ориентируясь 

в большей степени лишь на наличие либо отсутствие интенции в поведении 

субъекта. К этим аспектам обращался, в частности, классик американской 

психологии У. Джеймс, разграничивая активный и пассивный виды внимания и 

подчеркивая важность последнего в процессе обучения [5]. Данная концепция 

получила развитие в более поздних исследованиях, в которых показан сложный 

характер взаимодействия между этими видами внимания [6]. 

Вероятно, в силу соответствия задачам советской образовательной 

парадигмы («заставить учиться, уделяя внимание не тому, что интересно, а тому, 

что нужно») в отечественной психолого-педагогической литературе успел 

прижиться стереотип о необходимости развития произвольного внимания. 

Предложено немало программ и учебных комплексов, содержащих упражнения, 

якобы позволяющие сформировать данный вид внимания [7; 8 и др.]. Их авторы 

часто опираются на опыт педагогов, который, на их взгляд, свидетельствует об 

успешности использованных стратегий. К сожалению, отсутствие убедительных 

эмпирических данных не позволяет приблизиться к подлинно научному 

пониманию сущности изучаемой проблемы и дать достаточно обоснованный 

ответ на вопрос о том, какова природа преднамеренного внимания, насколько в 

нем проявляются факторы наследственности и среды. На самом же деле у 

большинства авторов данная проблема либо сводится к формированию 

личностных качеств, обусловливающих проявления преднамеренного внимания, 

либо к созданию условий, способствующих проявлению данного вида внимания 

(например, наличию косвенных интересов, осознанию долга и обязанности в 

выполнении данной деятельности, отчетливому пониманию конкретной задачи 

и др.). 
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Некоторые исследователи пытаются подойти к решению проблемы 

внимания с точки зрения изучения его свойств. Обычно в русскоязычных 

источниках выделяется 5 свойств внимания: концентрация, устойчивость, объем, 

распределение и переключение (иногда и некоторые другие, например, 

направленность, избирательность и др.), хотя объективного критерия их 

выделения не предложено. Встречаются попытки связать отдельные свойства с 

успешностью в отдельных видах деятельности, что, в свою очередь, находит 

выражение в появлении ряда программ, включающих задания для развития тех 

или иных свойств внимания. Отдельные авторы (на основе лишь 

корреляционного анализа) делают выводы о роли разных свойств внимания в его 

функционировании [9; 10]. Убедительных экспериментальных данных в пользу 

приводимых точек зрения авторами не приводится, что ставит под сомнение 

возможность корректировки тех или иных свойств внимания. Интересно 

отметить, что в западной психологии ряд свойств внимания и вовсе 

рассматриваются не как свойства, а, скорее, как виды внимания. В частности, 

выделяется focused (selective) attention, то есть, избирательное внимание (то, что 

в отечественной психологии принято рассматривать как концентрацию), divided 

attention (то есть, распределенное внимание или распределение) и sustained 

attention (то есть, устойчивое внимание или устойчивость). 

Серьезный недостаток многих работ, на наш взгляд, заключается в том, что 

целостный механизм как бы искусственно разбивается на ряд изолированных 

процессов, которые разные авторы пытаются изучать и на которые даже 

пытаются оказывать воздействие, не учитывая сложной взаимосвязи между 

составными частями, а также связи с другими компонентами познавательной 

сферы личности. В итоге напрашивается логичный вывод о том, что, используя 

подобные упражнения, мы имеем дело не столько с развитием внимания, сколько 

с общим когнитивным развитием (с доминированием у субъекта тех или иных 

сторон познавательной сферы) и даже развитием всей личности с ее 

потребностями и мотивами [11; 12].  
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Таким образом, проблема внимания в психологии продолжает сохранять 

актуальность. Несмотря на обилие публикаций и кажущееся согласие в 

ключевых аспектах проблемы, на данный момент трудно говорить о решении 

спорных вопросов, которые становятся более чем очевидными при глубоком 

изучении данного явления. 
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Наприкінці ХХ століття в науковий обіг увійшов новий термін «інклюзія». 

У працях зарубіжних авторів (Т. Бут, D. Armstrong, F. Armstrong, H. M. Levin, D. 

Mitchel, D. L. Ryndak, A D., A. Sander, A D. Treherne, L. Jackson) досліджується 

проблема визначення сутності поняття «інклюзивна освіта». Протягом 

останнього десятиліття вітчизняні науковці, зокрема В. Бондар, А. Колупаєва, Т. 

Євтухова, В. Ляшенко, І. Іванова, О. Столяренко, А. Шевчук, О. Савченко та ін. 

присвячують свої праці дослідженням проблеми залучення дітей з особливими 

потребами до навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, їх реабілітації та 

соціалізації до суспільних норм. Значний вплив на розвиток системи спеціальних 

навчальних закладів, удосконалення їх структури, розробку методик ранньої 

діагностики психічного розвитку дітей мали праці психологів Л. Виготського, О. 

Венгер, О. Запорожця, О. Киричука, Г. Костюка, Б. Корсунської, С. Максименка, 

Н. Морозової, В. Синьова, П. Таланчука, В. Тарасун, М. Ярмаченка. В них 

обґрунтовано принципові положення щодо особливостей розвитку психічних 

процесів у дітей різного віку, ролі корекційного виховання у підготовці до 

шкільного навчання, механізмів формування їх соціально–комунікативної 

активності. В дослідженнях учених вивчалася історія становлення і розвитку 

окремих напрямків спеціальної освіти дітей шкільного віку з різними 

психофізичними порушеннями. Одночасно аналізувалася історія виникнення 
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наукових поглядів на ті чи інші прояви аномального розвитку та засоби їх 

психолого– педагогічної корекції [1]. 

Інклюзивна освіта сьогодні з повним правом може вважатися одним із 

пріоритетів державної освітньої політики України. Перехід до неї зумовлений 

вже тим, що наша країна ратифікувала конвенції ООН в області прав дітей та 

прав інвалідів [1; 4]. 

Нині освіта дітей з обмеженими освітніми потребами (ООП) одна з 

актуальних і дискусійних проблем сучасної освіти. До недавнього часу дітей 

поділяли на «навчаних» і «ненавчаних». При цьому дитину, яку визнали 

«ненавчаною», витісняли з системи освіти в систему охорони здоров'я, яка не 

могла вирішити проблем психічного розвитку, а тільки посилювала їх. Проте 

сьогодні світовий досвід показує, що ефективність реабілітації дитини, що 

залишилася в сім'ї, набагато вище, ніж дитини, поміщеної в інтернат. Тому 

головним завданням є надання сім'ї необхідної допомоги в розвитку і навчанні 

дитини, гарантувати йому гідне майбутнє, тобто, забезпечити можливості і 

реалізувати взаємну інтеграцію суспільства і усіх його членів. Це можливо тільки 

при забезпеченні рівних прав, і в першу чергу права на освіту. 

 Інклюзивне (франц. inclusif - що включає, від латів. include - роблю 

висновок, включаю) або включена освіта - термін, використовуваний для опису 

процесу навчання дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітніх 

(масових) школах. У основу инклюзивного освіти покладена ідеологія, яка 

виключає будь-яку дискримінацію дітей, яка забезпечує рівне відношення до 

усіх людей, але створює особливі умови для дітей, що мають особливі освітні 

потреби. Інклюзивна освіта - процес розвитку загальної освіти, який має на увазі 

доступність освіти для усіх в плані пристосування до різних потреб усіх дітей, 

що забезпечує доступ до освіти для дітей з особливими потребами. «Включена» 

(«інклюзивна») форми навчання дає змогу дітям із особливими потребами 

навчатися спільно зі своїми здоровими ровесниками, що ефективно впливає на 

рівень їхньої соціалізації.  
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Інклюзивна освіта, націлена на: 

• залучення дітей з обмеженими можливостями в освітній процес; 

• соціалізація дітей-інвалідів у сучасному суспільстві; 

• створення активної поведінкової установки у дітей-інвалідів на впевнене 

позиціонування себе в сучасному суспільстві; 

• вміння перетворювати свої недоліки в достоїнства та чесноти; 

• зміна ставлення сучасного суспільства до людей з обмеженими 

можливостями через вищевказане залучення дітей з обмеженими можливостями 

в наше суспільство [2]. 

За даними Міністерства соціальної політики, кількість людей з 

інвалідністю в відносних показниках збільшилася вдвічі порівняно з 1990 роком. 

Якщо в 1990 їх налічувалося 3% населення, то сьогодні кількість людей з 

особливими потребами в Україні сягає 6% (близько 3 млн.), з яких понад 165 

тисяч – діти. Майже 80 відсотків інвалідів – це люди працездатного віку. Головна 

проблема для цієї категорії населення – вільний доступ до всіх можливостей 

сучасної цивілізації. Починаючи з вільного пересування по місту, і закінчуючи 

освітою і працевлаштуванням. Саме питання освіти в сучасному світі є 

принциповим [3]. 

Як стверджує аналіз науково-педагогічних джерел і міжнародних 

нормативно-правових документів, визначається кілька підходів до надання 

освіти дітям з обмеженими можливостями здоров’я. Основні з них:  

– мейнстримінг – (загальний потік) передбачає розширення соціальних 

контактів між дітьми з обмеженими можливостями здоров'я та їхніми 

однолітками;  

– інтеграція – (цілий) зусилля, спрямовані на введення дітей з особливими 

освітніми потребами у регулярний освітній простір. 

Всі проблеми і труднощі инклюзивної освіти можуть знаходитися в   

психолого-педагогічній та соціальній площині й полягають в наступному:  

• психологічна неготовність суспільства до прийняття людини з ООП;  
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• небажання багатьох батьків навчати своїх дітей, що нормально 

розвиваються, разом з дітьми з ООП;  

• неадекватне сприйняття дітьми однолітків, що нормально розвиваються, 

з ООП;  

• проблема неприйняття ідеології інклюзивної освіти;  

• труднощі в розумінні і реалізації підходів до навчання;  

• недолік спілкування у дітей, що навчаються вдома;  

• труднощі соціально-психологічної адаптації дітей з ООП;  

• відсутність необхідної кількості підготовлених кадрів;  

• недолік матеріально-технічного оснащення освітніх установ [2].   

Такий параметр як матеріально-технічного оснащення освітніх установ 

потребує більш докладного висвітлення.  

Так, для осіб з порушеним слухом є потреба в:  

1. FM-системах індивідуального і колективного використання. Вони 

передають звук (голос викладача) з мікрофону безпосередньо на слухові апарати 

або звукові процесори кохлеарних імплантфів учнів, це дозволяє учителеві 

донести інформацію до учня виразно і без спотворень;  

2. Акустичні системи (додатковий елемент FM-системи, який створює 

комфортні умови для усіх груп учнів);  

3. Інформаційні (індукційні) системи, які забезпечують якісну передачу 

аудіосигналу, коли застосування FM-систем не є оптимальним;  

4. Слухоречевой тренажер - призначений для проведення індивідуальних 

занять по розвитку слухового сприйняття і відрацюівання ритміко-інтонаційної 

мови при роботі з дітьми і підлітками, які мають втрату слуху або дефекти мови.  

Для осіб з порушеним зором є потреба в:  

1. Комп'ютерному комплексі для слабозрячих: персональний комп'ютер з 

програмним забезпеченням екранного доступу і відеозбільшувачем;  

2. Електронні відеозбільшувачі: дозволяють читати літературу, розглядати 

ілюстрації і графіки;  
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3. Навчальні посібники і письмове приладдя;  

4. Пристрій для прослуховування повчальних аудіо-посібників.  

Для осіб з порушенням опорно-рухового апарату:  

1. Спеціальні меблі;  

2. Спеціальні клавіатури.  

Універсальні рішення для осіб з різними видами обмеженості фізичних 

можливостей:  

1. Інтерактивна комп'ютерна дошка з проектором;  

2. Сенсорні кімнати;  

3. Розвиваючі комплекси і тренажери.  

Практика показує, що розвиток инклюзивного освіти - процес складний, 

що зачіпає наукові, методологічні і адміністративні ресурси.  

Педагоги і адміністрація загальноосвітніх шкіл, що прийняли ідею 

інклюзивного навчання, гостро потребують допомоги по організації 

педагогічного процесу, психологічного супроводу, відпрацювання механізму 

взаємодії між усіма учасниками освітнього процесу, де центром є дитина. 

Інклюзивний простір має на увазі відкритість і доступність не лише для дітей, 

але і для дорослих. Чим більше партнерів у освітніх установ, тим більше 

успішним буде учень. З урахуванням особливостей розвитку дітей з обмеженими 

можливостями для педагогів освітніх установ особливе значення мають знання 

по спеціальній психології і корекційній педагогіці. Багатьом учителям 

загальноосвітніх шкіл необхідно буде переглянути основні положення методики 

викладання предметів, опанувати прийоми корекційної навчально-виховної 

роботи, застосовувати дидактичні принципи індивідуального і 

диференційованого підходів [1]. 

Інклюзивне навчання, яке є важливою умовою повноцінного розвитку 

дитини, її подальшого її життя та становлення в суспільстві та  одна з базових 

умов їх успішної соціальної інтеграції в суспільне життя набуває в сучасному 

освітньому просторі особливе значення.  А в загальноосвітніх закладах інклюзія 
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відображає одну з головних демократичних ідей – усі діти є цінними й активними 

членами суспільства. Інклюзія означає розкриття кожного учня за допомогою 

освітньої програми, яка є достатньо складною, але відповідає його здібностям. 

Вона враховує потреби, а також спеціальні умови та підтримку, яка 

забезпечується медико-соціальним та психолого-педагогічним супроводом. Але 

саме головне – дитина вчиться життєдіяльності в оточенні інших дітей, що 

формує спрямованість до повноцінного життя, до усвідомлення власної 

спроможності, підвищення якості власного буття. 
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Реклама – неотъемлемая часть современного социума, посредством 

которой индивидуум сопричастен всему обществу, она выполняет целый ряд 

социально значимых функций, формирует символы, создаёт стереотипы 

поведения, отражает социокультурные изменения и др.  Активная вовлечённость 

человека в систему социальных коммуникаций приводит его как к утрате ряда 

морально-этических, правовых, идеологических и других норм и ценностей 

общества, но также способствует формированию новых норм и ценностей, 

моделей поведения, связанных с национальным характером или с глобальным 

трендом. 

Принято считать, что коммерческая реклама – это инструмент 

конкурентной борьбы, в то время как социальная - призвана решать другие 

задачи. Однако в настоящее время коммерческая реклама активно откликается 

на социальный запрос, чутко реагируя на преобладающие в среде потребителей 

настроения. Задача привлечь потребителя диктует производителям проведение 

более гибкой рекламно-маркетинговой политики, в которой учитываются 

тенденции изменения общественного сознания. Инструменты PR-деятельности 

используются корпорациями для конструирования и поддержания имиджа, и 

имидж этот должен быть лоялен потребителю. 
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Как известно, независимость потребителя проявляется в том, что он 

ориентируется на собственную цель, принимая или отвергая предлагаемые ему 

товары и услуги в той степени необходимости, в которой они соответствуют его 

запросам или социальным установкам. В современном мире производители 

товаров и услуг достигают успеха, если представляют потребителю не только 

выбор или выгоду, но и соответствуют его представлениям об «актуальном» и 

«справедливом», отражают ценностные установки, которые потребитель 

приобрёл под воздействием социального давления или собственных 

размышлений и выводов.  

Примерно с начала 1980-х годов в западных странах постепенно 

возобладала «социально-этическая концепция маркетинга» [1]. Согласно данной 

концепции, реклама берёт на себя не только чисто маркетинговую функцию 

продажи, но также функцию укрепления имиджа производителя. 

Конструирование и поддержание имиджа фирмы непосредственно основывается 

на результатах деятельности не только в экономической, но также в 

экологической и социально-нравственной сферах.   

Получившее в последнее время широкое распространение обращение к 

экологической рекламе придаёт имиджу фирмы актуальности, поэтому 

разнообразные бизнес-компании взяли на вооружение новые тенденции в 

предпочтениях современного потребителя и используют экологическую тему и 

природные образы, решая свои коммерческие и репутационные задачи. В PR-

деятельности многих компаний неотъемлемым элементом становится акцент на 

социальной ответственности за сохранение природных ресурсов и 

предотвращение негативного воздействия на окружающую среду. 

          Положительный отклик в сердцах потребителей и усилия по его 

получению образуют в связке «производитель-потребитель» новый устойчивый 

тренд – эко-мышление, отражающий интересы отдельного человека и всего 

социума.    Понимание тенденций - одно из важных требований для выживания 
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в условиях конкуренции для производителей. Понимание социокультурных 

процессов в потребительской среде приводит к выводу о том, что современный 

потребитель становится «осознанным» и желает, чтобы производитель 

подстраивался под этот актуальный запрос. Всё отчётливее значимым 

потребительским благом выступает состояние окружающей среды как один из 

критериев качества жизни. Эти тенденции подтверждают данные «GfK Consumer 

Life» об увеличении доли экологически сознательных потребителей в России и в 

мире с 2014 по 2017 г.: 73% опрошенных требуют экологической 

ответственности бизнеса, 62% - испытывают чувство вины, когда делают что-то, 

что вредит окружающей среде. Более того, 61% покупателей готовы платить 

больше за продукцию компаний, ответственно относящихся к обществу и 

окружающей среде [2].  

Наблюдаемый тренд на экологию выливается в повсеместное звучание 

данной темы; в разных странах проводятся эко-акции – от флешмобов до 

одиночных пикетов и массовых митингов. Модным становится объявлять 

экологическим всё: от продуктов питания и одежды до… танцев [3, С.309].   

 Социальный запрос на «экологичность всего» отражается в возникновении 

различных формул по примеру формул маркетинга и рекламы, например, 

набирающая популярность формула 5R: 1. Refuse (англ. – отказ) - отказ от 

пластика и бытовой химии. 2. Reduce (англ. – сокращение) – сокращение 

количества используемых в быту вещей. 3. Reuse (англ. – повторное 

использование) – покупки в «секонд-хендах». 4. Recycle (англ. – переработка) – 

сортировка и дальнейшая переработка бумаги, пластика, стекла… 5. Rot (англ. – 

разложение) – получение компоста из растительного мусора и остатков 

продуктов. 

Укрепление и расширения тренда на экологическую осознанность 

потребления предполагает увеличение доли так называемых «eco-friendly» (англ. 

- экологически дружественных) товаров и услуг. 
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Современные маркетинговые стратегии нацелены на оптимальное 

сочетание продвижения товаров и услуг и поддержание репутации бренда как 

социально-ответственной компании, заботящейся о сохранении окружающей 

среды. Крупнейшие бренды в условиях запроса на экологичность пытаются стать 

неотъемлемой частью «зелёного» общества. На волне эко-тренда самые 

активные корпорации уже вносят значительный вклад в защиту окружающей 

среды: Microsoft, Intel, Nokia, Ikea, Apple и др.  

В немалой степени современные PR-кампании брендов строятся на 

популяризации проводимой ими эко-политики и, как результат, экодвижение в 

этом секторе мировой экономики выливается в консолидированный процесс. В 

2018 году несколько десятков компаний, среди которых Adidas, Esprit, Guess, 

Gap, H&M, Burberry, Hugo Boss и другие всемирно известные бренды, 

выпускающие одежду, обувь и косметическую продукцию подписали Хартию 

модной индустрии в целях препятствования катастрофическим изменениям 

климата. Целью данной инициативы является достижение нулевых отметок 

выбросов уже к 2050 году. В 2019 году по окончании саммита G7, имевшего 

место во французском Биаррице, подписано пакетное соглашение Fashion Pact, 

по которому компании будут совместно добиваться сокращения выбросов в 

атмосферу, защищать экосистемы, стремиться к снижению производства 

пластика. Очевидно, что огромный процент загрязнения окружающей среды 

связан с производствами, которые поставляют модным домам различные 

материалы: ткани, кожу и другое; таким образом, усилия должны быть 

направлены на всю производственную цепочку [4]. 

Несмотря на то, что экологичное производство чрезвычайно затратно, оно 

открывает новые возможности для PR-коммуникаций и продвижения брендов. 

Курс на sustainability (англ.- устойчивость) даёт компаниям развиваться как в 

направлении сохранения окружающей среды, так и в воздействии на общество. 

PR- деятельность в рамках этого направления положительно влияет на имидж 
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любого предприятия и формирует лояльное отношение потребителя и 

заинтересованность в предлагаемых ему товарах и услугах. 

Известно, что текстильная промышленность является одной из самых 

загрязняющих почвенные и водные ресурсы планеты. В водоёмы сбрасывается 

огромное количество химических красящих и отбеливающих веществ [5]. Чтобы 

минимизировать пагубное воздействие химикатов, некоторые бренды начали 

движение в направлении «эко-моды». По статистике более 90 % всей 

выбрасываемой одежды, можно пустить в переработку.  

Одним из пионеров в открытии пунктов приёма ношеных вещей стал 

шведский бренд H&M. Покупатели, сдающие ненужную им одежду, могут 

купить новую со скидкой в 10%. Кроме этого, компания H&M открыла две новые 

линии по производству одежды - Conscious и Conscious Exclusive, которую шьют 

из переработанного текстиля.  

По всему миру традиционными становятся показы мод и выставки, где 

демонстрируются современные экологичные материалы и технологии 

производства и переработки одежды. В частности, одним из крупнейших 

мероприятий в этой сфере является Fashion Tech Berlin. Можно сказать, что 

бренды активно формируют понятие Sustainable Fashion (англ.-экологичная 

мода), главными составляющими которого являются следующие аспекты: 

• отказ от использования тканей, при производстве и утилизации которых 

выделяются токсичные вещества; 

• отказ от Fast Fashion (англ.-быстрая мода) — постоянной смены модных 

коллекций одежды; 

• отказ от использования в изделиях натурального меха и кожи; 

• вторичная переработка одежды или разработка экологичных методов её 

утилизации. 

После того, как ООН объявила 2019 год — началом чрезвычайной экологической 

ситуации на планете, 80 крупных производителей одежды по всему миру 
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заявили, что в 2020 году откажутся от использования токсичных химикатов в 

одежде и заменят их на безопасные реагенты [6].  

    Эко-тренды взяли на вооружение многие акторы фэшн-индустрии. 

Производители одежды активно демонстрируют желание защитить природу 

всеми доступными им средствами. Бренды пропагандируют одежду из таких 

переработанных материалов, как пластик и резина, и, практически всегда,  их 

fashion-акции сопровождаются хорошо спланированными PR-кампаниями. 

Такие фэшн-гиганты, как фирмы Gucci и Ralph Lauren активно участвуют в 

экологических инициативах и, даже если допустить, что это делается в целях 

популяризации бренда, а также под давлением эко-активистов, то, перефразируя 

известное выражение, можно говорить, что средства здесь оправдывают цель.  

Одной из самых eco-friendly дизайнеров «высокой моды» является Стелла 

МакКартни.  С 2013 года её компания выпускает обувь с легко разлагаемой 

подошвой, которая изготовлена из специального пластика. Бельевая линия 

бренда производится из органического хлопка и переработанного металла, а 

такие «люксовые» материалы как кожа и мех не используются совсем. Эко-

тренды компании прослеживаются не только в одежде, например, все помещения 

и офисы получают электроэнергию от ветряных установок. PR-политика 

модного дома строится на информировании потребителя о чувстве 

ответственности фирмы в деле бережного подхода к использованию природных 

ресурсов.   

Сразу несколько итальянских брендов включились в экологическое 

движение в последние годы. Так,  обувной бренд Geox создал программу 

устойчивого инновационного развития, которая включает в себя внедрение 

экологических материалов следующим образом: при производстве моделей 

обуви используется полиэстер, полученный из пластиковых бутылок. Кроме 

того,  Geox начали  PR-кампанию “GEOXsustainability” и поддерживают команду 

Geox Dragon «Формулы Е» - чемпионата мира по гонкам на электромобилях. 
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Итальянский дом Gucci присоединился к фонду «The Lion’s Share Fund», 

который собирает средства для сохранения на планете львов. «Вот уже как два 

года наш Дом полностью нейтрализовал углерод в цепочке поставок, и теперь 

мы компенсируем наши оставшиеся выбросы каждый год через программу ООН 

REDD+, направленную на сокращение выбросов от производства», отмечает 

Марко Биццари, президент и генеральный директор компании Gucci [7]. 

Другой итальянский модный дом Prada разработал совместный с 

Межправительственной океанографической комиссией (МОК) ЮНЕСКО 

образовательный проект для школьников, пропагандирующий борьбу с 

загрязнением мирового океана. Курс по экологии создан на средства, 

вырученные от продажи коллекции Prada Re-Nylon, которая выполнена из 

переработанного пластика – основного загрязнителя океанов.   

Из переработанного пластика, выловленного в океане, немецкий концерн 

Adidas запустил выпуск кроссовок, стремясь снизить количество отходов за счет 

использования вторичного сырья. 

Наряду с текстильной и обувной бьюти-индустрия также массово 

загрязняет окружающую среду, в первую очередь, производя огромное 

количество упаковки, состоящей преимущественно из пластика.  

Британский бренд Lush одним из первых начал производить ёмкости для 

косметических товаров из переработанного сырья, а примерно половина 

ассортимента, выпускаемого компанией, составляют продукты без какой-либо 

упаковки. В магазинах фирмы Lush принимаются использованные баночки для 

переработки, а потребители получают подарок. Бренд активно продвигает себя 

как «эко-френдли» компания и призывает к уменьшению использования 

пластика своих покупателей. 

Похожей политики придерживается канадская компания M.A.C., запустив 

акцию Back-to-M.A.C.: взамен нескольких упаковок от помады, теней или 

тонального средства покупатель может бесплатно получить другой продукт. 

https://www.maccosmetics.com/giving_back/printable_form.tmpl
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Данная стратегия, получившая название zero waste (англ.-нулевые отходы) 

служит отличным инфоповодом и положена в основу программы лояльности для 

покупателей, которые сдают упаковку на переработку.  

Некоторые бренды разрабатывают целую эко-программу, например, 

косметическая компания Yves Rocher, которая позиционирует себя как «зелёная 

корпорация». Косметика, производимая компанией, не проходит тесты на 

животных и содержит компоненты только растительного происхождения. При 

этом компания выращивает сырье на собственных полях, не использует ГМО и 

невосстанавливаемые компоненты дикорастущих цветов. Одним из уникальных 

PR-ходов бренда можно считать «Хартию растений», которую создала компания, 

а также её принцип работать с теми поставщиками, которые разделяют ценности 

корпорации. Yves Rocher разрабатывает и другие «зелёные» проекты, в 

частности, компания создала программу помощи объектам культурного и 

исторического наследия и поддерживает свыше 20 исторических, ботанических 

и лекарственных садов. 

Амбициозные проекты по высадке 100 млн. деревьев в разных странах, 

поддержка эко-проектов в рамках социально-экологической премии «Terre de 

Femmes», уменьшение бумажных отходов за счёт сокращения рекламных 

буклетов и листовок с информацией о товаре, активная работа с сайтом и директ-

мэйл – все мероприятия, которые компания Yves Rocher целенаправленно 

разрабатывает на протяжении нескольких десятков лет позволило ей закрепиться 

в сознании потребителей в качестве «эко-френдли» бренда. Огромное внимание 

компания уделяет упаковке товара: из чего бы она ни была сделана – бумага, 

пластик или стекло – в производстве используется вторсырье. Более того – вся 

тара из пластика уже несколько лет маркируется как «bioplast». В том числе 

благодаря этому Yves Rocher одной из первых среди косметических компаний 

получила тройной сертификат «Качество-Экологичность-Безопасность». 

 К эко-мышлению пришли и многие производители из сферы общественного 

питания. Так, Starbucks - известная по всему миру сеть - использует в своих 
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кофейнях подставки и «манжеты» для стаканчиков с кофе исключительно из 

переработанного картона. Это новшество позволило уберечь от вырубки тысячи 

деревьев, о чём компания охотно сообщает своим клиентам. Кроме того, новые 

заведения сети оборудованы устройствами с низким уровнем водо- и 

электропотребления. 

Компания Coca-Cola, которой традиционно приписывают самый большой 

вклад в загрязнение природы пластиковыми изделиями, совместно с Nestle и 

PepsiCo взяла обязательство к 2030 году перейти на переработку всего 

используемого пластика.  

Этот небольшой обзор позволяет сделать вывод, что тренд на 

экологичность на рынке основных игроков фэшн-бьюти- и пищевой индустрии 

уверенно набирает популярность: поколение «миллениалов» уже сейчас 

согласны платить больше за природосохраняющие продукты и услуги, и, чем 

выше будет на них спрос, тем активнее под удовлетворение этого спроса начнут 

подстраиваться производители.  
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В современном мире, насквозь пронизанном коммуникациями, а также 

крайне динамичном и изменчивом (так называемом VUCA-мире: от англ. 

Volatility – нестабильность, Uncertainty – неопределенность, Complexity – 

cложность, Ambiguity – неоднозначность) становится как никогда актуальным 

вопрос формирования и развития у индивидов «мягких» навыков – «гибких», 

социальных навыков, soft skills.  

Важность этих навыков в жизни индивида не зависит от его возраста, 

гендерной принадлежности, вида деятельности – они универсальны. Согласно 

результатам исследования 2019 года, проведенного сотрудниками социальной 

сети для поиска и установления деловых контактов LinkedIn среди 5000 

специалистов из 35 стран мира, тремя главными тенденциями на рынке труда 

являются «мягкие» навыки, гибкий рабочий график и прозрачность оплаты 

труда [1].  

В научной и бизнес-литературе выделяются два типа навыков: «мягкие» и 

технические/«твердые»/профессиональные навыки (hard skills). К последним, 

например, относится набор текста на компьютере, владение компьютерными 

программами и иностранным языком, управление транспортным средством и 

т.д., навыки в зависимости от профессиональной принадлежности индивида. 
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«Мягкие» навыки дополняют профессиональные. Более того, это своего рода 

надпрофессиональные навыки, необходимые для эффективности каждого 

индивида вне зависимости от его специальности. 

На данный момент общепризнанное определение «мягких» навыков 

отсутствует. Так, В.Шипилов понимает под ними «социально-психологические 

навыки, которые пригодятся вам в большинстве жизненных ситуаций: 

коммуникативные, лидерские, командные, публичные, «мышленческие» и 

другие» [2]. Т.А. Яркова и И.И. Черкасова считают, что к основным качествам и 

умениям личности XXI в. Относятся «критичный характер мышления и 

активность; открытость всему новому и умение в нем ориентироваться; 

коммуникативные навыки; умение находить и обрабатывать информацию; 

желание и стремление постоянно самосовершенствоваться и др.» [3, c.223]. А к 

числу «мягких» навыков авторы причисляют «способность к коммуникации, 

лидерству, кооперации, дипломатии, выстраиванию отношений; командные, 

публичные, «мышленческие» навыки; умения презентовать свои идеи, креативно 

решать открытые задачи, в том числе социального плана, и др.» [3, c.225]. 

В Оксфордском и Кембриджском словарях под «мягкими» навыками 

понимаются в первую очередь коммуникативные способности индивидов [4, 5]. 

В Бизнес-словаре (Business Dictionary) можно встретить следующее определение 

soft skills: «коммуникация, управление конфликтами, человеческие отношения, 

проведение презентаций, переговоры, построение команды и другие подобные 

способности, определенные в терминах ожидаемых результатов, а не как особый 

метод или техника, например, статистический анализ» [6]. 

Л.Липпман (Laura H. Lippman), Р.Райберг (Renee Ryberg), Р. Карни (Rachel 

Carney), К.Мур (Kristin A. Moore) считают, что к «мягким» навыкам относится 

широкий набор навыков, компетенций, поведенческих установок и личностных 

качеств, который позволяет индивидам эффективно ориентироваться в своей 

среде и сотрудничать с другими людьми, успешно выступать и достигать свих 

целей [7]. Н.В. Емельянова определяет социальные навыки как «умение 
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эффективно управлять отношениями с другими людьми», «комплексное 

понятие, включающее в себя как личностные навыки, так и навыки, 

обеспечивающие высокую компетенцию на межличностном и групповом 

уровнях взаимодействия», а цель их использования заключается в создании 

согласия и взаимопонимания с другим человеком или группой [8, c.60–61]. В 

структуру социальных навыков, по мнению автора, входят самосознание и 

уверенность в себе, эмпатия, навыки общения, командное взаимодействие, 

конфликтное взаимодействие и решение проблем.  

Д.Иванов относит к soft skills коммуникативные и управленческие 

навыки [9]. С.Н. Бацунов, И.И. Дереча, И.М. Кунгурова и Е.В. Слизкова делят 

«мягкие» навыки на четыре группы: базовые коммуникативные навыки, или 

коммуникативная грамотность; навыки self-менеджмента; навыки эффективного 

мышления, или интеллектуального мышления; управленческие навыки, или 

форсайт-управление [10].  

Для лучшего понимания специфики «мягких» навыков приведем их 

сравнение с «твердыми» (профессиональными, техническими) навыками. 

Soft skills Hard skills 

Универсальны Профессионально-ориентированы 

Для освоения навыков не существует 

планомерного обучения и сертификации, 

доказать их наличие у индивида 

проблематично 

Навыками можно овладеть в учебных 

заведениях, что подтверждается  

наличием сертификатов и дипломов 

(уровень владения определяется экзаменами, 

тестированием) 

Гибкие навыки Устойчивые навыки, их можно отработать до 

автоматизма [11] 

Осваиваются медленнее Осваиваются быстрее 

Табл. 1. Характеристики «soft skills» и «hard skills» 
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Безусловно, в трудовой сфере успех работника зависит как от «твердых», 

так и от «мягких» навыков. И сегодня все больше ученых и специалистов по 

работе с персоналом акцентируют внимание на особой значимости последних в 

профессиональной судьбе индивидов.   

В 2016 г. на Всемирном экономическом форуме в Давосе аналитики 

назвали 10 компетенций, которые будут наиболее востребованы работодателями 

к 2020 году: комплексное решение проблем, критическое мышление, 

креативность, управление людьми, координация действий с другими, 

эмоциональный интеллект, составление суждений и принятие решений, 

клиентоориентированность («сервис-ориентация»); взаимодействие, ведение 

переговоров; когнитивная гибкость [12]. Вышеперечисленные компетенции 

относятся к soft skills. 

В целом, «мягкие» навыки – это прежде всего коммуникативные, 

управленческие и лидерские умения: слушать и слышать, аргументировать, 

оценивать и анализировать информацию, убеждать, разрешать конфликтные 

ситуации, публично выступать и т.д. То есть, по своей сути, это навыки работы 

с людьми. Следовательно, их формирование и развитие наиболее важно для 

руководителей всех уровней, государственных служащих, представителей 

идеологической вертикали.  

Значимость soft skills осознается идеологическими работниками 

Республики Беларусь. Об этом свидетельствуют результаты социологического 

опроса, проведенного сотрудниками Научно-исследовательского института 

теории и практики государственного управления Академии управления при 

Президенте Республики Беларусь (далее – НИИ ТПГУ) в первом полугодии 

2020 года в рамках выполнения научно-исследовательской работы 

«Совершенствование системы идеологической работы в условиях открытого 

информационного общества».  

Проведенный опрос позволил изучить мнение идеологических работников 

относительно своей профессиональной деятельности и необходимых в их работе 
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компетенций. Исследование носило пилотажный характер и было направлено на 

апробацию инструментария и выявление узловых моментов для возможного 

дальнейшего изучения.  

Метод сбора социологических данных – раздаточный анкетный опрос. 

Объем выборочной совокупности составил 50 респондентов – заместители 

руководителей республиканских органов государственного управления и иных 

государственных организаций, подчиненных Правительству Республики 

Беларусь, других государственных органов, курирующих вопросы 

идеологической и информационной работы, а также слушатели Института 

государственной службы Академии управления при Президенте Республики 

Беларусь по программе повышения квалификации «Организация и проведение 

информационной и идеологической работы в органах государственного 

управления». 

В рамках проводимого опроса респондентам было предложено назвать 

пять наиболее важных личностных и деловых качеств, которыми, по их мнению, 

должен обладать идеологический работник (вопрос носил открытый характер). 

Чуть более половины опрошенных (52%) назвали таким качеством 

коммуникабельность. Более 20% участников исследования указали на 

ответственность (28%), профессионализм, харизматичность; честность, 

искренность, порядочность (по 26%), патриотизм; стрессоустойчивость, 

уравновешенность (по 20%).  
Качество % ответов 

Коммуникабельность 52% 

Ответственность 28% 

Профессионализм 26% 

Харизматичность 26% 

Честность, искренность, порядочность 26% 
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Качество % ответов 

Патриотизм 20% 

Стрессоустойчивость, уравновешенность 20% 

Лидерские способности 18% 

Грамотность, образованность 18% 

Ораторские способности 16% 

Эрудированность 16% 

Компетентность, знание современной политической идеологии 14% 

Внимательность, доброжелательность, эмпатия 12% 

Инициативность, амбициозность 12% 

Креативность 10% 

Организаторские способности 10% 

Ум, интеллектуальная развитость 10% 

Неравнодушие, отзывчивость 8% 

Преданность, идейность 8% 

Активная жизненная и гражданская позиция 6% 

Справедливость 6% 

Презентабельность (внешний вид, голос) 6% 

Уверенность в себе 6% 

Желание профессионально развиваться 6% 

Открытость 4% 

Целеустремленность 4% 

Обучаемость 4% 
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Качество % ответов 

Объективность 4% 

Предприимчивость 4% 

Трудолюбие, работоспособность 4% 

Умение работать с людьми 4% 

Принципиальность 4% 

Умение быстро ориентироваться, оперативно реагировать на 

информационные вызовы 
4% 

Требовательность, настойчивость 4% 

Другое (назвали 2% респондентов и менее) 50% 

Табл. 2. Пять наиболее важных личностных и деловых качеств, которыми, по мнению 

респондентов, должен обладать идеологический работник (% от числа опрошенных) 

 

При этом на вопрос о том, какие знания и умения участники опроса хотели бы 

приобрести для более эффективного осуществления идеологической работы, 78% 

указали знания риторических и аргументологических приемов подготовки устных и 

письменных выступлений, новостных сообщений, 70% – знания конкретных 

технологий работы в интернет-пространстве (социальных сетях и др.) и умения 

применять их в практической деятельности. Более половины идеологов (54%) 

выразили заинтересованность в получении знаний в области мировоззренческих и 

ценностных ориентаций современной молодежи, поколенческой специфики.  
Знания и умения % ответов 

Знание риторических и аргументологических приемов подготовки устных и 

письменных выступлений, новостных сообщений и др. 
78% 

Знание конкретных технологий работы в интернет-пространстве и умение 

применять их в практической деятельности 
70% 
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Знания в области мировоззренческих и ценностных ориентаций современной 

молодежи, поколенческой специфики (поколения X-Y-Z) 
54% 

Теоретические знания в области современных политических идеологий и 

методик их сравнительного анализа 
28% 

Знания законодательства 22% 

Знания теории идеологии и теоретических аспектов идеологической работы 16% 

Умения и навыки подготовки компьютерных презентаций 14% 

Другое 4% 

Табл. 3. Запрос идеологических работников на знания и умения, необходимые в их 

профессиональной деятельности (% от числа опрошенных) 

 

Таким образом, признавая важность владения техническими навыками (в 

первую очередь – работа на компьютере, знание офисных программ), белорусские 

идеологи на первый план выдвигают необходимость развития коммуникационных, 

управленческих навыков: «идеальный» идеолог есть эффективный коммуникатор. 

Это вызвано самой сутью идеологической работы – взаимодействием с различными 

социальными группами с целью их информирования и разъяснения значимых 

государственных вопросов, содействия в формировании благоприятного морально-

психологического климата в коллективах, создания условий для диалога и 

взаимопонимания в обществе.  
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The photothermal method is used to convert solar energy into electrical energy. 

The direct conversion of solar radiation into an electric current is done by means of 

semiconductor cells - solar panels [1-3]. 

Most of the solar panels on the modern market made with silicon-based 

crystalline technology. Such solar panels have the lifetime of at least 25 years, during 

which their capacity is reduced by 10-20% of the starting level [4]. 

The choice of the type of solar panel depends on: 

- technical characteristics; 

- the energy load of the farm; 
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- the energy potential of solar energy; 

- the unit cost of solar panels; 

- the area of the territory where solar panels are planned to be placed. 

The methodology for calculating the basic parameters of solar panels is given in 

[5, 6].  

The calculation algorithm is as follows. 

1. Select the type of solar panel. 

2. Calculation the current of electrical load into account during discharge-

chardge of the battery [6]: 

ns

el
el U

,P
I

21⋅
= ,      (1) 

Iel - current of electrical load into account during discharge-chardge of the 

battery; 

Рel – maximum energy load of the farm; 

Uns – nominal voltage of system; 

1,2 – loss coefficient of battery [6]. 

3. Calculation the number of solar cells connected in serial [2]: 

nM

ns
SC U

U
N = ,     (2) 

USC – number of solar cells connected in serial; 

UnM – nominal voltage of solar panel. 

4. Calculation the number of solar cells connected in parallel [2]: 

nM

el
Р І

І
N = ,     (3) 

UP – number of solar cells connected in parallel; 

InM – nominal current of solar panel. 

5. Calculation the total number of solar panels [2, 5, 6]: 

PNSSP NNN += ,    (4) 

USP – total number of solar panels. 
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But this calculation does not take into account the solar energy potential and the 

area of the solar panels. 

The purpose of the article is to determine the power of the solar panels, taking 

into account the energy potential of the area and the size of the area where the solar 

panels can be installed. 

An example was taken of a farm located in the city of Kropyvnytskyi, Ukraine. 

Assuming that the land area of the farm is used to produce agricultural produce, solar 

panels cannot be installed in the area. Then the solar panels can be placed on the roof 

of the building. Thus, the area to be covered by solar panels is limited to the roof of the 

building. The total number of solar panels would then depend on the size of the 

individual solar panel.  

Then the total number of solar panels can be determined by the formula: 

sp

b
SP S

S
N = ,     (5) 

NSP - total number of solar panels; 

Sb – roof area of the building where solar panels are planned to be placed; 

Ssp – area of one solar panel. 

Total power of solar panels can be determined by the formula: 

spSP
sp

total PNP ′⋅= ,     (6) 

Р′sp – solar panels capacity based on local solar energy potential. 

Generally, the nominal capacity of the solar panel to be provided by the 

manufacturers, calculated under the following conditions: solar intensity of 

1000 W/m2; ambient temperature 25 °С [4]. 

The solar panel loss factor is used to determine the power that the solar panel 

will have in certain seasons of the year. In [2, 3] this coefficient is given for different 

seasons of the year: winter - 30%, spring - 20%, summer - 10%, autumn - 25% of the 

power of the solar panel. 
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The capacity of the solar panel, taking into account the solar energy potential of 

a given locality, is determined by means of the formula: 

µ⋅
⋅

=′
nM

n
E

РE
spP ,     (7) 

E – intensity of solar radiation in the field; 

Рn – nominal capacity of solar panel; 

EnM – intensity of solar radiation in the manufacture’s passport data; 

μ – loss coefficient of solar panel. 

Assuming that the solar panels would be located on the 100 m2 roof of the 

building, various types of solar panels were calculated. 22 solar panels 

(KV – 180 W / 24 V) were selected (manufacturer KVAZAR, Ukraine).  

The dependence of the average daily power of the solar panels 

KV – 180 W / 24 V according to seasons is shown in fig. 1. 

0

300

600

900

1200

1500

1800

2100

2400

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

time of day

Po
w

er
, W

summer

spring

autumn

winter

 
Fig. 1. Average daily capacity of solar panels KV – 180 W / 24 V according to seasons in  city 

Kropyvnytskyi, Ukraine 

Solar panels have the highest average daily capacity in summer. Is about 

2250 W. 
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Для вирішення складних оптимізаційних задач енергетики дуже важко 

сформулювати єдиний критерій, який відображав би всі основні цілі. Однак на 

перше місце висувається все ж економія палива, що виражається через мінімум 

витрат палива для отримання заданого ефекту. При вирішенні завдань 

оптимального розподілу навантажень в енергетиці найбільшого поширення 

набув метод відносних приростів витрати палива. Вирішення цього завдання 

добре відомо [2]. 
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Діаграми оптимального розподілу навантажень було побудовано для блоку 

середнього тиску, який включає 4 котла ЦКТИ-75 / 39Ф-2-4 і 2 котла ТП-150-2. 

Всі котли працюють на загальний паровий колектор 32 атм, 420 оС. Паливо – 

суміш доменного і природного газів в співвідношенні 0.7-0.9 об'ємних часток. 

Характеристики доменного газу непостійні: істотно змінюється елементарний 

склад, вологість і запиленість доменного газу. 

Специфічним умовами роботи котлів середнього тиску в умовах ТЕЦ-1 

крім перерахованих вище є: 

- робота котлів №№ 7-10 на індивідуальні димові труби, а двох ТП-150-2 - 

на загальну трубу; 

- наявність в тепловій схемі ТЕЦ-1 перепускної турбіни протитиску Р-12 і 

паралельно включених резервних БРОУ між паропроводами гострого пара 100 

атм і 32 атм; 

- на котлах ЦКТИ-75 / 39Ф-2-4 і ТП-150-2 встановлені однотипні 

прямоточні плоскофакельні пальники (по дві), незважаючи на те, що 

продуктивності і обсяги топок розрізняються суттєво. 

Котел №10 в даний час реконструйований заміною всіх поверхонь нагріву, 

обмуровки, приладів і автоматики. Це дозволяє можливість встановити характер 

зміни експлуатаційних характеристик котла в міру забруднення і зносу 

поверхонь нагріву. 

Розроблена математична модель котлів середнього тиску базується на 

нормативній методиці теплового [6] і аеродинамічного [10] розрахунків. Вона 

побудована за блоковим принципом з двома вкладеними циклами. Перший, 

внутрішній цикл - один прогін моделі - дозволяє розраховувати всі параметри 

роботи котла при заданих вихідних даних. Другий, проміжний цикл - дозволяє 

розраховувати сітку режимів роботи і визначати оптимальні параметри. 

Діаграми оптимального розподілу навантажень розраховані на основі 

математичної моделі, уточненої за даними теплотехнічних випробувань котлів 

середнього тиску №№ 7, 8, 9, 10, 11, 12. 
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За критерій ефективності при розподілі навантажень прийнятий сумарний 

витрата умовного палива усіма колами середнього тиску. Мінімум сумарної 

витрати палива забезпечується за однакової кількості питомих приростів витрат 

палива. З цієї умови при заданій сумарною навантаженні по пару середнього 

тиску визначені навантаження кожного з шести котлів. 

Для коригування діаграм розроблена методика, що дозволяє при мінімумі 

замірів на діючих котлах, внести необхідні зміни в діаграми.  

Умови побудови діаграм 

Оскільки реальні характеристики котлів залежать від великого числа 

факторів, то врахувати всі чинники при графічному розподілі навантажень не 

представляється можливим. 

 На основі математичної моделі котла та аналізу експериментальних даних 

були обрані ті чинники, які найбільш сильно впливають на ККД або питома 

витрата палива. Це - навантаження, частки палив в суміші, температура 

холодного повітря, продування, характеристики доменного газу, газоповітряний 

режим (коефіцієнт надлишку і присоси). 

Графічні діаграми були побудовані за усередненими характеристиками: 

– середній склад доменного газу (СО – 24.15%, СО2 –15.97%, Н2 – 5.7%); 

– теплота згоряння доменного газу – 817 ккал/м3 (3420 кДж/м3); 

– теплота згоряння природного газу – 8030 ккал/м3 (33645 кДж/м3); 

– середньорічна об'ємна частка доменного газу в суміші – 0.9 (0.99); 

– температура холодного повітря – 400С; 

– температура доменного газу 500С. 

Коригування виконується на стадії оперативного управління за допомогою 

режимних карт Вона проводиться при зміні таких параметрів:  

– теплоти згорання доменного газу (теплота згоряння і склад природного газу 

відносно стабільні); 

– зміні температури доменного газу. 
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Вплив температури живильної води в межах 100-106 оС дуже несуттєво (в 

межах 2%), вплив температури і тиску перегрітої пари в межах 29-32ата і 410-

440 оС не перевищує 2%. Оперативне коректування за величиною продувки 

котла в даний час утруднена через відсутність щитових приладів витрати 

продувочной води і солевмісту. 

Дані режимні карти продубльовані програмою оперативного розподілу 

навантажень, яка дозволяє враховувати всі суттєві чинники та їх зміну в часі. 

При роботі парогенеруючого обладнання на загальний колектор величина 

мінімуму сумарної витрати палива  

1 2 ...сум пB B B B= + + +       (1) 

досягається при рівності відносних приростів  

1 2

1 2

... n

n

ВВ В
D D D

∂∂ ∂
= = =

∂ ∂ ∂
,      (2) 

де D1, D2, …, Dп – навантаження кожного агрегату. 

Одним з необхідних умов правильного застосування методу відносних 

приростів є дотримання нерівності цільової функції на всіх її ділянках в 

залежності від кожної з змінних D. Іншими словами, необхідно, щоб значення 

всіх похідних дВ/дD зростали в залежності від навантаження D, (при 

знаходженні мінімуму), тобто забезпечувалася позитивність других похідних 

(д2В/дD2>0). 

Значення витрат палива Вi котлоагрегатом може бути виражено через 

енергетичні характеристики, описані вище: 

i i iB D b= ,       (3) 

де Qi – теплове навантаження агрегату, МДж/ч;  

bi – питома витрата палива на вироблення едііци теплоти, що залежить від 

навантаження та інших режимних параметрів роботи (енергетична 

характеристика).  

Використання енергетичних характеристик передбачає визначення не 

стільки абсолютних значень сумарної витрати палива, скільки його зміна. 
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Практично завдання пошуку оптимуму (на основі відносних приростів, за 

допомогою вектора-градієнта і ін.) Може бути вирішена двома способами: 

– аналітичним знаходженням похідної первісної функції критерію по 

варійованим змінним. Диференціювання функції хоча і є досить привабливим, 

проте такий шлях не завжди може бути реалізований внаслідок порушень 

безперервності функцій, їх досить складного математичного опису, наявності 

емпіричних залежностей. 

– по кінцевим чисельним приращениям цільової функції розрахунковим 

шляхом.  

Останній підхід найчастіше застосовується в поєднанні з чисельними 

методами і не вимагає диференціювання і підготовки спеціальних залежностей 

для визначення похідних. Отримувані значення похідних в цьому випадку 

виявляються усередненими на інтервалі збільшення змінної. Це дозволяє досить 

стійко працювати навіть з переривчастими функціями, що мають злами і 

стрибкоподібні зміни.  

Незважаючи на спільність принципів формування моделі характеристик для 

різних типів котлів, вони будуть мати свої індивідуальні особливості. Ці 

особливості залежать від виду споживаного палива, особливостей конструкції, 

режиму експлуатації, властивостей допоміжного енергетичного обладнання та 

ін.  

Розподіл навантажень між котлами середнього тиску проводиться за їх 

енергетичними характеристиками з урахуванням споживання пара 31 ата 

паровими турбінами і наявним ресурсом доменного і природного газів. Розподіл 

навантажень між котлами №№ 7- 12 може бути здійснено досить просто в 

наслідок їх незалежного аеродинамічного режиму (кожен котел працює на свою 

димову трубу) має димосос і вентилятор. 

Конкретна математична задача оптимального розподілу навантажень між 

котлами формулюється так: необхідно знайти такі значення навантажень 
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кожного з паралельно працюючих котлів, які забезпечують мінімум умовного 

витрати палива. 

1 2 1 1 1 2 2 2... ... minсум п n n nB B B B D i b D i b D i b= + + + = ⋅∆ ⋅ + ⋅∆ ⋅ + + ⋅∆ ⋅ ⇒    (4) 

де Di – навантаження i-го котла; 

bi – питома витрата умовного палива на одиницю теплоти, кг/МДж,  

∆i – теплосприйняття 1 кг пара. 

Значення теплосприй залежить від температури і тиску перегрітої пари, тиску в 

барабані, температури живильної води, величини продувки. Однак, як показано 

вище, ці залежності істотні тільки за величиною продувки. Всі котли працюють 

від загального колектора живильної води з рівним солевмістом, тому середня 

величина продувки приблизно однакова для всіх котлів, і теплосприй 1 кг пара 

можна прийняти рівними. 

Значення питомих витрат умовного палива визначаються з виразу: 
0.0342

у
ка

b
η

= ,       (5) 

де ηка – ККД котла; 

0.0342 – перевідний коефіцієнт.   

Як було показано вище, величина ηка залежить від багатьох факторів: 

навантаження, теплоти згорання доменного і природного газу, температури 

палив і холодного повітря, частки доменного газу в суміші, величини продувки і 

ін. Ця залежність складна, нелінійна, індивідуальна для кожного котла і не 

виражається однією формулою.  

Завдання оптимізації (4) повинна бути вирішена як мінімум за наявності одного 

обмеження: 

0 1 2 ..... nD D D D= + + + ,       (6) 

Крім цього обмеження на оптимізуються змінні накладаються у вигляді:  

min maxiD D D< < ,       (7) 
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де Dmin, Dmax – відповідно, мінімальна і максимальна навантаження котлів, що 

визначаються за технічними умовами експлуатації.   

Ресурс доменного газу на ТЕЦ може бути обмежений через низький тиск 

газу в колекторі. Це тиск визначається роботою доменного цеху, газоочистки і 

навантаженнями інших споживачів доменного газу. У зв'язку з цим з'являється 

додаткове обмеження: 

0 1 2 .....дг дг дг дг
nB B B B≥ + + +         (8) 

Оскільки визначити вихід доменного газу в заводській трубопровід вкрай 

важко, то доцільно обмежити решаемую тільки цеховим газопроводом. 

Зв'язавши можливе споживання доменного газу з тиск в колекторі ТЕЦ-1, можна 

оперативно оцінювати обмеженість ресурсу. Таке обмеження введено в режимні 

карти кожного котла при визначенні його паливо-повітряної режиму.  

У загальному вигляді задача оптимального розподілу навантажень для шести 

котлів середнього тиску №№ 7-12 ТЕЦ-1 формулюється у вигляді 

Знайти    

7 8 9 10 11 12
7 8 9 10 11 12

7 8 9 10 11 12

0.0342( ) minсум
ка ка ка ка ка ка

i i i i i iB D D D D D D
η η η η η η
∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆

= + + + + + ⇒  

За умови                                                                                              

 (9) 

0 7 8 9 10 11 12D D D D D D D= + + + + + ; 

min 7 maxD D D< < ;      min 9 maxD D D< < ;     min 11 maxD D D< < ; 

min 8 maxD D D< <  ;     min 10 maxD D D< < ;     min 12 maxD D D< < ; 

0 7 8 9 10 11 12
дг дг дг дг дг дг дгB B B B B B B≥ + + + + +  

ККД котлів визначаються як: 

5

( ( , , ), ) ( )
1 ( )

рдг
ух ух ндг ух ух хв хв

дг пг
ка р р

дг ндг пг нпг

BI t D Q I t
B Bq D

B Q B Q

α α
η

 − + = − −
+ 

  

 ,   (10) 
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Залежності (9) і (10) нелінійні і складні, включають в себе теплофізичні 

властивості повітря, продуктів згоряння, води і водяної пари, тому класичними 

методами математики завдання оптимізації вирішена бути не може. 

Для вирішення завдання застосований чисельний метод оптимізації - метод 

координатного спуску (Гауса-Зейделя) в поєднанні з методом штрафних 

коефіцієнтів для врахування обмежень. 

На основі цього методу розроблені програми і розраховані діаграми 

оптимального розподілу навантажень. 

Так як графічна багатофакторна залежність на площині ускладнює 

діаграми, то останні побудовані для середніх значень продувки, теплоти 

згорання палива і температури холодного повітря.  

Коригування виконується на стадії оперативного управління за допомогою 

режимних карт. Вона проводиться при зміні таких параметрів: 

– теплоти згорання доменного газу (теплота згоряння і склад природного 

газу відносно стабільні); 

– зміні температури доменного газу. 

Вплив температури живильної води в межах 100-106 оС дуже несуттєво (в 

межах 0.1%), вплив температури і тиску перегрітої пари в межах 29-32 ата і 410 

- 440 оС не перевищує 0.02%. Оперативне коректування за величиною продувки 

котла в даний час утруднена через відсутність щитових приладів витрати 

продувочной води і солевмісту. 

Для більш точного оперативного розподілу навантажень необхідно встановити 

цехової калориметр доменного газу. Для розподілу навантажень 

використовувати програму для оптимального розподілу навантажень в якій 

враховані всі суттєві чинники і дозволяє вносити корективи при зміні витратних 

характеристик обладнання. 

Визначення оптимального завантаження котлоагрегатів середнього тиску 

проводиться таким чином: 

– визначається склад працюючих котлів в блоці середнього тиску; 
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– вибирається відповідна складу діаграма; 

– визначається сумарне навантаження котлів середнього тиску шляхом 

підсумовування споживання пара 31 ата; 

– скориставшись схемою (рис. 1), визначаються навантаження кожного з 

працюючих котлів. 

 
Рисунок 1 – Схема використання діаграм оптимального розподілу 

навантажень між 6-ю котлами середнього тиску ТЕЦ-1. 

При зниженні або збільшенні сумарного навантаження, виведення в резерв 

або в ремонт будь-якого котла, перерозподіл проводиться знову аналогічним 

чином. 

Інформація про оптимальні навантаженнях котлів середнього тиску 

надходить на щити управління машиністам котлів, які, скориставшись 

режимними картами або режимними діаграмами, встановлюють необхідні 

паливний і повітряний режими котла.  

За допомогою діаграм оптимального розподілу навантажень може бути вирішене 

питання виведення діючих котлів в резерв. У резерв виводиться (відключається) 

той котел, питома приріст витрати палива якого максимальний. Для даного 

складу устаткування це наступний ланцюжок: № 12, № 11, № 7, № 8, № 10, № 9. 
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Представлені діаграми необхідно періодично коригувати за методикою 

викладеної нижче. У процесі апробації та експлуатації програми і режимних 

діаграм в них можуть вноситися зміни поліпшують споживчі властивості, що 

підвищують точність, і зручність використання.  
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Измерение мощности лазерного излучения является важной задачей для 

лазеров всех диапазонов. Но особую актуальность эта задача приобретает в 

терагерцевом диапазоне. Для ряда лазеров без контроля мощности не возможна 

их работа. Ярким примером являются газоразрядные терагерцевые лазеры [1]. 

Они работают в одномодовом режиме, что требует настройки резонатора на 

резонансную длину. Только при точной настройке лазерное излучение достигает 

максимума. В процессе работы, в результате теплового расширения 

конструкционных элементов, настройка может нарушаться. Это приводит к 

снижению мощности лазерного излучения вплоть до полного исчезновения 

генерации. Для поддержания настройки на резонансную длину одно из зеркал 

резонатора обычно снабжено механизмом перемещения его вдоль оси 

резонатора. Показателем настройки резонатора на резонансную длину является 

максимум мощности лазерного излучения. Таким образом, при работе лазера 

надо постоянно контролировать мощность излучения. Поэтому часть лазерного 

излучения обычно подается на приборы контроля, что снижает уровень 

полезного выходного излучения установки. Следует отметить, что в 
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терагерцевом диапазоне существует потребность повышения мощности лазеров 

и повышения чувствительности индикаторов излучения, поэтому лишние потери 

лазерного излучения крайне не желательны. 

Целью работы является осуществление контроля уровня мощности 

лазерного излучения без отбора мощности от выходного лазерного пучка. 

В качестве приборов контроля мощности лазерного излучения 

терагерцового диапазона могут применяться различные приборы, в частности 

болометрические измерители мощности. Болометр был изобретен американским 

ученым Лангле  еще в 19 веке [2]. Это тонкая металлическая проволочка, которая 

расположена на пути излучения и подключена к мостовой схемы. Под 

воздействием излучения проволочка нагревается, что изменяет ее 

электропроводность. Изменение электропроводности пропорционально 

мощности излучения и она регистрируется приборами контроля. Такой болометр 

с одной проволочкой принято называть линейным болометра. Преимуществом 

линейного болометра является то, что он благодаря малым размерам не вносит 

существенных потерь в пучок излучения. Путем перемещения линейного 

болометра поперек пучка излучения можно регистрировать энергетическое 

распределение по сечению пучка. Недостатком линейного болометра является 

низкая чувствительность. Повысить чувствительность можно путем 

последовательного подключения линейных болометров, так, чтобы они 

образовали решетку [3]. Однако, при этом повышаются и потери, вносимые 

такой решеткой в лазерный пучок. 

В качестве выходных зеркал в резонаторах терагерцевых лазеров, наряду с 

металлическими зеркалами с отверстиями, часто используются металлические 

проволочные решетки. Причем такие решетки обычно изготавливаются из 

вольфрамовых проводников. Вольфрам имеет достаточно высокое удельное 

электрическое сопротивление и высокий температурный коэффициент 

удельного электрического сопротивления. По этим параметрам он хорошо 

подходит для использования в качестве материала болометра. Поэтому было 
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предложено использовать выходное зеркало, состоящее из решетки 

вольфрамовых проводников в качестве индикатора мощности лазерного 

излучения [4]. Такая решетка не вносит дополнительных потерь и имеет высокие 

измерительные возможности, благодаря тому, что внутри лазерного резонатора 

мощность излучения в десятки раз выше, чем в выходном лазерном пучке. Схема 

выходного зеркала с функцией контроля мощности приведена на рис.1.  

 

                                       

 
Рис. 1. Выходное зеркало терагерцевого лазера с функцией контроля мощности. 

 

Такое многофункциональное частично прозрачное зеркало лазерного 
резонатора содержит рамочную основу 1, на ней закреплены тонкие 
металлические проволочки 2. Некоторые проволочки изолированы от рамочной 
основы 1, и имеют контакты 3 для подключения к схеме болометрического 
измерителя мощности излучения (приборы на иллюстрации не показаны). 
Многофункциональное частично прозрачное зеркало работает следующим 
образом. Часть излучения, падающего на зеркало, отражается обратно в 
резонатор, а часть (значительно меньшая) выходит из резонатора. Частично 
прозрачное зеркало отъюстировано и сфазировано с противоположным зеркалом 
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резонатора, поэтому потери излучения на нем минимальны. Однако, благодаря 
значительной мощности излучения, генерируемого в лазерном резонаторе, 
проволочки частично прозрачного зеркала разогреваются, что меняет их 
электропроводность. Отдельные изолированные проволочки с контактами 3 
выполняют функции линейных болометров. Эти отдельные проволочки можно 
соединять последовательно и подключать к прибору контроля, образуя 
высокочувствительный измеритель мощности. Если отдельные изолированные 
проволочки подключать к отдельным приборам контроля мощности, то можно 
еще и регистрировать энергетическое распределение по сечению лазерного 
пучка. Таким образом, частично прозрачное зеркало лазерного резонатора 
выполняет еще и функции измерителя мощности лазерного излучения. 
Благодаря этому исключается необходимость использовать долю мощности от 
выходного пучка лазерного излучения на внешние измерительные приборы. Это 
повышает мощность и КПД лазерной установки. 

Использовать такое многофункциональное частично прозрачное зеркало 
можно в терагерцовом диапазоне, где применяются выходные зеркала в виде 
металлических решеток. С развитием технологий производства миниатюрных 
решеток диапазон применения таких зеркал может расширяться в направлении 
более коротких длин волн. 
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Высокие темпы информатизации общества требует внедрения 

высокотехнологичных средств обучения в образовательный процесс учреждений 

общего среднего образования. В этой связи все большее значение приобретают 

электронные средства обучения, позволяющие организовать дистанционное 

обучение, разнообразить формы контроля и самоконтроля уровня усвоения 

учебного материала. Главными достоинствами электронных образовательных 

ресурсов является возможность увеличить и качественно разнообразить 

содержащуюся в учебной литературе информацию, преобразование учебного 

материала в доступную и понятную для учащегося форму цифровую форму. В 

отличие от бумажного носителя, содержание электронного варианта учебного 

ресурса динамично, возможно оперативное изменение и обновление 

информации. В этой связи с каждым годом растет число разнообразных 

электронных средств обучения, используемых, прежде всего, в учебном 

процессе в высших учебных заведениях, однако, учреждениям общего среднего 

образования также не чужды современные тренды в образовании. Тем более 

общая эпидемиологическая обстановка в мире способствует расширению сферы 

применения электронных образовательных ресурсов в учебном процессе. 

Для отработки технологии формирования электронного образовательного 

ресурса для учреждений общего образования был разработан электронный 
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образовательный ресурс по предмету «Биология» для 8 классов. Данный 

образовательный ресурс содержит в себе три структурные части: вводную, 

диалогическую и итоговую (см. рис. 1) 

 
Рис. 1. Структура интерактивного модуля по биологии 

Предлагаемая структура интерактивных  уроков соответствует этапам 

проведения уроков. 

В водной части интерактивного урока учащиеся знакомятся с целями и 

задачами. 

В диалогической части интерактивного урока  происходит подача 

учебного материала определенными порциями для проработки и закрепления его 

учащимися. 

Интерактивный урок по биологии в диалогической части содержит: 

1. Задания, направленные на проверку знаний у учащихся по теме, 

которую они изучили на предыдущем уроке. 

2. Учебный материал, усвоение которого определено учебной 

программой по данной теме. 

3. Ключевые биологические термины и понятия, несущие основную 

смысловую нагрузку по данной теме. 

4. Интерактивные рисунки, схемы и таблицы, 3D модели по данной теме 

(на основе выделенных ключевых биологических терминов и понятий).  Они 

дадут возможность использовать учащимся информацию, которая располагается 

в биологическом словаре. 

Вводная часть 

 

задачи урока 

 

Диалогическая часть 
 
  

повторение, изучение 
нового материала, 

закрепление  

Итоговая часть 
  
  

закрепление учебного 
материала, итоги 

урока, выводы 
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Итоговая часть интерактивного урока предназначена для контроля, 

проверки и оценки биологических знаний, умений и навыков, сформированных 

в процессе деятельности учащихся в диалоговой части. 

Для контроля и проверки знаний использовались следующие 

интерактивные элементы:  

1. Интерактивный элемент «Сортировка»: группировка карточек по 

заданным схожим признакам (см. рис. 2) 

 
Рис. 2. Пример интерактивного элемента «Сортировка» 

2. Интерактивный элемент «Вставить пропуски»: заполнение пропусков в 

тексте заданными текстовыми блоками; 

3. Интерактивный элемент «Соединить пары»: объединение двух 

элементов с общими признаками и характеристиками (см. рис. 3); 

 
Рис. 3. Пример интерактивного элемента «Соединить пары» 
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4. Интерактивный элемент «Тест»: выбрать варианты ответа (текстовый 

либо иллюстрационный) на заданный вопрос(-ы); 

5. Интерактивный элемент «Угадать цифру»: необходимо соотнести 

цифру, размещенную на иллюстрации с текстовым блоком; 

6. Интерактивный элемент «Определить часть целого»: необходимо 

определить (выбрать из списка) название указанной части изображения (рис. 4); 

 
Рис. 4. Пример интерактивного элемента «Определить часть целого» 

7. Интерактивный элемент «Кроссворд»: требуется вписать слова-ответы 

на вопросы в горизонтальный кроссворд, имеется подсказка для каждого 

вопроса. 

Для подачи учебного материала применились следующие шаблоны: 

1. Интерактивный элемент «Галерея»: сменяющие друг друга 

иллюстрации с поясняющими подписями; 

2. Интерактивный элемент «Устный опрос»: вопрос, сопровождающийся 

картинкой с дополнительной раскрывающейся подсказкой-помощью (см. рис. 5) 
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Рис. 5. Пример интерактивного элемента «Устный опрос» 

3. Интерактивный элемент «Набор блоков»: один из вариантов 

интерактивной схемы, когда при выборе определенного понятия появляется 

уточняющая информация (см. рис. 6). 

 
Рис. 6. Пример интерактивного элемента «Набор блоков» 

4. Интерактивный элемент «Интерактивная схема»: вариантов 

интерактивной схемы с уточняющими (поясняющими) блоками(см. рис. 7). 

 
Рис. 7. Пример интерактивного элемента «Интерактивная схема» 
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Отдельно были разработаны 3D-модели биологических объектов (см. 

рис.8). Как правило, они размещаются в диалогической части урока. 

 
Рис. 8. Пример 3D модели «Особенности внешнего строения речного окуня» 

При разработке электронного образовательного ресурса (ЭОР) были 

использованы языки HTML, CSS, JavaScript. Данные языки были выбраны из-за 

легкости и доступности редактировании материалов ЭОР, их универсальности и 

гибкости в использовании.  

Как показала практика, созданный ЭОР обладает рядом недостатков, 

затрудняющих их использование в образовательном процессе и адаптации к 

другим учебным предметам: 

• материалы расположены в порядке, соответствующему учебной 

программе. Учитель трудно использовать разные задания из разных уроков, ему 

надо помнить, где они расположены. Удобнее было бы иметь возможность 

компоновать материал в зависимости от потребностей учителя. 

• для редактирования материала в ЭОР требуется обладать 

минимальными навыками работы с языками HTML, CSS, JavaScript. Удобнее 

было бы использовать шаблоны для создания интерактивных элементов. 

• удобно было бы реализовать клиент-серверную технологию, 

подразумевающую размещение ресурса на отдельном сервере, и дающую доступ 

к ресурсу из любого места, где есть сеть Интернет. 
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Однако нельзя сказать, что созданный ЭОР является неудачным опытом по 

внедрению интерактивных элементов в учебный процесс. Интерактивные уроки 

позволили сделать процесс обучения:  

– по-настоящему интерактивным: у учащихся появляется возможность 

получать моментальный ответ-реакцию на каждое свое учебное действие, чего 

не в состоянии обеспечить учитель в классе и тем более при занятиях учащегося 

дома;   

– менее рутинным и более разнообразным: качественное формирование 

умений и навыков невозможно без многократного повторения; 

– подача учебного материала осуществляется в более понятной и 

доступной форме для учащихся, что ведет к лучшему усвоению информациии и 

необходимых навыков.  

В дальнейшем необходимо использовать полученный опыт по внедрению 

информационных технологий в образовательный процесс и аккумировать его 

при разработке методики работы конструктора интерактивных элементов. 
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Будівельно-технічна експертиза є однією з найоб’ємніших та трудомістких 

судових експертиз. Її виконання вимагає у експертів глибоких та ґрунтовних 

знань у галузі будівництва та інженерії. 

Одним із основних завдань будівельно-технічної експертизи є визначення 

групи капітальності будівель і споруд. Проте, як показує практика проведення 

таких досліджень, великий відсоток запитань, які ставлять ініціатори експертиз, 

звучить у редакції: «Чи є об’єкт будівництва капітальним?». Для вирішення 

даного запитання необхідно прикласти чимало зусиль з дослідження 

нормативно-правового, науково-методичного та інформаційного забезпечення, 

тому наукові дослідження в цьому напрямку є актуальними. 

Квасніцька О. О. в своїй роботі [1] провела аналіз понятійного апарату, 

методичної і методологічної бази містобудівного законодавства при здійснені 

будівельної діяльності та встановила, що в ній відсутній уніфікований підхід 

до визначеності об’єктів капітального будівництва, чіткі критерії 

у розмежуванні об’єктів капітального від некапітального будівництва, 

а введення в обіг поняття об’єкти незавершеного будівництва призводить 

до зловживання та підмінювання понять у правозастосовній діяльності. Автор 

вказує на те, що така невизначеність у тлумаченні термінів може привести 

до плутанини при вирішенні спірних питань. 

Так Каплін Р. Б. та Пугачова І. Л. своїм дослідженням [2] розглянули 

актуальність визначення критеріїв капітальності і віднесення об’єктів 

до капітальних для теорії і практики проведення судових експертиз, пов’язаних 

зі встановленням призначення об’єктів за їхніми характеристиками, в тому числі 

самовільно побудованих, враховуючи протиріччя і невизначеність окремих 

норм. Обґрунтували необхідність розробки єдиних критеріїв підходу 

до встановлення групи капітальності будівель і споруд, віднесення їх до певного 

класу в залежності від конструктивних характеристик, цільового призначення та 

інших факторів, які впливають на кінцевий результат, зі систематизацією по 

кожному виду об’єктів окремо. 
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Олюха В. Г. в своїй роботі [3], на основі підходу, за яким капітальне 

будівництво є складовою будівельної діяльності, розглянув характерні ознаки 

капітального будівництва як господарсько-правової категорії, визначив його 

форми та на цій основі запропонував «дефінізацію капітального будівництва». 

Відповідно до роз’яснень від 01.10.2006 «Щодо визначення капітальності 

будівель», які надані Міністерством будівництва та житлово-комунального 

господарства Украйни [4]: 

«Визначення терміну «капітальний об’єкт будівництва» у чинних 

будівельних нормах відсутнє. 

Класи за капітальністю визначаються для житлових будинків з терміном 

служби 30-150 років залежно від якості житла та наявного інженерного 

обладнання згідно з Єдиним класифікатором житлових будинків, затвердженим 

наказом Держбуду від 30.09.1998 № 215…». 

Тобто, нормативно-технічна література не дає чітко сформульованого 

пояснення ознак капітальності будівельних об’єктів. Проте сам термін 

капітальне будівництво можна пояснити як процес зведення об’єктів, який 

включає фундаментні роботи, монтаж опорних та огороджувальних конструкцій, 

підведення комунікацій. 

Основна характеристика капітального будівництва – проведення земляних 

робіт для влаштування заглибленого фундаменту, який поєднує земельну 

ділянку із капітальним будівництвом, яке розташоване на ній. 

Відповідно до ДБН В.2.1-10:2018 «Основи і фундаменти будівель 

та споруд» [5]: 

«…3.25 фундамент – підземна частина споруди, яка сприймає 

навантаження від несучих конструкцій і передає їх на основу, складену 

природними ґрунтами (природну) чи штучними ґрунтами (штучну)… 

…5.6 Основи і фундаменти споруд повинні задовольняти вимогам: 

безпеки, міцності, стійкості, надійності, експлуатаційної придатності, 

довговічності (крім спеціально обумовлених випадків для тимчасових споруд), 
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а також додатковим вимогам, встановленим технічним завданням 

на проектування будівель та споруд…» 

На конструктивні властивості фундаменту впливає глибина залягання, 

яка в свою чергу залежить, враховуючи рекомендації ДБН В.2.1-10:2018 [5], 

від глибини сезонного промерзання та ін. 

В діючих ДБН В.2.1-10:2018 «Основи і фундаменти будівель та споруд» 

[5] відсутні дані щодо методики визначення глибини сезонного промерзання 

ґрунтів, тому експертом взята до уваги методика, що наведена в ДБН В.2.1-10-

2009 [6]. Згідно з цією методикою глибина промерзання ґрунтів для Полтавської 

області становить 1 м. 

Згідно із Законом України «Про державну реєстрацію речових прав 

на нерухоме майно та їх обтяжень» [7] при введенні в експлуатацію капітальне 

будівництво в обов’язковому порядку проходить державну реєстрацію. 

Відповідно до ч. 4 ст. 5 цього Закону: 

«4. Не підлягають державній реєстрації речові права та їх обтяження 

на корисні копалини, рослини, а також на малі архітектурні форми, тимчасові, 

некапітальні споруди, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких 

можливе без їх знецінення та зміни призначення, …» 

Поняття тимчасової споруди пояснюється, відповідно до статті 28 Закону 

України «Про регулювання містобудівної діяльності» [8]: 

«…2. Тимчасова споруда торговельного, побутового, соціально-

культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності 

– одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій 

з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом 

будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, 

без улаштування фундаменту. 

Тимчасова споруда для здійснення підприємницької діяльності може мати 

закрите приміщення для тимчасового перебування людей (павільйон площею не 
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більше 30 квадратних метрів по зовнішньому контуру) або не мати такого 

приміщення…» 

Згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва 

та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Порядку 

розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької 

діяльності» [9]: 

«…1.4 … стаціонарна тимчасова споруда – споруда, яка має закрите 

приміщення для тимчасового перебування людей і по зовнішньому контуру 

площу до 30 кв. м; 

типові тимчасові споруди – види тимчасових споруд, виконані 

за проектами повторного використання…». 

Згідно зі статтею 21 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» 

[10]: 

«…2. Мала архітектурна форма – це елемент декоративного чи іншого 

оснащення об’єкта благоустрою. 

До малих архітектурних форм належать: 

- альтанки, павільйони, навіси; 

- паркові арки (аркади) і колони (колонади); 

- вуличні вази, вазони і амфори; 

- декоративна та ігрова скульптура; 

- вуличні меблі (лавки, лави, столи); 

- сходи, балюстради; 

- паркові містки; 

- огорожі, ворота, ґрати; 

- інформаційні стенди, дошки, вивіски; 

- інші елементи благоустрою, визначені законодавством…». 

На підставі вище наведених нормативно-правових актів, до капітального 

будівництва відносяться будівлі чи споруди, які нерозривно з’єднані 

із земельною ділянкою і переміщення яких не можливе без її знецінення та зміни 
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призначення. До некапітальних будівель відносяться споруди, переміщення яких 

можливе без їх знецінення та зміни призначення, тобто, які можна розібрати, 

перевезти, зібрати на іншому місці і користуватись за призначенням. 

Отже, враховуючи проаналізовану інформацію, можна зробити висновок, 

що при проведенні будівельно-технічних експертиз, особлива увага приділяється 

візуальному обстеженню об’єктів нерухомості, оскільки всі досліджені вище 

ознаки та характеристики поняття капітальності будівель і споруд впливають 

на вирішення поставленого перед експертом завдання з визначення групи 

капітальності. 
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Технологическая вода непосредственно участвует в соответствующем 

процессе и может изменять при этом его агрегатное состояние, например, 

конденсат водо-водяного пара в процессе электростанции. Для этого требуется 

особенно хорошее качество воды. 

При постоянных условиях эксплуатации установок процесс потребности в 

охлажденной воде также постоянен. 

Использование пресной воды из открытых источников и утилизации 

отходов воды с непосредственной (прямой) последовательностью после 

нагревания (< 30°С) из-за высоких водных и канализационных издержек, не 

подходят для дальнейшего использования. Поэтому применяют охлаждение 

грунтовой водой, при одновременном уменьшении расхода воды. 

При этом нужно учитывать, однако, необходимые процессы 

водоподготовки и ее издержки, так как проточная вода содержит различный 

https://orcid.org/0000-0002-0338-4930
https://orcid.org/0000-0001-8837-4936
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состав (таблица 1), в то время как почва (дно) и питьевая вода содержат в 

большинстве случаев высокую жесткость воды.  

Экономическим решением являются общепринятые циркуляции процесса 

и охлаждающей жидкости, причем технологическая вода отводится как 

первичная цепь и охлаждающая жидкость как вторичная цепь. Вследствие этого 

поток технологической воды остается качественным и почти неизменным 

количественно. По причинам издержек технологическая вода и охлаждающая 

жидкость идентичны при простых процессах, т.е. существует только циркуляция 

охлаждающей воды (рисунок 1). 

Вид загрязнения Возможные причины 
1. Предварительная нагрузка воды 
- Песок и гравий 
- Плавни (грубая грязь) 
- Жиры и масла (нефть) 
- Микроорганизмы, рыбы 
- Водоросли, бактерии, части растений 
- Яды, хлориды, нитраты, сульфаты 
- Фосфаты 

 
 
низкий уровень воды  
речное опадание  
промышленность и судоходство  
испорченные фильтры  
сезонные причины (предпосылки)  
промышленные сточные воды  
сельское хозяйство 

2. Загрязнение из воздуха 
- Сажа, смола, диоксид серы 
- промышленная и летучая пыль 
- Речной песок 

промышленный отработанный воздух 
промышленность и транспорт 
влияние ветра (обуславливается видом 
местности) 

3. Осадки из охлаждающей жидкости 
- Карбонат и сульфат кальция 
- Хлориды, сульфаты, силикаты 
- поваренная соль, мутные вещества, ин-
гибиторы и коагуляторы 
- продукты коррозии 

 
добавки, повышающие жёсткость  
холодильный процесс (сгущение)  
недостаток водоподготовки 
 
агрессивная охлаждающая вода 

4. . Прочие загрязнения 
- углеводороды 
- стальная пыль, Взрыватель и т.д. 
- Целлюлоза, волокна и т.д 
- жиры и масла (нефть) и т.д. 

 
петрохимия (негерметичность)  
сталеплавильные комбинаты (неудов-
летворительное разъяснение) 
текстильные фабрики и бумажные смазка 
(отвечает требованиям производства) 

Таблица 1. Загрязнение процесса и охлаждающей жидкости  
и возможные причины 
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Рис. 1. Симметричная циркуляция охлаждающей воды (1-уровневая 

система) 

Температурные зоны (интервалы) 

Обратное водное охлаждение происходит передачей воспринятого 

охлаждающей жидкостью потока тепла Q в окружающий воздух,  

                                        𝑄𝑄
.

= 𝑀𝑀
⋅
𝑊𝑊 ⋅ 𝜗𝜗𝑤𝑤 ⋅ 𝛥𝛥𝜗𝜗𝑤𝑤 = 𝑀𝑀

⋅
𝐿𝐿 ⋅ 𝜗𝜗𝐿𝐿 ⋅ 𝛥𝛥𝜗𝜗𝐿𝐿                              (1) 

где М – массовый поток; w – вода; 

𝜗𝜗 – спец. мощность тепла; L – воздух; 

𝜗𝜗 –  температура. 

Теоретическая граничная температура холодной воды 𝜗𝜗𝐿𝐿, определяется как 

температура окружающего воздуха: 

                                                       𝜗𝜗𝑤𝑤,2>𝜗𝜗𝐿𝐿                                                            (2) 

В качестве экономии температура холодной воды 𝜗𝜗𝑤𝑤,2 в таком случае 

может приниматься:     

                                             𝜗𝜗𝑤𝑤,2=𝜗𝜗𝐿𝐿+ 8К                                                    (3) 

Охлаждающая жидкость не изменяется охлаждающим процессом 

количественно и по качеству. 

Мокрое охлаждение, т.е. комбинируемая материальная передача и 

передача тепла непосредственным контактом воды и воздуха, причем примерно 

2 трети теплого потока переносятся испарением и примерно одну треть 
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конвекцией в окружающий воздух. Вместе с этим незначительная водная потеря 

(примерно 0,15% водного потока за Кельвин охлаждения) является одинаковой 

(единой). Теоретическая граничная температура охлаждающей воды зависит от 

температуры влажного воздуха 𝜗𝜗𝑓𝑓, так что будет досягаема при экономичном 

использовании энергии: 

                                                𝜗𝜗𝑤𝑤,2> 𝜗𝜗𝑓𝑓                                                        (4) 

                                         𝜗𝜗𝑤𝑤,2=𝜗𝜗𝑓𝑓+ а(а+ 2К)                                             (5) 

Гибридное (смешанное) охлаждение, т.е. комбинация сухого охлаждения 

и мокрого охлаждения для улучшения рабочих характеристик системы, 

например, для устранения психрометрической разницы между сухой и мокрой 

температурой воздуха: 𝜗𝜗𝐿𝐿→𝜗𝜗𝑓𝑓→0, так чтобы условия мокрого охлаждения 

приблизительно вычислялись по зависимости: 

                                                 𝜗𝜗𝑤𝑤,2> 𝜗𝜗𝑓𝑓                                                       (6) 

                                          𝜗𝜗𝑤𝑤,2=𝜗𝜗𝑓𝑓+ а(а> 2К)                                            (7) 

При этом технологическая вода протекает в закрытом (замкнутом) гладком 

узле трубы – теплообменнике (первичная цепь), который орошается 

охлаждающей жидкостью (вторичная цепь) и вентилируется охлаждающим 

воздухом (Рисунок 2). Из тепловых условий процессов охлаждения можно 

допускать (оставлять) специфические (особенные, удельные) температурные 

зоны (интервалы) для охлаждения процесса: 

1. 𝜗𝜗𝑤𝑤,е>𝜗𝜗𝐿𝐿, водяное охлаждение процесса посредством непосредственного 

(прямого) воздушного охлаждения (одноуровневая замкнутая система); 

2. 𝜗𝜗𝑤𝑤,е>𝜗𝜗𝑓𝑓, водяное охлаждение процесса посредством охлаждающей 

жидкости (двухуровневая замкнутая система); 

3. 𝜗𝜗𝑤𝑤,е>𝜗𝜗𝑓𝑓, водяное охлаждение процесса посредством методов 

холодильной техники (многоуровневая замкнутая система). 

𝜗𝜗𝑤𝑤,е – входящая температура технологической воды. 
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Рис. 2. Сравнение влажного (мокрого) и смешанного охлаждения 

Прямое воздушное охлаждение. Для круглогодичного использования при 

нормальных условиях эксплуатации в теплый период (𝜗𝜗𝐿𝐿< 25°С) нужно выбирать 

так, чтобы прямое воздушное охлаждение подходило только для температуры на 

входе воды процесса 𝜗𝜗𝑤𝑤,е≥ 35°С, для избегания возможных сокращений выпуска 

продукции. Температуры такой величины появляются преимущественно при 

процессах испарения. 

Ограниченные годичные периоды эксплуатации, например, на сахарных 

заводах, теплоэлектроцентралях и т.д. делают возможной также более 

незначительную температуру на входе воды процесса, однако, она всегда зависит 

от соответствующей температуры воздуха 𝜗𝜗𝐿𝐿, см. уравнение 3.  

Рисунок 3 показывает упрощенную схему в пароэлектростанции: 
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Рис. 3. Упрощенная схема Водо-Паро-циркуляции в пароэлектроцентрали: 

 а) с воздушным конденсатором; 
b) при помощи поверхностного конденсатора и башенного мокрого охладителя.  
 
Использование устройств с воздушным охлаждением требует всегда 

особых мероприятий для эксплуатации в зимних условиях. 
 

Циркуляции процесса и охлаждающей жидкости. 

Рисунок 4 показывает двухуровневую замкнутую систему с разделенными 

циркуляциями процесса и охлаждающей жидкости. При эксплуатации в теплый 

период (𝜗𝜗𝑤𝑤,2≥  23°С) нужно ожидать температуру охлаждающей воды 𝜗𝜗𝑤𝑤,2≥ 23°С 

в системе циркуляции, так, чтобы открывалась в круговороте технологической 

воды температурная зона 25°С <𝜗𝜗𝑤𝑤,е< 35°С.  
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Рис.4. Процесс и циркуляция охлаждающей воды (2-уровневая замкнутая система) 

По времени и по сезонам изменяющиеся температуры воздуха 𝜗𝜗𝐿𝐿 или 𝜗𝜗𝑓𝑓 

делают возможными (доступными) при постоянных условиях производства 

(𝜗𝜗𝑤𝑤,е= const) экономию энергии в циркуляции охлаждающей воды или 

улучшенные критерии для круговорота технологической воды, см. уравнение 5. 

В общем, в качестве теплообменника для процесса и циркуляции 

охлаждающей жидкости служат теплообменники узла трубы или пластинчатые 

теплообменники. Только при особенно загрязненных потоках воды в процессе 

требуются особые исполнения. 

При сооружении системы нужно выяснить, может ли использоваться 

отходящее тепло для введения экономической регенерации тепла. 

Применение холодильных машин. 

При температурах технологической воды ниже мокрой температуры 

воздуха начинается область применения компактных холодильных машин. Они 

предлагаются как так называемые стандартные водоохладительные агрегаты для 

температурных зон 𝜗𝜗𝑤𝑤,е/𝜗𝜗𝑤𝑤,а+6°С/+12°С различных производителей. Нижней 

границей температуры считается опасность замерзания  𝜗𝜗𝑤𝑤,е =+4°С. 
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Более низкие температуры технологической воды требуют 

дополнительного антифриза, причем в зависимости от охлаждающего рассола и 

холодильной машины температурные минимумы от –15°С до –35°С. 

Область применения водоохладительных агрегатов разнообразна, 

например, в химической промышленности, промышленности обработки 

пластмассы, пищевой промышленности и вкусовой промышленности, 

климатической технике и т.д. 

Рисунок 5 дает общий обзор холодильного процесса. При 

целенаправленном использовании отходящего тепла – тепла процесса и работы 

компрессора – описывают систему как тепловой насос; окружающий воздух 

отведён посредством воздушного конденсатора или башенного мокрого ох-

ладителя. 

 
Рис. 5. Холодильный процесс (многоуровневая замкнутая система) 

Водоохладительные агрегаты и соответственно тепловые насосы работают 

как многоуровневая замкнутая система: 

* круговорот технологической воды; 

* циркуляция хладагента, 

* циркуляция охлаждающей воды (и соответственно воздушное 

охлаждение). 
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В холодильных машинах фторовые углеводороды хлора (FCKW) (фреон) 

используются преимущественно как хладагенты, которые расцениваются 

сегодня как не удовлетворяющие экологическим требованиям.  

Производственная область и экономичность водоохладительных агрегатов 

значительно зависят от конструкции компрессора.  

Для потребности в энергии компрессора Рv считаются следующие 

ориентировочные значения: 

• поршневой компрессор с воздушным охлаждением, с водяным 

охлаждением; 

• винтовой компрессор с водяным охлаждением; 

• турбо-компрессор с водяным охлаждением. 

𝑃𝑃𝑣𝑣/𝑄𝑄𝑁𝑁 =
.

�

0,31. . . 0,38
0,24. . . 0,27
0,22 …  0,26
0,21. . .0,25

  

 𝑄𝑄𝑁𝑁
.

 – номинальная мощность холодильной машины.  

Преимущественно в качестве испарителя используются теплообменники 

пучка труб или пластинчатые теплообменники. Конденсаторы с воздушным 

охлаждением выполняются чаще (в большинстве случаев), чем осевые 

конденсаторы, в то время как для конденсатора с водяным охлаждением также 

находят применение теплообменники пучка труб или пластинчатые 

теплообменники.  
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ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНІ ВИТРАТИ ГАЗОВИХ МЕРЕЖ  

З ВРАХУВАННЯМ ВОЛОГІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК  

ПРИРОДНОГО ГАЗУ 

 

Максим’юк Сергій Орестович 

аспірант кафедри енергетичного менеджменту та технічної діагностики Івано-

Франківський національний технічний університет нафти і газу 

 

Газопостачання – галузь, де вологість продукту значно впливатиме на 

процес зношуваності мереж і обладнання, а отже – на операційні витрати на їх 

обслуговуванні. Постає потреба у розробленні методу оцінки витрат на 

обслуговування газорозподільчих мереж з врахуванням впливу вологості на них. 

В цій роботі наведений аналіз сфер впливу вологості природного газу на 

виробничо-технічні витрати газових мереж. 

Розрахунок виробничо-технологічних витрат газу наразі здійснюється 

газорозподільним підприємством самостійно. Загальний обсяг виробничо-

технологічних витрат газу QВит, куб. м, за відповідний період визначають за 

рівнянням відповідно до формули 1 [1]: 

 

QВит=QВит1+QВит2+QВит3+QВит4+QВит5,                               (1) 

 

де QВит1 ‒ виробничо-технологічні витрати газу для забезпечення 

продування (витіснення газоповітряної суміші) та заповнення газом 

новозбудованих газопроводів (залежить від довжини трубопроводів мережі та 

розраховується окремо для стальних і поліетиленових трубопроводів), куб. м; 

QВит2 ‒ виробничо-технологічні витрати газу під час зниження 

надлишкового тиску в газопроводах, подальшого їх продування і заповнення під 

час реконструкції, капітального ремонту ділянок (залежить від довжини 
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трубопроводів мережі та розраховується окремо для стальних і поліетиленових 

трубопроводів), куб. м,  

QВит3 ‒ виробничо-технологічні витрати газу на регулювання та 

настроювання газового обладнання, приладів квартир, індивідуальних житлових 

будинків та подібних об'єктів комунально-побутових та бюджетних організацій 

при пусконалагоджувальних роботах після будівництва, капітального ремонту, 

реконструкції визначають за показами засобів обліку (куб. м);  

QВит4 ‒ виробничо-технологічні витрати газу на проведення продування, 

заповнення, регулювання та настроювання обладнання новозбудованих ГРП, БК 

ГРП, ГРУ, ШРП, після капітального ремонту та реконструкції (при випусканні 

газу через продувну свічу), куб. м; 

QВит5 ‒ витрати газу на опалення приміщення ГРП та технологічний 

підігрів газу, куб. м, визначають за показами лічильників газу, встановлених 

перед опалювальним приладом та технологічним підігрівачем та кількістю ГРП, 

де виконують опалення та технологічний підігрів газу, з приведенням обсягу 

спожитого газу до стандартних умов. 

Аналізуючи сфери впливу вологості енергоносія на загальний обсяг 

виробничо-технічних витрат, скористаємося формулою 1. Розглянемо вплив цієї 

характеристики на кожен із компонентів суми. Враховуючи, що перший доданок 

формули стосується новозбудованих мереж, можна стверджувати, що вологість 

не впливає на виробничо-технологічні витрати газу для забезпечення продування 

(витіснення газоповітряної суміші) та заповнення газом новозбудованих 

газопроводів. Так, як такий вплив може утворюватися тільки при наявності 

певного проміжку час, за який експлуатується мережа. 

Виробничо-технологічні витрати газу під час зниження надлишкового 

тиску в газопроводах, подальшого їх продування і заповнення під час 

реконструкції спричинені додатковими енергетичними витратами насосних 

станцій на спустошення/наповнення газопроводів. Враховуючи це, з однієї 

сторони – вологість не фігурує в кореляційному зв’язку з витратами цього типу. 
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Проте, для більшості пуско-налагоджувальних процесів газотранспортних 

мереж як енергоносій використовується той же природний газ, енергетична 

спроможність якого залежить від його вологості. Тому, слід відмітити непряму 

залежність між виробничо-технологічні витрати газу під час зниження 

надлишкового тиску в газопроводах та вологістю газу. Цей же підхід варто 

використовувати при оцінці впливу вологості на перший доданок формули 1. 

Виробничо-технологічні витрати газу на регулювання та настроювання 

газового обладнання, приладів квартир, індивідуальних житлових будинків та 

комунальних організацій при пусконалагоджувальних роботах після 

будівництва, капітального ремонту, реконструкції залежать від кількості цих 

робіт (капітальних ремонтів та реконструкцій). Вологість газу впливає на частоту 

проведення таких робіт по причині корозійних процесів. Тому, відмітимо 

залежність між виробничо-технічними витратами такого типу та вологістю 

природного газу. 

Вплив вологості газу на виробничо-технічні витрати через частоту 

капітальних ремонтів та реконструкцій газових мереж також дійсний для іншого 

типу витрат - виробничо-технологічні витрати газу на проведення продування, 

заповнення, регулювання та настроювання обладнання новозбудованих ГРП, БК 

ГРП, ГРУ, ШРП, після капітального ремонту та реконструкції. 

Як вже було сказано вище, вологість впливає на енергетичну цінність 

природного газу. Враховуючи, що для опалення приміщення ГРП та 

технологічного підігріву газу використовується, як енергоносій, природний газу, 

витрати газу на ці процеси також будуть залежати від вологості енергоресурсу. 

Отже, підсумовуючи наведений вище аналіз сфер впливу вологості 

природного газу на виробничо-технічні витрати газових мереж слід відмітити, 

що такий вплив прямо чи опосередковано присутній у всіх складових цих втрат. 

Перехідними факторами такої кореляції є кількість капремонтів та 

реконструкцій газових мереж та енергетична цінність природного газу. 
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Стрімкий розвиток технологій стимулює виробників мобільних гаджетів з 

кожним роком вдосконалювати свої технології виробництва, а отже і 

модернізувати функціонал готової продукції. Так, з кожної наступної 

міжнародної виставки або конференції ринку мобільних технологій 

пропонуються нові методи захисту інформації, її шифрування, обробка, а також, 

що найголовніше, способи достовірної передачі даних. 

Одним з основних напрямів розвитку систем мобільного зв’язку є засоби 

захисту систем, підсистем та комплексів мобільних технологій, а отже і 

інформації, від дії дестабілізуючих факторів. Питанням проектування та 

встановлення обладнання зв’язку приділяється чимала увага як з боку 

мобільного оператора (провайдера), так і з боку самого виробника систем, адже 

будь-яке спотворення даних або їх втрата безумовно потягнуть за собою 

матеріальні збитки, які в першу чергу відчує на собі оператор. 

Причини виникнення спотворення інформації в каналах зв’язку є різні. 

Інколи неможливо досить точно описати дії тієї чи іншої завади, що впливає на 

роботу комплексів систем зв’язку. Ці труднощі пов’язані з неможливістю 
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швидко і точно локалізувати підсистему, на яку напряму впливає завада, 

визначити їх кількість, а в деяких випадках навіть відстежити її джерело. 

Це означає, що має сенс розглядати перешкоди для прийому/передачі 

інформації в більш загальному масштабі з метою подальшого точного виявлення 

джерела завад(и). 

 

Основна частина 

Невід’ємною складовою розвитку систем передачі даних є не лише 

вдосконалення методів обробки інформації, але і способи захисту та маніпуляції 

системи у ситуаціях впливу зовнішніх дестабілізуючих факторів. В роботі [1] 

запропоновано до розгляду три агрегованих показника, які характеризують в 

вплив зовнішнього середовища на системи зв’язку. Ці стани позначено як 1 2,γ γ  
та E причому, значення кожного залежить від відповідної йому безлічі 

параметрів.  

1

2

1 1
1 1 1

2 2
1 2 1

1

( ,..., );

( ,..., );

( ,..., ),
Е
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n

Е n
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H

E H е е

γ γ γ

γ γ γ

=

=

=

 

де 1 2, , En n n  - потужності множин параметрів агрегованих показників 1 2,γ γ  і E  

відповідно, 
1 2

1 1 2 2
1 1 2 1 1( ,... ),  ( ,... ),  ( ,..., )

En n E nH H H e eγ γ γ γ  - деякі нечіткі функції. [1]. 

Для відображення характеристик систем мобільного зв’язку в момент дії 

на них безлічі зовнішніх дестабілізуючих факторів запропоновано введення 

додаткового, четвертого показника 3.γ Відповідно, значення показника 3γ буде 

описане нечіткою функцією:  
2

3 3 1 1(( ),..., ( ))x
n yH E Eγ γ γ= + +  

Даний показник описує стан функціонування абонентських терміналів на 

певній зоні дії покриття в момент комплексних змін зовнішнього середовища 

(природні фактори, стихійні лиха, цілеспрямована РЕБ, тощо.) Також, не менш 
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важливою метою показника 3γ  є збір статистичних даних абонентів в момент 

роботи системи передачі даних. 

Статистичні дані, з якими буде оперувати показник 3γ  наступні: 

- Якісні показники сигналу; 

- Територіальне розміщення абонентського пристрою; 

- Вид дестабілізуючого фактору; 

- Визначення способу подальшого функціонування системи (резервні 

режими роботи); 

- Можливі шляхи протидії дестабілізуючим факторам. 

Загальна структура ієрархії параметрів зовнішнього середовища з 

запропонованим блоком (виділено пунктиром) представлена на мал. 1. 

 
Мал. 1. Узагальнене дерево параметрів зовнішнього середовища 

Нечіткою темпоральною ознакою будемо називати трійку  

, , ,
i ii i q qq h Tµ=                                                         (1) 

де ih  - текстовий опис ознаки, а 
iqµ  - нечітка характеристична функція, що 

відображає ступінь вираженості ознаки iq  на заданому часовому інтервалі .
iqT  

Нечітка темпоральна ознака дозволяє більш адекватно здійснювати опис 

досліджуваних подій, «розмиваючи» їх межі початку і кінця. 
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Всі нечіткі темпоральні ознаки, описувані на тимчасовій осі, знаходяться в 

певному відношенні один з одним. Нечіткі темпоральні відношення можна 

описати відношеннями Аллена, узагальнюючи їх на випадок нечітких 

темпоральних ознак. Особливість нечітких темпоральних відношень полягають 

в тому, що одні й ті ж події можуть перебувати в кількох темпоральних 

відношеннях одночасно, маючи при цьому різну ступінь приналежності. Тому 

даний тип темпорального образу допускає діз'юнктивну форму представлення 

(ДФ-образ): 
*( ), , ,

ij ijij i ij jq rt q Tϕ ϕϕ µ=                                           (2) 

де *
ij i ij jq rt qϕ =  - текстовий опис нечіткого відношення між i-м та j-м темпорами, 

ijϕµ  - нечітка характеристична функція, 
ij

Tϕ - область визначення функції ϕµ . При 

цьому: 
* { }, ,

, , , ,

,

kij ij

k
ij

ij i j

k
ij ij rk

k k
ij i j ijr

q q

rt rt

rt q q rt RT

T T T

ϕ

ϕ

µ µ

µ

= = ∨

= ∈

= ∪

                                       (3) 

де RT  - сімейство співвідношень Аллена. 

Більш високий рівень опису подій представлений нечіткою темпоральною 

структурою, що характеризує наявність декількох нечітко-темпоральних 

відношень між декількома різними нечіткими темпоральними ознаками на 

заданому часовому інтервалі. 

В роботі [1] описані агреговані показники 1 2,γ γ  та Е. Слід зазначити, що як 

і в для інших показників, показник 3γ  буде мати терм-множини значень, а саме: 

«Сильно збільшує» (СЗб), «Не впливає» (НВ) та «Сильно зменшує» (СЗм). 

Дані терм-множини будуть описувати стан роботи модернізованої системи 

(або підсистеми) в наступних ситуаціях, відповідно, при сильному (стрімкому) 

збільшенні дії дестабілізуючих факторів на роботу комплексу, при нормальному 

режимі роботи комплексу (показники можуть відхилятися від своїх номінальних 

значень в межах норми), та при стрімкому зменшенні дії дестабілізуючих 
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факторів на роботу мережі. Основною задачею систем моніторингу (які будуть 

відповідати за значення показника 3γ ) буде також постійна фіксація змін в 

якісних показниках мережі. Потужність сигналу, відстані від базової станції до 

абонента, режими роботи мобільних терміналів будуть зберігатися в центрі 

обробки даних до моменту дії зовнішніх факторів на мережу і після усунення 

всїх негативних наслідків впливу на роботу систем. Це дасть змогу оператору та 

технічному персоналу постійно відслідковувати в якому стані на даний момент 

знаходиття та чи інша підсистема мережі, а також зробити прогнози для 

упередження подальшого негативного впливу на мережу.  

Характерною рисою показника 3γ  буде представлення результатів/даних в 

режимі online. Тобто, для швидкого реагування та результативних дій щодо 

заходів з протидії тих чи інших дестабілізуючих факторів, які впливають на 

коректну роботу системи, необхідне комп’ютерне моделювання мережі на основі 

вище приведених основних параметрів.  

Таким чином, за допомогою нечітких темпоральних структур можна 

описувати окремі факти, які стосуються набору знань щодо поведінки мережі. 

Кожен факт описує деяку подієву обстановку в навколишньому середовищі на 

даному проміжку часу з можливістю обліку попередніх і наступних подій. 

Параметри навколишнього середовища і стану системи можуть описувати 

деяку нечітку ситуацію, або не цікавити оператора з точки зору опису нечітких 

ситуацій. Тому по набору факторів, зібраних на деякому інтервалі 

спостереження за одним або декількома часовими рядами, можна визначити 

ситуації що зустрічаються найбільш часто і ввести набір еталонних ситуацій. 

Крім того, при розгляді питань, які характеризують демографічний і 

територіальний  стан регіону, необхідний облік планованих темпоральних подій, 

які можуть статися на прогнозованому часовому інтервалі, що розглядається. 

Слід зазначити, що недоліком введення додаткового показника 3γ  на 

функціонування телекомунікаційної мережі є ускладнення реалізації системи 
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моніторингу та контролю якості послуг в мережі. А саме, виникає  необхідність 

розміщення додаткового обладнання та центрів збору даних для швидкого 

реагування на зміни в роботи комплексів і систем зв’язку. Дана модернізація 

мережі вимагає затрат значної кількості ресурсів, проте зібрані дані допоможуть 

при проектуванні, розгортанні та/або оптимізації мереж передачі даних в 

майбутньому. 

Висновки 

Запропоновано формалізований опис не ієрархічної структури системи. 

Кожна система на кожному рівні даної ієрархії представлена як деяка підсистема 

зі своїм набором чітких і не чітких характеристик. При цьому в описаній 

ієрархічній структурі систем мобільного зв’язку математично описаний зв’язок 

між системами різних рівнів ієрархії і вплив характеристик систем нижнього 

рівня на характеристики системи більш високого рівня ієрархії. Такий опис 

дозволяє розрахувати значення характеристик системи мобільного зв’язку на 

будь-якому рівні узагальнення її структури з урахуванням характеристик систем 

нижчих рівнів ієрархії. 

На основі приладу нечіткої темпоральної логіки запропоновано модель 

опису впливу зовнішнього середовища на параметри системи. Побудована 

модель підвищує точність загальної моделі опису характеристик системи і може 

бути використана при моделюванні систем на різних рівнях ієрархії.  

Запропонована модернізація нечіткої темпоральної моделі шляхом 

введення додаткового показника з метою організації роботи щодо моніторингу 

та усунення несправностей в режимі реального часу. Встановлення додаткового 

обладнання, зокрема складних систем моніторингу радіомережі призведе до 

збільшення затрат на планування, розгортання та модернізацію мережі, проте 

збитки, яких може зазнати провайдер можуть бути значно більшими.  

 

 

 



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

www.openscilab.org  Технічні науки 

© Мельник Ю.В., Кравченко В.І.   
261 

Список використаних джерел: 

1. Кравченко В. І. / С. І. Отрох, В. І. Кравченко, Л. В. Дакова, М. М. 

Кравчук, О. О. Крикун, О. М. Мирута // Зв’язок. – 2018. – № 5. – С. 6-11. 

2. Стеклов В. К. Теорія електричного зв’язку: підручник / В. К. Стеклов, Л. 

Н. Беркман. – К.:Техніка, 2006 – 548 С. 

3. Лапий В. Ю. Устройство ранговой обработки информации / Лапий В. 

Ю.,         Калюжний Л. Г., Красний Л. Г. – К.: Техніка, 1986. – 120 С. 

4. Cтеклов В. К. Многокритериальная оптимизация системы управления 

телекоммуникационными сетями / В. К. Стеклов, Л. Н. Беркман, Н. Ф. Карпенко 

// Зв’язок. – 1999. – № 6. – С. 13-16. 

5. Дослідження надійності функціонування системи зв’язку / 

Григорович В. В., Недашківський О. Л., Мєшков С. І. [та ін.] // Сучасні 

інформаційно-комунікаційні технології COMINFO’2012, 01-05 жовтня. – 

Livadia, 2012. – С. 88. 



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

© Ханько А.В. 
262 

Ханько А.В.  

МИКРОЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 
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аспирант кафедры математики и физики, учреждения образования 

«Белорусская государственная академия связи», г. Минск, Республика Беларусь 

 

В настоящее время к миниатюризации электронных устройств, могут 

быть обеспечены через новый подход для производства кремниевой 

электроники физические ограничения можно предоставить дополнительные 

процесса интеграции. Этот подход в разработке системы применяется в 

интенсивно развивающейся гетерогенной системе, состоящее из различных 

рядов модулей (механических, оптических, электрохимических) которые 

изготавливаются в одном устройстве. Электрическая составляющая в таких 

системах позволяет соединять неэлектрические модули, с классическими 

электронными интерфейсами. Эти устройства в зависимости от размера и 

возможностей системы называют микроэлектромеханические (МЭМС), 

оптические МЭМС, биомедициские МЭМС и наноэлектромеханические 

системы (НЭМС) [1]. 

Микроэлектромеханическая система определяется как миниатюрная 

система, содержащая электронные и механические компоненты с характерным 

размером от 1 до 100 мкм. Микроэлектромеханические системы представляют 

собой обычную кремниевую подложку, в которой сконфигурированы 

механические компоненты, датчики, электронные устройства, приводы и 

микроэлектронные устройства. 

Наиболее распространенные микроэлектромеханические системы 

устройства представлены на рисунке 1. 
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Акселерометры 
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Датчики давления 
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Фазовращатели 

 

Тактовые генераторы 

 

Матрицы микрозеркал 

Рис. 1 Наиболее распространенные МЭМС устройства 
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Микроэлектромеханические системы можно классифицировать в 

соответствие с областью их применения:  

1. МЭМС для высокочастотной электроники (RF MEMS). 

2. Оптические МЭМС.  

3. Биомедицинские МЭМС. 

Размер компонентов МЭМС находится в диапазоне от 1 мкм до 100 мкм, а 

размер самого устройства МЭМС измеряется в диапазоне от 20 мкм до 1 мм.  

К числу достоинств МЭМС-устройств относятся:  

1. Малые размеры, масса, объем. 

2. Низкое энергопотребление. 

3. Относительно низкая стоимость. 

4. Простота интеграции в системы. 

5. Малая тепловая инерционность.  

6. Устойчивость к вибрации, ударам и радиации. 

7. Возможность изготовления большого количества (партий). 

8. Хорошая переносимость теплового расширения. 

Использование новых технологий микроэлектромеханических систем 

(МЭМС) значительно снижает массовые геометрические характеристики, 

энергопотребление и стоимость датчиков, тем самым расширяя сферу 

применения микросистемных технологий в народном хозяйстве. Проблема 

разработки и изготовления новых МЭМС-устройств, безусловно, связана с 

современными высокоточными микроэлектронными приборами и может быть 

решена путем применения новых технологий, технических решений и 

технологий проектирования операционных и программных продуктов на основе 

новых математических моделей. Реализация высокоточной продукции МЭМС 

ставит перед разработчиками ряд новых актуальных задач: учет физических 

свойств новых конструкционных материалов, влияния инструментальных 

погрешностей при изготовлении чувствительных элементов и условий работы на 
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погрешности измерения датчиков, разработка и совершенствование 

отечественной технологии МЭМС, сокращение времени проектирования и 

изготовления новых прототипов МЭМС, полная верификация проекта до 

фактического производства с использованием современных электронных 

средств. 
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In the world major literary traditions, there exists a certain unspoken enmity 

towards such literary translation practices as L2 translation or an indirect translation, 

that is translation from the mediating text, which itself is a translation of the original 

text. Such translations are usually regarded as precedents of certain marginalized 

translation practices or results of power correlations between languages.  

The case of Ukrainian literature in translation can serve as quite a prolific source 

of examples of some unwelcome practices in the literary translation, indirect being one 

of them. One of the most common explanations for such a status quo is that Ukrainian 

due to its turbulent history and some other factors is considered to be one of the low-

diffusion languages. However, the language position on the world map may not be that 

critical. In his famous book “Is that a Fish in your Ear?” David Bellos states that “if 

you do write in a minor language – and all languages, even French, are minor ones now 

– getting translated into English is the summit of your ambition […] Whatever 

language you write in, the translation that counts is the English one” [1:222] Thus, 

almost all existing languages find themselves in a more or less similar circumstances. 

So how does it happen that not all of them are ignored or mediated when it comes to 

translating literary works from them? In his WG Sebald Lecture “The Myth and 



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

www.openscilab.org  Філологічні науки 

© Pliushch Bogdana   
267 

Mysteries of Literary Translation” (Zoom, June 29th 2020) Professor Bellos expressed 

his strong conviction that “all languages are as capable as English” and “are capable of 

expressing the culture of any people” [2]. Nevertheless, there remains a plethora of 

works by different authors in different cultures and languages, which are unknown to 

the world. Fortunately, that’s not the case of Ukrainian literature. Works by Ivan 

Franko, Taras Shevchenko, Lesya Ukrainka, Mykhailo Kotsiubynsky, Ivan Bahrianyi, 

Volodymyr Vynnychenko etc. were translated into English, German, French, Spanish 

etc. and thus got the chance to become internationally visible.  However, it almost 

never comes to the reading public’s attention that some, if not the majority, of the 

translations of works by prominent Ukrainian authors, were done through the third 

language – English, due to aforementioned reasoning and Russian, due to historical 

and political factors.  

Indirect translation remains an understudied topic in translation, which results 

into its unsettled metalanguage. In the Encyclopedia of Literary Translation into 

English there is an entry for indirect translation [3:708], the term, which is also 

recommended to use by researchers Pieta and Assis Rosa [4]. Martin Ringmar, a Lund 

university researcher and probably one of the most prolific researchers of the 

translation through the third language, also uses the same term. To illustrate the 

terminological instability of indirect translation Ringmar provides a table of hits of 

different terms used by such translation theorists as Toury and Kittel referring to 

indirect translation [7:2]. The data has been taken from the “Translation Studies 

Bibliography” by an independent Dutch publishing house “John Benjamins” as of 

November 2006. The term indirect translation has the edge in usage over other options 

such as retranslation (which proves to be confusing due to its vast usage in the meaning 

of “new translations”) and relay translation (which is used in interpreting where the 

mediating translation/ text has no audience – a rare thing in terms of literary 

translations). The same term is employed by Spirk in his latest book on the reception 

of Czech literature in 20th-century Portugal [8] which can be considered as a potentially 

positive dynamics indicator for the number of researches on indirect translation. Spirk 
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considers indirect translations to be “an exacerbated form of “what gets lost in 

translation” [8:144]. In his book he also talks about indirect translations as a form of 

colonization etc. Thus, a lot can be said about indirect translation in regard to 

translation in the context of political tools, ideology, cultural dominance, polarization, 

linguistic hegemony etc. However, in 2020 it’s more relevant to talk of social change, 

globalization, glocalization, translation ecology, big data and digitalization, risk-

management etc. and from that perspective, indirect translation has more to do with 

ethics, translator responsibility, issues of “respect for the cultural other” [5], 

representation and sustainability.    

If we take a closer look at some cases of indirect translations of Ukrainian classic 

literature, we will be able to observe both positive and negative consequences of the 

practice of translating any text through the means of the third language. For instance, 

one the dangers of indirect translation lies in the misrepresentation by framing and, 

thus conspicuous lack of respect to the cultural identity of the work/author/both. For 

example, Ivan Franko’s story “Zahar Berkut” (1882), which recieved  very favourable 

reviews from literary critics, was published in 1955 by Berlin publishing house “Verlag 

Kultur und Fortschritt” in German. The cover of the book contained information that 

it was translated from Russian (Russischer Originaltitel Zahar Berkut, tr. by P.Karaban, 

1953) by Marga Bork. Franko’s other work – a play  “Ukradene schastya” was 

translated into Spanish (“La felicidad robada”, tr. by J. Lopez Ganivet) and published 

in 1958 by Moscow Foreign Languages Publishing House. It is stated in the publication 

that the play was translated from Russian. That is also the case with the English 

translation (tr. by F.Solasko, 1957) of Ivan Franko’s narrative “Boa Constrictor” 

(1878), which was published by the same publishing house. Thus, the aforementioned 

translated texts are framed to be perceived as the literary works of Russian literature, 

whereas they are not, they are indirect translations from Ukrainian. 

On the positive side of the spectrum, indirect translation has a great potential in 

creating literary events, international visibility and popularization for previously 

unheard voices. When it comes to indirect translation of the literary texts in the low-
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diffusion languages, the alternative, unfortunately, is usually no translation at all. Is it 

better for an author or a work not to be translated? The answer is obvious.  Another 

prominent Ukrainian writer Ivan Bahriany took a great care of making sure that his 

works were translated into a vast number of languages. In order to achieve that goal he 

accepted and embraced indirect translation through English as a meditating language. 

In one of the letters to his friend Bahriany stated that “The Hunted and the Hunters” 

(translated into English by George S.N.Luckyi, 1954) served as a source text for 

translations of the novel into other languages. One of them was German and “Das 

Gesetz der Taiga”, translated into German by Dr. Margreth von Kees (1963) is an 

indirect translation of the original novel.  

Thus, in the case of Ukrainian literature translated indirectly, there always will 

be a fruitful discussion concerning the benefits and the drawbacks/ repercussions of the 

indirect text rendering. Due to the recent rise of visibility of the Ukrainian literary 

product, there is no doubt as to the future prospects of indirect translation of works by 

Ukrainian authors. Thus, if the examples from the past had their reasons to arise 

(international visibility, fame etc.), the future holds no necessity for continuing the 

practice of indirect translation from Ukrainian. 

In 2020 the literary elite in Europe is well acquainted with writings by such 

Ukrainian authors as Juri Andrukhovych, Serhiy Zhadan, Taras Prochaśko, Oksana 

Zabuzhko etc. and their works are translated directly from Ukrainian into other 

languages. However, indirect translation is not in the past yet. It will be, when the 

retranslations of all the indirectly translated works of the Ukrainian literature classics 

are done and published.  Only then the international readership will be able to embrace 

the plethora of ideas and all the intricacies of different worldviews and national/ 

personal philosophies they represent. Semper prorsum! 
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Відокремлений структурний підрозділ «Індустріальний фаховий коледж 

Криворізького національного університету» 

 

Освіта в Україні - це освіта для людини, яка здатна до самоосвіти та 

саморозвитку, вміє використовувати набуті знання і вміння для творчого 

розв'язання проблем, критично мислити, опрацьовувати різноманітну 

інформацію, прагне змінити на краще своє життя і життя своєї країни.  

Як відомо, інтелектуальний розвиток особистості визначається в наш час 

не обсягом знань, відомостей, які утримуються в пам'яті, а готовністю людини 

до відбору необхідних знань шляхом критичного аналізу, осмислення інформації 

та вмінням самостійно приймати рішення. У цьому зв'язку розвиток критичного 

мислення є невід'ємною частиною модернізації сучасної школи в цілому та 

оптимізації навчання англійської мови зокрема.  

Актуальність даної теми обумовлена практичною потребою суспільства в 

особистості, що володіє певними якостями мислення. Ця потреба заснована на 

розвитку тенденції просування країни до вільного суспільства, якому відповідає 

вільна творча особистість. Традиційний підхід до навчання не здатний 

забезпечити формування творчої особистості, тому залишаються 

незатребуваними такі якості мислення, як глибина, критичність, гнучкість, які є 

ознаками самостійності студента. Як зазначає Е.С. Полат, «не просто засвоєння 

знань, а вміння їх творчо застосовувати для отримання нового знання, розвиток 

самостійного критичного мислення - ось проблема, реалізація якої вимагає 

принципового іншого погляду як на технологію навчання, так і на теорію». При 
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таких інноваційних поглядах на навчання англійської мови основне завдання 

викладача - організувати продуктивну навчально-пізнавальну діяльність 

студента, що забезпечує йому реалізацію його особистісного когнітивного та 

креативного потенціалу, що дає можливість опанувати стратегіями освітньої 

діяльності і придбати ефективний самостійний досвід вивчення і використання 

англійської мови в різних ситуаціях і умовах самореалізації та саморозвитку.  

Тому від сучасного навчального закладу вимагається запровадження нових 

підходів до навчання, які забезпечують розвиток у студентів необхідних 

компетенцій. При цьому поняття компетентності містить набір знань, навичок та 

відношень, що дають змогу особистості ефективно здійснювати діяльність 

шляхом реалізації відповідних функції [1]. 

Одним з таких підходів є формування під час навчання навичок 

критичного мислення, яке разом із фаховою і соціальною компетентністю 

забезпечує конкурентноздатність і мобільність освіченої людини на ринку праці, 

її готовність жити і працювати в умовах неперервних змін [4]. 

Критичне мислення - це мислення вищого порядку, яке спирається на 

інформацію, усвідомлене сприйняття власної інтелектуальної діяльності та 

діяльності інших [2]. Відповідно, формування навичок критичного мислення 

передбачає розвиток здатності студентів аналізувати навчальну інформацію з 

позиції логіки та особистісного підходу з метою використання отриманих 

результатів як до стандартних, так і нестандартних ситуацій і проблем, а також 

здатність ставити нові запитання, знаходити аргументи, приймати незалежні 

продумані рішення [6]. 

Відповідно до [5] основними ключовими елементами критичного 

мислення є: самостійність; етапність (починається з постановки питання і 

подальшого визначення проблеми); переконливість аргументації; застосування 

певних прийомів, які в сукупності створюють перевірену на практиці ефективну 

методологію опрацювання інформації; обґрунтованість (передбачається 
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використання відповідних критеріїв - положень, які бере до уваги критично 

мисляча людина, оцінюючи ідеї у процесі їх аналізу) тощо. 

За технологією «Критичне мислення» використовується модульний урок, 

що складається з трьох етапів. Кожен з них має свої цілі і завдання, а також набір 

прийомів, спрямованих спочатку на активізацію дослідницької, творчої 

діяльності, а потім на осмислення і узагальнення набутих знань.  

Перший етап - «виклик», під час якої у студентів активізуються набуті 

раніше знання, пробуджується інтерес до теми, визначаються цілі вивчення 

майбутнього навчального матеріалу.  

Другий етап - «осмислення» - змістовий, в ході якого і відбувається 

безпосередня робота студента з текстом, причому робота, спрямована, 

осмислена. Процес читання завжди супроводжується діями студента 

(маркування, складання таблиць, ведення щоденника), які дозволяють 

відслідковувати власне розуміння.  

Третій етап - «рефлексія» - роздуми. На цьому етапі учень формує 

особистісне ставлення до тексту і фіксує його або з допомогою власного тексту, 

своєї позиції в дискусії. Саме тут відбувається активне переосмислення власних 

уявлень з урахуванням набутих знань. 

Критичне мислення - це вміння активно, творчо, індивідуально сприймати 

інформацію, оптимально застосовувати потрібний вид розумової діяльності, 

різносторонньо аналізувати інформацію, мати особисту незалежну думку та 

вміти коректно її відстоювати, уміти застосувати здобуті знання на практиці. 

Критичне мислення - це здатність людини чітко виділити проблему, яку 

необхідно вирішити; самостійно знайти, обробити й проаналізувати інформацію; 

логічно побудувати свої думки, привести переконливу аргументацію; здатність 

мислити мобільно. Обирати вірне рішення проблеми; бути відкритим до 

сприйняття думок інших й одночасно принциповим у відстоюванні своєї позиції. 

Є ще багато різноманітних визначень, але, як бачимо, суть одна й та ж - 

самостійне, незалежне мислення. 
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Стратегія критичного мислення сприймається сьогодні як перспектива 

самореалізації особистості в умовах демократичного суспільства. 

Мета технології - формування власної точки зору, впевнено вести дискусії 

та приймати виважені рішення, самостійно здобувати знання, вчитись відкрито 

спілкуватись, логічно мислити та аргументувати. 

 Для викладачів іноземних мов технології КМ не є абсолютно новими: 

специфіка дисципліни “Іноземна мова” (вивчення мови як засобу спілкування та 

наявність чотирьох видів мовленнєвої діяльності – аудіювання, говоріння, 

читання, письмо) передбачає роботу з різноманітною інформацією, її аналіз, 

обговорення, створення на основі почутого або прочитаного власного продукту 

у вигляді монологічного або діалогічного висловлювання в усній чи письмовій 

формі. 

Усі сучасні підручники з англійської мови містять завдання типу matching 

(співвіднесення однакових елементів), comparing (порівняння, зіставлення), 

ranking (ранжування предметів, дій, висловлювань за певними ознаками), 

sequencing (встановлення логічної послідовності дій), information gap (усунення 

інформаційного дисбалансу), jigsaw (застосування прийому “мозаїка”), tables 

(класифікація прочитаної або прослуханої інформації за певними ознаками з 

використанням графічних організаторів), writing activity (написання твору, есе, 

анотування прочитаного або прослуханого) тощо.  

Викладач, який працює за технологією КМ, повинен добре усвідомлювати, 

що продуктивною його робота буде у випадку, якщо правильно вибрано: 

- інформативний матеріал, який сприяє розвитку КМ; 

- метод (окремий прийом, стратегія) заняття. 

Елементи технології критичного мислення на заняттях англійської мови 
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Прийоми і стратегії критичного мислення 

Етапи Виклик Осмислення Рефлексія 

Прийоми 

«Мозковий 
штурм» 

- Кластери 

- Концептуальне 
колесо 

- Прогнозування 
за ключовими 

словами 

- таблиця тонких 
і товстих питань 

- Формулювання 
запитань, 

відповіді на які 
потрібно знайти в 

тексті 

- кола по воді 

- Таблиця «З-Х-
Д» 

- вірні і невірні 
твердження 

-Читання тексту з 
маркуванням за 
методом insert 

- Стратегія «Ідеал» 

- стратегія 
«фишбоун» 

- зигзаг 

- Виділення 
ключових слів 
підкресленням 

- пошук відповідей 
на поставлені у 
першій частині 

уроку запитання 

-читання тексту з 
зупинками 

 

-синквейн 

- Акваріум 

- Добудовування 
кластера з 

ключових слів 

- Відповіді на 
поставлені 
питання. 

- Організація 
усних і 

письмових 
круглих столів. 

- Організація 
різних видів 

дискусій. 

- Написання 
творчих робіт. 

- Дослідження з 
окремих питань 

теми і т.д. 
 

Використовуючи технологію «Критичне мислення» на заняттях 

англійської мови, викладач розвиває в першу чергу особистість студента. 

Викладач стимулює його інтереси, розвиває в нього бажання практично 

використовувати іноземну мову, а також вчитися, що робить реальним 

досягнення успіху у вивченні предмета, сприяє ефективності сприйняття 
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інформації, підвищенню інтересу до вивченого матеріалу та процесу навчання, 

розвитку умінь критично мислити, працювати в співдружності з іншими. 

Отже, методи та прийоми технології розвитку критичного мислення 

студентів дійсно мають великий потенціал, реалізацію якого можна 

безпосередньо пов’язати з формуванням комунікативної компетентності 

студентів. Саме це завдання визначається найвідповідальнішим у новому 

Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти, для предмету 

англійської мови, тому що стосується життєвих умінь студентів. 

У процесі навчання іноземних мов стратегії критичного мислення 

сприяють усвідомленню учнями мовних явищ, розвитку їх лінгвістичних 

здібностей, автоматизації мовних і мовленнєвих дій, створенню ситуацій 

спілкування, формуванню навичок самооцінки та взаємооцінки. 

В основі розвитку критичного мислення лежать уміння і навички загально 

мовленнєвого та загально пізнавального характеру. Завдання викладача – 

раціонально поєднувати різні рівні пізнання у навчанні залежно від теми заняття; 

спиратися на метод чергування прийомів організації навчально – пізнавальної 

діяльності, що в свою чергу забезпечує підтримку постійного інтересу на занятті; 

забезпечує вироблення у студентів уміння критично ставитися до будь-якої 

інформації.  
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Під скандинавською культурою розуміють давньоісландську та 

давньонорвезьку літературу, а також окремі споріднені тексти. Уперше 

багатство цієї літератури Д.Р.Р. Толкієн відкрив для себе ще в дитинстві, 

захопившися історією Сігурда з «Саги про Велсунґів». Згодом у Бірмінгемській 

школі короля Едварда він почав вивчати давньоісладську мову та робив спроби 

художнього перекладу. Поглиблено цю мову він продовжив вивчати в Оксфорді. 

Працюючи викладачем в університеті Лідсу, Д. Толкієн узяв участь у заснуванні 

«Вікінгського клубу» для аспірантів, де читалися саги. А повернувшись в 

Оксфорд у 1925 році, фантаст сформував ще один схожий клуб «Вуглегризів», 

або ж «Колбітар», однак уже для викладачів. У подальшій академічній кар’єрі та 

творчості Д. Толкієн неодноразово звертався до давньоісландської літератури.  

Скандинавські мотиви, алюзії, образи та ідеї зустрічаються практично в 

усіх текстах письменника, серед більшості його персонажів і сюжетних ліній. Д. 

Кузьменко вважає, що «через це досить складно виділити особливий культурний 

скандинавський шар, оскільки скандинавські мотиви проникають і в образи 

інших культурних шарів» [1, с. 141].  

Творчості письменника характерна велика кількість скандинавських 

мотивів і запозичень. Створюючи художній світ, Д. Толкієн керувався двома 

мотивами – любов’ю до міфології та англійським націоналізмом. Національні 

https://orcid.org/0000-0001-5236-5990
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почуття фантаста, його скарги через відсутність власне англійської міфології 

зародили в нього ідею створити міфологію для Англії. З часом це задум стерся, 

проте суттєво вплинув на принципи художньої творчості письменника. Він добре 

знав північногерманську міфологію та літературу. Крім того, йому подобалася 

генетична близькість скандинавської міфології до англійської, адже в минулому 

вони мали тісні контакти. У давньоісландській міфології багато чого втрачено, а 

Д.Р.Р. Толкієн любив займатися різними філологічними реконструкціями, 

зокрема, уявляти, що саме могло бути пропущено, тому він присвятив багато 

часу для «відновлення» цього втраченого. Окрім наукових лінгвістичних 

досліджень, це виразилося в окремих художніх текстах. Відтак, письменник 

написав дві поеми давньоісландською мовою, що доповнювали текст у «Старшій 

Едді» в історії про Сігурда. Скандинавська міфологія має багато гумору, що 

любив Д.Р.Р. Толкієн. При цьому вона містить і піднесені моменти, які не 

протиставлені між собою і не заперечують гумор, а ніби надають йому певного 

балансу. Важливою причиною було й обґрунтування героїзму в середньовічній 

скандинавській літературі. Письменник постійно захоплювався північною 

теорією відваги, яка в сагах не є військовим терміном, а виступає як кредо 

твердості та непохитності і стосується всіх сфер життя. У розвідці про 

«Беовульфа» фантаст стверджував про глибинну спорідненість ісландського та 

англійського дохристиянського світогляду, попри те, що власне англійської 

міфології не збереглося. Північні боги у своїх поглядах більше подібні на 

грецьких титанів, ніж на олімпійських богів. «Вони завжди «на боці правди», 

однак цей бік зазвичай зазнає поразки. Перемагає в скандинавській міфології 

хаос та нерозумність. Люди у цій міфологічній боротьбі є союзниками богів, і 

так само здатні на відважний опір до останнього, незважаючи на безнадійність 

становища. Ця міфологія позначена мотивом занепаду й відчуттям прикінцевої 

поразки людства й богів, що Д.Р.Р. Толкієн знаходить і у світовідчутті давніх 

англійців» [1, с. 142]. Для християн найбільш дивовижним і близьким у 

скандинавській міфології є образ Раґнароку, який уособлює армагеддон, у якому 



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

© Мартинюк Т.В. 
280 

перемагає зло. Фантаст був враженим цим сюжетом, про що зауважував у лекції 

про «Беовульфа». Схожими ідеями пронизана вся творчість митця, що, на нашу 

думку, яскраво його демонструє його спробу відтворити давньоскандинавський 

світогляд у своїх книгах. Д. Кузьменко відзначає, що «використання північного 

матеріалу слугувало не тільки для створення скандинавського культурного шару 

у світі Середзем’я, а й для реконструкції гіпотетично вірогідної 

давньоанглійської міфології, як і у випадку з кельтським культурним шаром. 

Причому ця реконструкція була для письменника важливішою за відтворення 

власне скандинавської атмосфери» [1, с. 144].  

Митець поступово зменшував кількість скандинавських елементів у своїй 

творчості. У його ранніх чернетках розміщені прямі запозичення і наслідування 

давньоісландської літератури, що згодом він усунув або видозмінені. Так, 

космогонічний міф про створення світу відбитий у «Старшій» та «Молодшій 

Едді», а у Д. Толкієна в розділах «Айнуліндале» і «Валаквента» із 

«Сільмарілліону» та в деяких інших текстах, опублікованих посмертно. Ідейну 

основу сюжету про створення світу в митця складає християнська космогонія та 

віровчення, проте автор багато застосував і зі скандинавської міфології.  

У «Володарі перснів» Саурон, як Одін та Манве, дивиться на все з високої 

фортеці Барад-дур, що знаходиться на горах Мордору. У романі окремі негативні 

риси Одіна має Саруману, який асоціюється з Одіновими лютими вовками та 

птахами, які пожирають падаль, він також мандрує Середзем’ям (як Ґендальф та 

Одін) у подобі старого чоловіка, з капелюхом і в плащі. На відміну від Сарумана, 

Саурон тут майже не має фізичної присутності, проте його вогняне око чітко 

пов’язане з Одіновими титулами «Одноокий» або «Вогнеокий». Як і Одін, 

Саурон має перстень влади. В Одіна перстень, зокрема кільце на руку, Драупнір, 

породжує вісім інших кілець кожні дев’ять ночей. Сауроновий перстень 

переважає над трьома, сімома та дев’ятьма меншими перснями.  

У світі Д. Толкієна є персонажі, споріднені з богами північної міфології. 

Серед них – Вала Тулкас, доблесний і могутній воїн, який нагадує Тора, як і 
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інший вала Ороме. «Цей персонаж є переробленим Тиром із книг Сноррі 

Стурлусона, причому тут має місце цікава філологічна гра, оскільки слово 

«тулкас» є вірогідною давньою формою і для слова «Тир», і для споріднених 

англійський слів, чимось ніби спільного предка обох» [1, с. 145].   

Ауле, який створив гномів, за характером і вміннями схожий на створених 

ним гномів, як карликів скандинавської міфології. Мелкор вала, який перейшов 

на бік зла, нагадує Локі. Есте схожа на північну богиню зцілення Ейр. Яванна – 

покровителька плодів, вона має паралелі з Ідун, власницею яблунь Асґарда. 

Вайре сплітає історії світу, вона подібна до трьох скандинавських норн.  

Створені у своєму світі раси Д. Толкієн теж запозичив із скандинавської 

міфології. Образ гномів запозичений із власне ісландської літератури. Вони 

грубі, мстиві, скупі, але доброзичливі до друзів, хоча в будь-який момент можуть 

вирішити, що хтось їм уже не товариш. У Д. Толкієна ці риси додали певної 

оригінальності та художнього об’єму образам гномів.  

Для імен гномів та Ґендальфа письменник взяв імена карликів із 

«Пророкування вельви» [3]: Торін, Балін, Двалін, Філі, Кілі, Дорі, Норі, Орі, Оїн, 

Глоїн, Біфур, Бофур, Бомбур, з’являються у творах «Гобіт» та «Володар 

перснів». Якщо проаналізувати ім’я «Ґендальф», то виходить, що буквально це 

слово значить «ельф з посохом». У ранніх рукописах повісті письменника ця 

власна назва належить лідеру гномів, проте згодом митець змінив цього 

персонажа. На думку дослідників, «це ім’я засвідчує, як працювала свідомість 

письменника, його техніка лінгвістичної та творчої літературної реконструкції» 

[1, с. 145]. Очевидно, Д. Толкієн не відкинув цей список карликів, однак 

задумався на іменами. 

Якщо аналізувати ельфів, то вони є кельтськими образами, проте мають 

певне відлуння в скандинавській міфології. Позаяк, поділ ельфів на світлих і 

темних має паралелі у «Молодшій Едді».  

Щодо велетнів, то Д. Толкієн мало запозичив із скандинавської міфології, 

де існували гірські, льодяні та вогняні велети. Традиційні кам’яні велетні 
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з’являються лише в «Гобіті», де вони кидаються скелями один в одного заради 

забави, а це схоже на твір «Пісня Ґротті». У «Володарі перснів» звичайні велетні 

відсутні, але є образи та мотиви, споріднені з ними. Зокрема, це свідомість та 

антропоморфність, яку фантаст надавав горам і пагорбам з плечима, головами, 

руками, пальцями, колінами й ногами. Найбільше це стосується Карадрасу, тобто 

«Червоного шпилю», що начебто поєднує в собі і гору, і льодяного велета з 

ісландської міфології. У письменника цю роль відіграють балроґи, які спершу 

з’являються у «Сільмарілліоні», а згодом «Володарі перснів», де автор детально 

їх описує. З велетнями споріднений лісовий народ – енти.  

Д. Толкієн запозичив з північної міфології традицію називати зброю, а 

також – норвезьку ідею про вічні битви, у яких мертві повстають для нових боїв. 

Наприкад, у сагах Сігурдовий меч, що вбиває дракона, має ім’я Ґрам, тобто 

«троль», у Еддах молот Тора, виготовлений карликами, називають «Мйолнір» – 

«руйнівник». У фантаста меч Туріна називається «Ґуртанґ» – «залізо  смерті», 

меч Араґорна – Андуріл, тобто «полум’я Заходу», навіть Більбо має свою Осу. У 

Д. Толкієна, як і в давньоскандинавській літературі, мертві б’ються. У 

«Молодшій Едді» полеглі герої, які потрапили до Вальгалли, проводять свої дні 

у битвах. Той, кого там вбивають, знову постає наступного дня. І в інших 

едичних та сагах мертві воїни, яких неможливо вбити, постійно перебувають на 

безкінечній війні. Письменник у «Поверненні короля» створив версію про 

воєнних померлих, які можуть знайти вічний спокій, якщо спокутують своє 

порушення клятви й допоможуть людям у кінцевій битві.  

Напівтролі з’являються у «Війні перснів». Напіворки – це монстри 

змішаної породи, які, можливо, запозичені з відповідного скандинавського 

образу.  

Структура ісландських сімейних саг є дуже близькою до творів Толкієна. 

У сагах стиль і композиція визначені законами і риторичними прийомами, 

зокрема, єдність, риштування, ескалація, сповільнення, симетрія, передбачення, 

інсценування, переміщення сцени, некролог, постава (становище). Так, єдність 
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полягає в тому, що історія сприймається тільки в межах кульмінації, підготовки 

до неї та її логічних наслідків. Ескалація, тобто поступове нагнітання небезпеки 

в епізодах, коли кожна наступна пригода більш зухвала, ризикована чи 

небезпечна, ніж попередня. Прийом переміщення сцени – коли шляхом 

переміщення одного персонажа чи групи зрівноважується картина та 

показуються або усуваються останні перешкоди на шляху до розв’язки. Постава 

– це елемент, який демонструє величезний героїзм персонажа напередодні його 

смерті. Усі ці елементи відіграють важливу роль у книгах Толкієна.  

Боромір прозріває у битві з орками, коли Братство персня розпадається. 

Його бажання захопити перстень змушує Фродо зі стахом утікати в небезпечну 

мандрівку. Коли Боромір приходить до тями, він починає чути звуки битви та 

поспішає захистити Меррі та Піппіна, хоч і знає, що один не в змозі перемогти 

велику кількість орків, які на них нападають. Незважаючи на це, він б’ється, поки 

не падає, пронизаний багатьма стрілами орків. Це є прикладом прийому – 

постава.  

Сюжетотвірним чинником фентезі виступають наступні категорії: 

художній простір і час, що звернені до міфологічного простору (топосів, 

локусів), зокрема, це гора, храм, лабіринт, аналогами яких можуть бути і замок, 

вежа, скеля, будівля тощо. У «Володарі перснів» Д. Толкієна шлях героїв 

представлений у вигляді підземних лабіринтів, що є символом потойбіччя. 

Отже, усі паралелі, запозичення та відсилання демонструють, настільки 

тісно  творчість Д. Толкієна пов’язана з давньоісландською літературою. Автор 

часто звертався до міфів, зокрема скандинавської міфології. Він застосовував 

різні форми міфологізації, притаманні неоміфологічній літературі. Він прямо або 

опосередковано вдавався до переінакшення міфологічних сюжетів та образів, 

звертаючись до експліцитних форм, зокрема відкритих інтекстів, окремих 

паралельних міфологічних сюжетів і образів, а також імпліцитних форм, тобто 

міфомаркери розчиняються в сюжетах у цілому, існує система міфологічних 
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мотивів тощо. Подібна художня інтерпретація міфу передбачає його 

перетворення та набуття додаткової семантики. 

Кельтська культура – це культура групи західноєвропейських народів, 

мовами яких були бретонська, корнська, ґельска (ірландська, шотландська), 

менська та валлійська. До найбільш відомих пам’ятків літератури належать 

середньовічні ірландські сказання та поезія, валлійська середньовічна поезія і 

«Мабіноґіон», легенди про короля Артура. Толкієн не раз їздив у справах та на 

вихідні Валлією, Шотландією та Ірландією, де кельтські традиції й мови 

збереглися. 

На початку 1920-х років він викладав у Лідському університеті, і 

продовжував купувати книги про кельтські мови та літератури. У 1924–1925 

роках письменник викладав курс середньовічної валлійської мови. Проте 

сучасну валлійську він не вивчив так, щоб говорити нею вільно. 1925 року разом 

із Е.В. Ґордоном Толкієн завершив підготовку та опублікував критичне видання 

середньоанглійської поеми «Сер Ґавейн та Зелений Лицар». У передмові до 

книги він детально проаналізував витоки Артурових легенд із старофранцузьких 

та кельтських джерел. 

Письменник вважав, що «Мабіноґіон» має тло з літературної та художньої 

традиції, сповненої змісту багаторічним розвитком і навіть занепадом. Цей 

розвиток призвів, з одного боку, до ускладнення оповідей забутими 

традиційними іменами і мотивами, а з іншого – створив чудово гармонізовані та 

різноманітні описи, на фоні яких сильно виділяються активні персонажі, які 

далеко не такі вражаючі, а часто й взагалі незрозумілі [4].  

У 1937 році письменник висловився про кельтську літературу ще більш 

різко: під час листування про ранні нариси «Сільмарілліону» видавці назвали 

твір як «кельтський», на що Д. Толкієн заперечно відповів, зауваживши, що він 

знайомий з кельтською культурою, як ірландською, так і валлійською, проте 

відчував неприємний присмак від них, через їхню невпорядкованість, 

ірраціональність та божевільність [5, с. 66]. Роздратування англійського 
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письменника можна пояснити тим, що така критика піддавала сумніву 

англійську ідентичність його творів, адже він прагнув створити міфологію для 

Англії. Врешті-решт в 1955 році в лекції «Англійська й валлійська», яку Д. 

Толкієн зачитав наступного дня після виходу останньої частини «Володаря 

Перснів», він визнав, що на його творчість суттєво вплинуло вивчення 

кельтських мов, літератур і міфології. 

Після Другої світової війни фантаст часто мандрував Ірландією, а це 

пом’якшило його ставлення до кельтів загалом. Він почав позитивно 

відгукуватися про Ірландську республіку та ірландців, проте – негативно про 

ґельську мову. Письменник нерідко підкреслював, що Ірландія завжди 

сприймалася ним чужою, та водночас привабливою. На думку Д. Фімі, «Толкієн 

попри критику кельтів і спеціалізацію з англосаксонської філології, зробив 

своїми публікаціями і виступами для кельтської філології набагато більше, ніж, 

наприклад, тодішній професор кельтської філології в Оксфорді Джон Фрейзер» 

[5, с. 67]. 

Незважаючи на негативні висловлення про кельтську культуру, 

письменник використав немало різних кельтських мотивів, тем та образів. 

Покликаючись на Д. Фімі, Д. Кузьменко зазначає, що «по-перше, Д. Толкієн 

відгукувався негативно  про кельтів переважно у контексті, в якому піддавалася 

сумніву англійська ідентичність його творів; по-друге, це був результат 

поширених в англійському суспільстві поверхових уявлень про «кельтськість», 

саме які письменник і не сприймав» [5, с. 66].  

Останнє припущення підтверджує висловлення Толкієна про те, що він 

хотів, щоб у його міфології була хоча б одна кельтська риса: «чарівна невловима 

краса, яку дехто зве кельтською (хоч вона дуже рідко буває у давніх кельтських 

пам’ятках)» [6, с. 176]. 

У ранніх спробах створити «міфологію для Англії» Д. Толкієн зазначав, що 

«через Еріола та його синів енґли (англійці) отримали істинні традиції чарівного, 

з яких іраси та веласи (ірландці та валлійці) переповідали викривлені історії» [4, 
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с. 290]. З одного боку, це підтверджує негативне ставлення письменника до 

кельтів, та, з іншого, вказує, що він планував реконструювати «істинні» історії 

саме на основі «викривлених» оповідей кельтів, тобто знову відсилає нас до 

літературної реконструкції [5, с. 66]. 

Кельтський прошарок у творах Д. Толкієна, як і інші культурні прошарки, 

певним чином пов’язаний із конкретними народами та територіями його 

художнього світу. 

Кельтські запозичення у трилогії «Володар перснів» Д. Толкієна – це 

насамперед образ Лотлоріену, який наділений містичним розтинанням часу. У 

кельтській міфології в потойбічному світі час пливе зовсім по-іншому, цей образ 

присутній і в творах Толкієна. Із народів запозиченими від кельтів є ельфи. Хоча 

найменування було взяте з германської міфології, проте суть цього народу, його 

образність є кельтськими, що відзначають немало дослідників. Як зауважує Д. 

Кузьменко, «кельтськість» ельфів визначається вже згадуваними сентенціями 

Толкієна про «невловиму красу», яку він прагнув узяти з кельтської міфології до 

власної творчості. Йому це найбільше вдалося саме в образі ельфів» [5, с. 67]. 

Дослідники зауважують про очевидну паралель між ельфами, зокрема 

особливо нолдор, які повстали проти валар та були змушені полишити Валінор, 

а таккож туата-де-даннан – «синами богині Дани», напівбожественними істотами 

ірландської міфології та фольклору [7, с. 27]. Д. Толкієн знав окремі 

середньовічні ірландські міфи про туата-де-даннан – безсмертних міфологічних 

істот, які жили в середині пагорбів. В Ірландії їх називали сідами, тобто «народ 

пагорбів». В англійському фольклорі їхній відповідник – «фейрі» (faeries).  

Туата-де-даннан не визначені чітко як духи або люди, вони скоріше 

напівбожественні істоти, що можна порівняти з природою ельфів, які є 

підлеглими валар, «богів», але вищими за людей. Туата-де-даннан також 

описуються як «сильні та красиві істоти, що змішалися зі смертними, але все ще 

залишаються вищими за них» [5, с. 67]. Цей опис повністю підходить ельфам 

Толкієна. Ельфи, як і туата-де-даннан, живуть водночас у світі духів (валар) та 
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світі людей. Туата-де-даннан були майстерними ремісниками, вправними 

воїнами, гарними поетами та великими чарівниками, а свої вміння вони набули 

на північних островах. Звідси прослідковується паралель до Толкієновими 

ельфів, які вивчали мистецтва та ремесла у Валінорі, землі валар на заході.  

Яскравим інтертекстуальним зв’язком між творами Д. Толкієна та 

кельтською міфологією є форма творів. Ірландські середньовічні оповідки 

змішують прозу й поезію, коли пісні та вірші є складниками прозової оповіді, що 

зустрічається й у творах англійського письменника.  

Отже, Д. Толкієн взяв назву «ельфи» із тевтонського міфу, але їхня суть, 

образність, пов’язані з ними мотиви й сюжетні лінії, були запозичені з 

ірландських та валлійських легенд, зокрема з образу туата-де-даннан. Прихід 

нолдор у Середзем’я має явні паралелі із завоюванням Ірландії міфічним 

народом туата-де-даннан. Кельтські витоки мають Валінор, мотив плавання на 

захід, «згасання» цивілізації. На рівні жанрової системи помітним є відтворення 

таких кельтських жанрів як імрам та ле. Незважаючи на критичні висловлення 

про кельтські літературні пам’ятки, письменник послідовно вживав їх як 

матеріал для створення власного художнього світу. Роль кельтського матеріалу 

в межах літературної реконструкції зводилася передовсім до того, що за його 

допомогою письменник віднаходив глибинні образи й мотиви, які вважав 

давньоанглійськими. 
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На сьогодні в Україні юридична освіта користується дуже високим 

попитом – професія юриста завжди була престижною та цікавою. Навчальні 

юридичні заклади головних центрів країни (Києва, Харкова, Львова, Одеси) є 

здатними зберегти та примножити досягнення юридичної освіти й науки. 

Випускники зазначених установ успішно працевлаштовуються, на них є попит, 

а це показує про високий рівень їх підготовки. Окрім цього, зростає кількість 

наукових заходів, програм обмінів. Здобувачі вищої освіти більше зараз мають 

можливостей вчитися за кордоном, а саме, за магістерськими програмами. 

Сьогодні провідні навчальні заклади України мають добре укомплектовані 

бібліотеки, комп'ютерні класи, різні практичні лабораторії, центри практичної 

підготовки.  

Окремі аспекти забезпечення якості освіти подекуди висвітлювалися у 

працях фахівців із питань державного управління, економіки, педагогіки, а також 

юриспруденції (М. Рябець, В. Луговий, Ж. Таланова, В. Швець, З. Стеханова [1] 

та інші).  

Проте, незважаючи на усю значущість ролі юриста в сучасному 

суспільстві, на сьогодні в сфері юридичної освіти існує чимало проблем. Тому, у 

світлі сучасних тенденцій проблема якості юридичної освіти залишається 
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надзвичайно актуальною. По-перше зараз, фактично відсутня чітка 

цілеспрямована державна політика відносно реформування юридичної освіти, 

приведення її у відповідність до вимог сучасності. А докорінно змінити суть 

юридичної освіти в Україні можна тільки шляхом послідовного 

цілеспрямованого запровадження інноваційної моделі освіти, і саме ця ідея 

повинна лягти в основу нової концепції розвитку юридичної освіти на найближчі 

роки. Також варто звернути увагу на стандарти юридичної освіти у ЗВО.  

Йдеться, перш за все, про необхідність узгодження української системи 

юридичної освіти із європейськими та світовими стандартами. Згідно з вимогами 

цих стандартів доцільно сформувати новий зміст юридичної освіти шляхом 

проведення відповідних організаційних заходів, пов'язаних із реалізацією змісту 

освіти через кадрове та навчальнометодичне забезпечення, матеріально-технічну 

базу, систему доступу та діагностику знань.  

Прийняття нових стандартів юридичної освіти в Україні могло б 

забезпечити умови і відповідальність за надання якісних освітніх послуг 

відповідно до вимог цих стандартів.  

Для розробки навчальних програм та інших компонентів юридичної 

освіти, спрямованих на її інтеграцію у світовий освітній простір, було б доцільно 

розвивати міжнародні зв'язки у цій сфері. Також існує гостра проблема якості 

освітніх послуг, а відповідно – отриманих знань. Через незмінний попит на 

професію юриста не лише значна кількість студентів прагне опанувати  

юриспруденцію, а й кожен ЗВО готовий надати цю можливість. Тому за роки 

незалежності України спостерігалося стрімке зростання кількості ЗВО, які 

розпочали працювати в цьому секторі освітніх послуг. Цей процес і породив 

основну проблему – якості юридичної освіти (в Україні юристів готують понад 

200 закладів вищої освіти, а, наприклад, у Німеччині – 44).  

Сучасний студент повинен розуміти те, що теоретичні знання – це лише 

основа для роботи, а для успішної професійної діяльності необхідно вміти їх 

застосовувати. Отже, юрист повинен не тільки знати, який закон можна 
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застосувати до тієї чи іншої ситуації, але і вміти розібратися, перш за все, в самій 

ситуації, щоб вміло привести свого клієнта до бажаної мети.  

При цьому суть юридичної освіти має полягати не тільки в тому, щоб 

викладати на високому рівні ті чи інші дисципліни, а створити таку систему, яка 

формувала б світогляд, і зокрема правову культуру людини, щоб вона була 

інтелектуально багатою і відповідала християнським ідеалам та нормам моралі. 

Ще одна проблема – як навчати? При побудові курсів не можна нехтувати 

фундаментальними теоретичними знаннями, які повинні викладатися як 

обов'язкові, а не факультативні. На них повинні ґрунтуватися базові загальні 

курси конституційного, адміністративного, цивільного та кримінального права.  

У системі юридичної освіти в навчальний процес варто  впроваджувати 

такі форми і методи навчання, як розгляд реальних випадків правозастосування, 

проведення студентських дебатів, активне поширення імітаційних судових 

засідань і юридичних процедур регулятивного напрямку (отримання дозволів, 

реєстрація нерухомості, компаній, акцій тощо), участь у законопроектній роботі, 

проведення щорічних олімпіад із судочинства, консультування (інтерв'ювання) 

із запрошенням у якості арбітрів юристів, використання бінарних лекцій за 

участю викладача і юриста-практика. 

Слід розробляти комплекси навчальних курсів, які охоплять практику 

складання юридичних документів («юридичний лист»), тактику і стратегію 

прийняття правових рішень, розробку та написання юридичних документів, 

елементи юридичної психології, етику і діяльність із представництва інтересів 

громадян і юридичних осіб у судах, державних органах та органах місцевого 

самоврядування, риторику і судову мову. Юридична освіта повинна 

використовувати різні форми роботи для того, щоб задовольняти правові 

потреби громадян [2]. 

Доцільно збільшити обсяг практичної підготовки в магістратурі, зокрема, 
шляхом введення окремих курсів з медіації та договірної роботи, ведення 
переговорів, складання юридичних документів підвищеної складності 
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(наприклад, касаційних скарг, меморандумів, матеріалів юридичної оцінки, 
юридичних висновків, технік і методик юридичного аудиту тощо), тактики 
ведення справ у судах вищих інстанцій, міжнародного комерційного арбітражу, 
юридичної конфліктології та юридичної техніки, а також курсів державного 
управління, менеджменту в галузі психології управління. Під час викладання 
зазначених курсів слід віддавати перевагу практичним заняттям і рольовим іграм 
[3].  

Отже, система вищої юридичної освіти в Україні сьогодні являє собою 
складне утворення і взаємодіє з політичними, економічними, культурними та 
соціальними системами. У таких умовах вища юридична освіта не може бути 
пасивною, а повинна істотно і динамічно впливати на навколишнє середовище, 
формуючи цивілізоване демократичне правове поле.  

У цьому полягає її позитивна роль і просвітницька місія. Основними 
принципами універсальності вищої юридичної освіти має бути сприяння 
становленню культу злагоди і миру в суспільстві; доступ до вищої юридичної 
освіти всіх, у кого для цього є відповідні здібності, мотивація, а також адекватна 
підготовка на всіх етапах професійної юридичної діяльності протягом усього 
життя. Призначення вищої юридичної освіти полягає в тому, щоб надавати не 
лише фундаментальні і професійні знання, але, перш за все, виховувати 
законослухняного громадянина демократичної держави.  
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