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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОПАЛУБОЧНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ
БЕТОНИРОВАНИЯ КОНСТРУКЦИЙ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
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В современном мире все чаще стали появляться нестандартные строительные
объекты, различных форм и конфигураций. Тенденция к сложным формам железобетонных
конструкций и объектов растет с каждым годом. Людям не так важна технология
строительства сооружений, как важно видеть конечный вид здания, то есть «красивую
картинку». Обывательский глаз не цепляют стандартные виды. Проектировщики стараются
вложить все свои фантазии в проект, чтобы заинтересовать заказчика. На этапе
«зарождения» - проблем не происходит. Конструкторы создают проект по устройство
монолитных железобетонных конструкций каркаса и передают чертежи исполнителю. На
них возлагается ответственность по выбору многих пунктов, как минимум одним из них
является выбор опалубочной системы. Правильно подобранная опалубка может сократить
большие финансовые затраты и сроки производства работ.
Ключевые слова: опалубочные системы, бетонирование, опалубка, производитель,
сравнительный анализ.
In the modern world, non-standard construction objects of various shapes and configurations
have increasingly begun to appear. The trend towards complex forms of reinforced concrete
structures and objects is growing every year. The technology of building structures is not so
important for people, as it is important to see the final form of the building, that is, a “beautiful
picture”. The average eye does not catch the standard species. Designers try to put all their fantasies
into the project in order to interest the customer. At the stage of "origin" - no problems occur.
Designers create a project for the installation of monolithic reinforced concrete frame structures and
transfer the drawings to the contractor. They are responsible for choosing many items, at least one
of them is the choice of formwork system. Properly selected formwork can reduce large financial
costs and lead time.
Keywords: shuttering systems, concreting, shuttering formwork, manufacturer, complex
shaped slab, comparison
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В настоящее время все монолитное строение зависит от опалубки.
Классическое

понимание

термина, «опалубка»

–

это

вспомогательная

конструкция, которая служит для придания формы или геометрического
размера,

пространственного

положения

монолитных

железобетонных

конструкций. В Российской федерации составлен и действителен свод правил
«СП 371.1325800.2017 Опалубка. Правила проектирования», который создан с
целью повышения качества систем и ее совершенствования.
Действительно, роль опалубки в современном мире становится все более
внушительней. Строительные конструкции перестали отвечать стандартным
массивным размерам, стало появляться большое количество отдельных
элементов, что повысило расход бетона, что повлекло за собой повышение
стоимости строительства. Чтобы избежать данного факта, практика показывает,
что проектирование, тщательный расчет, выбор материалов для изготовления
опалубочных систем стал необходимым и важным. В книге Анпилова С. М.
«Опалубочные системы для монолитного строительства» четко описано каким
требованиям

должна

отвечать

система

опалубки.

«Опалубка

должна

обеспечивать заданные размеры и форму возводимой конструкции; быть
прочной; жесткой и неизменяемой в рабочем положении и при воздействии
всех производственных нагрузок, иметь минимальную адгезию (сцепление)
поверхности с бетоном; быть индустриальной и многооборачиваемой,
экономичной и технологичной при сборке и разборке, а также не создавать
затруднений при установке арматуры и укладке бетонной смеси. Опалубка
определяет также качество поверхности бетона, его прочность и другие
свойства.» – по мнению Сергея Михайловича. Также не стоит упускать момент
с распалубливанием монолитных конструкций. Если опалубочная система не
отвечает технологичности и легкости при разборке – это может привести к
недопустимым разрушениям, деформациям и к ухудшению качеств бетона.
От требований по виду, форме, размеру, а также в зависимости от
качества железобетонной конструкции происходит выбор типа применяемой
© Гомянина Е.А.
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опалубки. Классификация и типы опалубок в зависимости от бетонируемой
конструкции

подразделяются

разборно-переставную

на:

разборно-переставную

крупнощитовую,

мелкощитовую,

подъемно-переставную,

блочную,

объемно-переставную, скользящую, горизонтально-перемещаемую (катучую,
тоннельную), пневматическую, несъемную. Также опалубка классифицируется
по материалам, применяемым для ее изготовления: металл, дерево, пластмасса
или комбинация из данных материалов.
Рассмотрим два самых востребованных типа опалубочных систем,
которые представляют собой один тип конструкции, это щиты. Проведем
анализ по характеристикам зарубежными производителей, которые пользуются
значительной популярностью, а также сравним эффективность, качество.
Мелкощитовая опалубка разборно-переставного типа (рис. 1) –
является одним из популярных и востребованных видов современности в
монолитном строительстве. Состав конструкции – это плоские панели (щит,
палуба), при помощи специальных креплений и замков они соединяются между
собой, а специальные несущие элементы воспринимают нагрузки. В основном
данный тип направлен на заливку фундамента, стен, покрытий, перекрытий.
После набора прочности, система демонтируется и передвигается в новое
положение.

Рис. 1. Схема мелкощитовой опалубки, с описанием элементов
© Гомянина Е.А.
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Крупнощитовой тип опалубки (рис. 2) – составлена из габаритных
щитов, практически не имеющих стыков, им характерна повышенная
прочность, по площади до 20 м² - все это позволяет бетонировать массивные
конструкции. Несущими элементами выступают усиленные ребра каркаса.
Крепежная система щитов представляет собой тяжи, которые фиксируются к
основанию бетонируемого сооружения или к предусмотренным закладным
деталям.

Рис. 2. Схема крупнощитовой опалубки, с описанием элементов

Бренд Parshal. При изготовлении используют стальную раму и
многослойную
эксплуатировать

фанеру

с

опалубку

влагостойкими
многократно.

свойствами,

Щиты

что

используются

позволяет
как

для

проведения вертикальных, так и для проведения горизонтальных работ. Из
элементов данной опалубочной системы легко собираются габаритные
массивы. Перемещение и установка в проектное положение осуществляется
при

помощи

грузоподъемных

устройств.

Основными

преимуществами
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выделим: быстрый и достаточно легкий демонтаж и монтаж конструкции, а
также минимальное количество деталей.
Бренд НОЕ-Шальтехник. В основе своей данная опалубочная системы
представляет балочные и рамные конструкции из оцинкованной стали,
алюминия, ручной (20 кг/м2) и крановой сборки. Ориентированы на достаточно
широкий спектр строительства: промышленный, транспортный и жилищный.
Стальная туннельная опалубка НОЕ состоит из 2-х полутуннелей и вставок с
варьируемой шириной, которая позволяет одновременное бетонирование стен и
перекрытий. Это дает возможность для скоростного и качественного
строительства. Монтаж и демонтаж опалубочной ситсемы HOE происходит при
помощи опалубочного молотка.
Бренд PERI. Один из самых рейтинговых брендов опалубочных систем.
Специализируется на изготовлении крупнощитовых типов опалубки. В
конструкцию входят щиты углового типа, панели, подкосы, кронштейны, тяжи
и замки. Преимуществом является качество получаемого монолита (ровная и
гладкая поверхность) за счет передовых технологий и современного
оборудования. Основная сфера использования: промышленное строительство.
При изучении опалубочных систем, мною был выявлен рейтинговый
список тех, которые пользуются большой популярностью на рынке. На них я
сделала акцент в данной статье, описала их преимущества. Досадно принимать
тот факт, что отечественных производителей не так много и они не пользуются
лидирующими позициями. Отечественным производителям следует обратить
внимание на повышение конкурентоспособности, качества и унификации
опалубочных систем, изготавливаемых в стране. Все это поспособствовало бы
понижению стоимости строительно-монтажных работ и в целом экономии
строительного производства. А также подняло бы экономику строительной
отрасли.

© Гомянина Е.А.
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Сучасну

освіту

не

можливо

представити

без

інформаційних

і

комп'ютерних технологій. Комп'ютеризація і автоматизація навчального
процесу є запорукою: підготовки інтелектуального, духовного та професійного
фахівця; розвитку особистості, здатної на відповіді, адекватні викликам часу.
Підготовка сучасних кваліфікованих кадрів є важливою складовою
стратегії сталого соціально-економічного розвитку країни, заснованої на
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реалізації інноваційної політики. Використання

нових

технологій при

геодезичному і землевпорядному проєктуванні дозволяє зробити навчальний
процес більш інтерактивним. Спеціалізовані пакети програм полегшують
роботу викладачів і здобувачів вищої освіти, прискорюють процес навчання,
дозволяють на етапі розробки проєкту змоделювати конфігурацію системи,
оперативно вносити зміни до її параметрів, отримати раціональний продукт.
Програмні пакети, використовувані в процесі проєктування і реалізації
проєкту, дозволяють спростити ці процеси, знизити вплив людського фактора,
прискорити процес усунення нев’язок, підвищити технологічність виконуваних
робіт. Усе це зберігає часові і фінансові ресурси, підвищує якість готового
продукту [1].
При

виконанні

геодезичного

і

землевпорядного

проєктування

використовуються підручники, методичні розробки за темами розділів проєкту,
довідкова

література,

державні

стандарти,

закони

України,

прикладні

комп’ютерні програми. Але з розвитком технологій доводиться переглядати
традиційні навчальні засоби. Ця тенденція викликає неоднозначну реакцію. З
одного боку існує небезпека, що сучасні технології замінять викладачів. Але
існує і інша точка зору, згідно якої сучасні технології тільки полегшать
вирішення задач в навчанні.
Дослідження фінських, швейцарських і бельгійських спеціалістів в галузі
навчання дозволяють краще зрозуміти роль викладача у високотехнологічному
світі. Викладач перестає бути єдиним джерелом знань. Його основна задача –
координація навчального процесу і спільного зі здобувачами вищої освіти
вирішення нагальних питань навчання. Сучасні високі технології відкривають
нові навчальні можливості. Професор Фінського інституту досліджень в галузі
навчання Раймо Хямяляйнен звертає увагу на велику роль сучасних мобільних
девайсів: «За допомогою планшетів і смартфонів були винайдені нові шляхи
підтримки співробітництва між освітою і виробництвом. Наприклад, відзняте
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на робочому місці відео може використовуватися в якості навчального
матеріалу».
Серед викладачів сформувалася точка зору, що сучасні девайси
призначені тільки для розваг і можуть тільки заважати навчальному процесу. В
останні роки цифрові девайси стали частиною буденної реальності. Для
цифрового покоління планшети і смартфони більш зручні і зрозумілі ніж
навчальні

матеріали,

викладені

традиційним

способом.

Використання

цифрових девайсів для навчальних цілей, а також прикладних програм і
додатків дозволяє: зробити навчальний процес більш наглядним і зрозумілим;
покращити сприйняття складного теоретичного матеріалу; зменшити витрати
часу на нотування; покращити доступ до великої кількості раніше недосяжних
джерел інформації.
На прикладі оволодіння студентами дисциплін «Геодезія та вища
геодезія», «Основи теорії землевпорядкування», «Землеустрій» цифрові
девайси використовуються під час занять у якості конспекту лекції. На
моніторах і екранах відображається презентація лекції в online-режимі з мережі
Internet або заздалегідь завантажена з офіційного сайту кафедри. У цей же час
студент має можливість робити аудіо- або відеофіксацію з імпортом інформації
у текстовий файл, який у майбутньому може бути роздрукований і
використаний як паперовий носій інформації.
На думку професора Раймо Хямяляйнена смартфони відкривають нові
можливості, які досі були недосяжні у викладацькій практиці. Вони дозволяють
студентам приймати участь у інтерактивних заняттях: «З розумними
телефонами студенти можуть, наприклад, писати скрипти і створювати відео
для ілюстрації отриманих знань». Останнім часом, під час вимушеного
проведення занять дистанційно, це стає виключно актуальним.
Доцільне використання нових технологій дозволяє зробити навчальний
процес більш інтерактивним. Для виконання цієї умови викладачам необхідно
підвищувати свою кваліфікацію. Виник розрив між викладачами, які у своїй
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більшості сповідують традиційні методи навчання, і сучасними студентами –
цифровим поколінням. Цей розрив обумовлює ситуацію, яка відбувається не
тільки з боку молоді, яка не бажає під час навчання змінювати звичайне
оточуюче інформаційне середовище, а й з боку викладачів, які не бажають
приймати реалії сьогодення: швидкий розвиток цифрових технологій,
розповсюдження у всіх сферах існування людини нових підходів до отримання
знань, навичок, матеріального і духовного задоволення потреб. Викладачам
необхідно мати уяву і достатньо високий рівень професійної підготовки для
ефективного використання цифрової техніки в навчальному процесі [2].
На підставі досліджень, проведених серед учнів професійних училищ і їх
педагогів, професор Раймо Хямяляйнен відмічає: «В навчальному середовищі
майбутнього важливо добре і успішно використовувати нові технології, в числі
яких планшети, смартфони і ігри, які підтримують навчальний процес».
Для впровадження цієї думки в навчальний процес потрібна розробка
сучасних підходів до викладання теоретичних матеріалів у новій оболонці з
використанням цифрових девайсів. Зацікавленість молоді у користуванні
планшетами

і

смартфонами

необхідно

використовувати

з

залученням

повчальних матеріалів, які можуть бути корисними для отримання не тільки
теоретичних знань, а й вмінь: користування інтелектуальними здобутками
людства; застосування отриманих знань до конкретних умов; проведення
порівняльного аналізу існуючих і проєктованих рішень.
Але використання самих тільки електронних девайсів не може принести
користі студентам без викладача, який повинен керувати процесом навчання –
слідкувати за ефективністю отримання знань та вмінь і підтримувати
зацікавленість аудиторії своєчасними діями.
Розвиток суспільства змушує викладачів постійно удосконалювати
особисті знання та вміння в галузі цифрових технологій. Тільки викладач, який
перед студентською аудиторією має беззаперечний авторитет, може принести
користь. Тому викликає подив залучення у третьому тисячолітті до викладання
© Коломієць С.М., Даценко Л.М., Леженкін І.О.
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спеціалістів з багаторічним досвідом використання форм і методів навчання, які
не сприймаються сучасною аудиторією.
Використання викладачами для підвищення свого професійного рівня
сучасних технологій і засобів навчання дозволяє автоматично використовувати
особистий інноваційний досвід в навчальному процесі. Така співпраця
викладача і студента, як показує досвід, приносить набагато більше користі і
для викладача, і для студента. У студентів розширюється кругозір, з’являються
нові горизонти в освітньому просторі, нові питання, розвивається схильність до
пізнання нового, сучасного, корисного [3].
Дуже серйозною проблемою сучасної вищої школи є викладачі, чий
професіоналізм залишився на рівні початкових знань (іноді помилкових, іноді
отриманих на базі чужого, можливо негативного, досвіду). Часи змінилися,
викладач більше не є єдиним джерелом знань. Кожне висловлювання викладача
може бути поставлене під сумнів і перевірене за лічені хвилини студентом,
який має найнижчий рівень підготовки і користується планшетом або
смартфоном.
Суттєво полегшує процес навчання використання програмного пакету
Autocad. Будь-які завдання автоматизації, відповідно до конкретних потреб і
вимог, можуть вирішуватися користувачем, при застосуванні засобів Autocad,
гнучко і ефективно. Різні гілки сімейства продуктів Autocad забезпечують їх
продуктивне використання з розв'язку проєктних і графічних завдань будь-якої
складності, користувачем з різним досвідом, при виправданих у кожному
конкретному випадку фінансових витратах [4].
Autocad має наступні переваги:
- дозволяє проєктувальнику створювати різні види геодезичної і
землевпорядної документації за допомогою різних геометричних примітивів:
ліній, окружностей, дуг, крапок різного виду, прямокутників, багатокутників і
т.і. Autocad представляє також можливості автоматичного розв’язку прямої і
оберненої геодезичних задач;
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- надає широкі можливості використання відповідних систем координат,
координат реперних точок, візуалізації проєктуємого об’єкта. Координати
прив’язуються до конкретного об'єкта і при зміні його параметрів автоматично
перераховуються;
- дозволяє створювати і тривимірні зображення, часто використовувані
при проєктуванні інфраструктурних або архітектурних об'єктів. При побудові
тривимірних моделей можна використовувати різні види формоутворення
поверхонь;
- має гнучкий механізм обміну створюваними зображеннями з іншими
робочими станціями (тахеометрами, контролерами, роверами), обробки їх як
власними засобами, так і за допомогою інших програм.
Характерною рисою Autocad є можливість зберігати створені документи
більш ніж у десятивекторних графічних форматах, що робить його ефективним
і зручним не тільки в області створення геодезичної і землевпорядної
документації.
Геометричне моделювання геодезичного або землевпорядного об'єкта –
важливий етап розробки проєкту. На етапі проєктування воно, як правило,
займає більшу частину часу. Виробники програмних забезпечень, знаючи
трудомісткість і важливість даного процесу, у зв'язку з тим, що з кожним роком
технологічні і споживчі параметри розроблюваних виробів усе більш
ускладнюються, постійно вдосконалюють, створюють нові, розширюють
функціональні можливості вже існуючих програмних продуктів, усіляко
полегшуючи завдання проєктувальнику. У тому випадку, якщо проєкт містить
не тільки графічну частину, у комплект документації включають текстові і
топографічні документи [5].
Документацію в електронному виді, у порівнянні з документацією,
виконаною вручну на папері, легше тиражувати, зручніше і ефективніше
вносити зміни, оскільки сучасні графічні пакети дають можливість наскрізного
проєктування.
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Не менш важлива ситуація склалася при геодезичному і землевпорядному
проєктуванні. Більшість висококваліфікованих спеціалістів мають «власну
думку» і це негативно впливає на становлення майбутніх фахівців. Як
висловився академік Л. А. Арцимович: «Студент – це судина, яку необхідно
заповнити знаннями». Тому, дуже важливо надавати студентам з точних наук,
таких як «Геодезія» і «Вища геодезія», точну інформацію. Треба віддати
належне новим можливостям, які надала академічна свобода університетів,
згідно з принципами якої з’явилося більше можливостей дослідження та
освітнього росту у студентів і професорсько-викладацького складу.
Сучасна освіта повинна забезпечувати високу якість на всіх етапах
підготовки фахівців. Велику роль при підготовці висококваліфікованих кадрів
відіграє проєктування з геодезії і землеустрою, яке надає можливість, шляхом
рішення конкретних землевпорядних завдань, розвивати навички самостійної
роботи. При цьому роль викладача з розвитком інформаційних технологій
тільки збільшується. На сучасного викладача покладена відповідальність, в
сучасних умовах цифрових технологій, щодо знаходження можливостей
донести інформацію до студентів, які за останні роки отримали більше свободи
у виборі джерел інформації.
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Любеч – селище міського типу Ріпкинського району

Чернігівської

області. Розташоване на високому (35 – 40 м над рівнем заплави) плато
лівобережної тераси р. Дніпра, вище Києва за течією, на відстані 60 км на пн.зх. від Чернігова.
в 2011 році кафедри промислового і цивільного будівництва Інженернобудівельного факультету Чернігівський державний інститут економіки та
управління була виконана конкурсна студентська робота: «Реконструкція
історико-архітектурного середовища селища Любеча» під керівництвом
доцента кафедри, Народного архітектора України Павленка В.В., за яку на
Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт студент С. М. Чухрай
отримав диплом другого ступеня [1]. Конкурсні матеріали були передані
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селищній раді для організації робіт по подальшому відродженню історичного
середовища.
В процесі розробки конкурсного проекту, крім матеріалів археологічних
досліджень, було проведено аналіз проекту зон охорони пам’яток архітектури
по селищу Любеч, проведено візуальне обстеження сучасного стану забудови,
досліджено особливості архітектури старовинних будівель середини ХІХ
початку ХХ ст., обстежено території забудови с.м.т. Любеча його сучасної
планувальної

структури,

фотографування

зразків

найбільш

характерної

історичної забудови селища, фрагментів його історичного ландшафту, а також
аналіз історичних схем планування селища.
Архітектурно планувальна композиція Любеча в сучасному вигляді
зберегла свою історичну особливість, яка формувалась впродовж Х-ХVIII ст.,
проте суттєво відрізняється зовнішнім силуетом, особливо тим, який
розкривається з оглядових точок річки Дніпро.
Колись (XVII-XVIII ст.) в цьому силуеті активну роль відігравали
культові споруди, які своїми виразними формами планували і гармонійно
доповнювали унікальний природний ландшафтний силует історичного міста
(П’ятницька XVI ст., Троїцька XVII ст., Покровська XVII ст., Іоакима і Ганни
XVII ст., Миколаївська XVIII ст., церкви, а також Воскресенська церква XVIII
ст.).
Таким чином, головною композиційною віссю Любеча з давньоруського
періоду до початку ХІХ століття. була лінія яка проходила вздовж схилів
високого лівого берега.
Наступний етап архітектурно-планувальної композиції розвитку міста
пов'язаний

з

будівельною

діяльністю

сім`ї

сербського

походження

Милорадовичів. В 1804 р. поблизу базарної площі був збудований будинок
графа Милорадовича, орієнтований головним фасадом на цю площу.
У 1813 р. на території садиби зліва від будинку Милорадовичів , біля
самої огорожі була збудована Успенська церква. Дещо пізніше була збудована
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дзвіниця. Вся композиція була орієнтована на витягнуту базарну площу, яка
очевидно формувалась у цей період. Така композиційна вісь площі була
завершена у 1817 р. будівництвом на протилежній її стороні Преображенської
церкви (усипальниці Милорадовичів), орієнтованої по її центральній осі.
З втратою архітектурних домінант, розміщених вздовж схилів будинку
Милорадовичів і більшої частини базарної площі, були втрачені вказані
історичні композиційні осі міста, і Преображенська церква стала відігравати
зовсім іншу роль в архітектурно-просторовій композиції селища, вона стала
основною домінантою центра Любеча.
Планувальна структура селища, закладена в середині ХІХ ст., практично
зберіглась, а більш пізня уже сучасна забудова не порушила ті історичні
особливості,

характер

планувального

і

об’ємно-просторового

рішення.

Найбільш значні будівлі, які споруджені в середині ХХ ст. гармонійно
вписались в забудову. Практично без корінних змін зберіглось природне
оточення селища.
У 2009 – 2013 роках у селищі Любеч за сприянням обласної державної
адміністрації (голова Хоменко В.М.) проводились роботи по дослідженню,
проектуванню, реставрації і реконструкції об’єктів історико-архітектурного
музейного комплексу «Древній Любеч». Роботи фінансувались за рахунок
благодійних коштів спонсорів, а також частково з коштів обласного бюджету.
Відродження

історичного

середовища

розпочалось комплексно,

з

проведенням археологічних робіт по виявленню місцезнаходження ближньої
Антонієвої

печери,

розчищення

її

залишків,

виготовлення

кошторисної документації на її реставрацію. В 2009 –

проектно2012 роках

Чернігівським ПП «Майстерня архітектора Травки В.А.» були проведені роботи
по розробці проектно-кошторисної документації з реконструкції колишніх
адміністративних будівель Любеча під музейний комплекс, з реновацією під
нього технічно запущених колишніх адміністративних будівель селища.
Вказані будівлі були реконструйовані з проведенням капітального ремонту,
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замінені конструкції стропильних систем, конструкцій перекриттів, підлог,
відремонтовані фасади, замінена покрівля на металочерепицю. Проведені
роботи по переплануванню приміщень під музейні потреби, виконані роботи по
їх музеєфікації і опорядженню.
В 2014 році завершилася реставрація пам’ятки архітектури національного
значення – Кам’яниці Полуботка ХVІІІ ст. в якій також розміщена музейна
експозиція (рис.1).

Рис. 1. Кам’яниця Полуботка після реставрації 2014 р.

Проведено

обстеження

існуючої,

в

основному

присадибної,

одноповерхової забудови, яка зберіглась в історичній зоні Любеча (кінця ХІХ
початку ХХ ст.), як фонова забудова, яка в більшості характеризується
оригінальним окантуванням віконних та дверних прорізів, з фасадами по двоєтроє вікон з своєрідними господарськими будівлями, виявлено найбільш
характерні зразки архітектурно-планувальних рішень. Нажаль більш рання
забудова не зберіглась.
На основі вказаних обстежень і історичних відомостей були розроблені
пропозиції по реконструкції і благоустрою, виконано розгортки існуючої
забудови по вул. Преображенській.
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Запропоновано упорядкування її поперечного профілю, улаштування
стокової каналізації, реконструкції мостіння проїжджої частини і тротуарів.
Зроблено

пропозиції

по

опорядженню

фасадів

садибних

будівель

з

максимальним збереженням їх автентичності, а також з урахуванням
фінансових можливостей власників будівель, упорядкуванню вуличних огорож,
а також заміні вуличних світильників (рис. 2).

Рис. 2. Схема благоустрою центральної вулиці Любеча, Преображенської

В

2015

році

аспірантом

Київського

національного

університету

будівництва та архітектури Корзаченко М.М., під час проведення пошукових
робіт, було відібрано зразки цегли ХVІІ–ХVІІІ ст. та досліджено цегляну
кладку будівель Любеча. Проведено дослідження зразків цегли та вапняного
розчину в лабораторії «Будівельних матеріалів та конструкцій» при кафедрі
промислового і цивільного будівництва Інженерно-будівельного факультету
Чернігівського державного інституту економіки і управління [2]. Дослідженням
такої цегли також займалися науковці Любецької археологічної експедиції
© Павленко В.В., Руденок В.Я., Корзаченко М.М.
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Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка
[3].
В кам’яниці П. Полуботка було виявлено цеглу формату 29×14×6,5 см,
дуже поганого випалу, ланцюговою системою на вапняно-піщаному розчині. У
стінах будівлі та в шарі руйнації виявлено численний будівельний матеріал
XVIII ст., який складався з прямокутної цегли теракотового кольору різних
відтінків розмірами 28,0–29,0×13,0–13,5×6,0–6,5 см, а також лекальної з
різними типами профілювання зовнішнього краю (рис. 1, а)–г)). Добудовані
частини складені на цементному розчині з цілої та фрагментованої цегли XVIII
і ХІХ ст. На деякій цеглі ХІХ ст. є клейма «Г.А.М.», «Г.М.», «ИД», «МЛ» (рис.
1, д)–з)). Цеглу з клеймом «Г.А.М.» і, ймовірно, «Г.М.», що знайдена у всіх
реставрованих

частинах

будівлі,

можна

пов’язати

з

ім’ям

Григорія

Олександровича Милорадовича (1839–1905), на території садиби якого і
знаходилася кам’яниця [3].
Досить цікаві також залишки погребу, що розташовані неподалік від
кам’яниці гетьмана П.Полуботка (рис. 3). Кладка виконана з червоної цегли на
вапняному розчині з великою кількістю вкраплень вапна та камінців розміром
від 0,2 до 0,8 см.
Дослідження зразків розчину та цегли ХІХ ст. з клеймом «ГМ»
підтверджують високу якість матеріалу.
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Рис. 3. Зразок кладки залишків стіни погребу, розташованого поблизу кам’яниці

На жаль у зв’язку зі зміною керівництва області починаючи з 2014 р. всі
роботи по відродженню історичного середовища смт. Любеч були зупинені.
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Актуальність дослідження. Тривалий час в Українському Приазов`ї
домінували степові біоценози, які були розмежовані заплавами невеликих річок
з лучною та слабко розвиненою деревно-чагарниковою рослинністю. Такі
екологічні умови зберігалися в Степу практично до середини ХІХ ст. Згодом
почалося інтенсивне перетворення степових земель на агроценози та практично
до початку ХХ ст. всі придатні для землеробства угіддя були освоєні. У
посушливому районі, яким є Приазов`я, дуже скоро розпочалися сильні вітрові
бурі, які призвели до скорочення урожайності сільськогосподарських культур,
що викликало необхідність запровадження протиерозійних заходів. Такими
були створення штучних лісових насаджень у вигляді невеликих лісків та
лісосмуг. З цього часу і пізніше у степових районах поширюються роботи по
© Аюбова Е.М., Скиба В.П.
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полезахисному лісорозведенню та облісненню пісків, створенню лісів
господарського значення, зелених зон навколо міст та промислових центрів,
вздовж берегів рік, каналів і водосховищ.
Матеріали та методи дослідження. В основу статті покладені
результати власних досліджень, проведених в штучних лісосмугах та лісових
масивах на території Північно-Західного Приазов'я упродовж значного відрізку
часу – з 2010 до 2019 рр. Досліджували гніздову орнітофауну лісосмуг у
весняно-літній період. За основу було обрано загальноприйнятий метод
лінійного трансекту обліку птахів на необмеженій смузі з подальшим
роздільним обрахунком показників щільності за відстанню їхнього виявлення.
Результати дослідження. У Північно-Західному Приазов`ї, як і в інших
регіонах України (Петрович, 2017; Чаплигіна, 2018), штучні лісосмуги мають
важливе загально-екологічне та природоохоронне значення, як рефугіуми
трансформованої біоти. З одного боку, вони є осередками високого видового
різноманіття птахів та концентрації живої речовини взагалі, а з іншого – у
наших лісосмугах виявлені випадки гніздування значної кількості видів, які
знаходяться під охороною держави, а також, згідно ряду конвенцій (Бернська,
Боннська, СІТЕС та інші), є об`єктами міжнародної охорони (табл. 1). Із
зареєстрованих у лісосмугах 62 видів птахів до зазначених відноситься 36, що
становить понад половину – 58,0 %.
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Таблиця 1
Види птахів, що занесені до Червоної книги України (2009),
конвенцій та угод природоохоронного спрямування*
Червона книга Бернська
Боннська
СІТЕС,
Назва
України,
конвенція, конвенція,
додаток
категорія
додаток
додаток
1
2
3
4
5
Ряд Пеліканоподібні (Pelicaniformes), родина Бакланові (Phalacrocoracidae)
Баклан великий
–
ІІІ
–
–
Ряд Лелекоподібні (Ciconiiformes), родина Чаплеві (Ardeidae)
Чапля сіра
–
ІІІ
–
–
Чепура велика
–
ІІ
ІІ
–
Чепура мала
–
ІІ
–
–
Ряд Соколоподібні (Falconiformes), родина Яструбові (Accipitridae)
Канюк степовий
Рідкісний
ІІ
ІІ
ІІ
Канюк звичайний
–
ІІ
І, ІІ
ІІ
Пiдсоколик великий
–
ІІ
ІІ
ІІ
Кібчик звичайний
–
ІІ
ІІ
ІІ
Боpивiтеp звичайний
–
ІІ
ІІ
ІІ

Червона
книга
МСОП
6
–
–
–
–
VU
–
–
NT
–

Таблиця 1 (продовження)
1
2
3
4
5
Ряд Куроподібні (Galiformes), родина Фазанові (Phasianidae)
Куріпка сіра
–
ІІІ
–
–
Перепілка
–
ІІІ
–
–
Фазан
–
ІІІ
–
–
Ряд Голубоподібні (Columbiformes), родина Голубові (Columbidae)
Горлиця звичайна
–
ІІІ
–
–
Горлиця кільчаста
–
ІІІ
–
–
Ряд Зозулеподібні (Cuculiformes), родина Зозулеві (Cuculidae)
Зозуля звичайна
–
ІІІ
–
–
Ряд Совоподібні (Strigiformes), родина Cовові (Strigidae)
Сова болотяна
Рідкісний
ІІ
–
ІІ
Сплюшка
Рідкісний
ІІ
–
ІІ
Сова вухата
–
ІІІ
–
ІІ
Ряд Одудоподібні (Upupiformes), родина Одудові (Upupidae)
Одуд
–
ІІ
–
–
Ряд Дрімлюгодібні (Caprimulgiformes), родина Дрімлюгові (Caprimulgidae)
Дрімлюга
–
ІІ
–
–
Ряд Дятлоподібні (Piciformes), родина Дятлові (Picidae)
Дятел строкатий
–
ІІ
–
–
Дятел сирійський
–
ІІ
–
–
Крутиголовка
–
ІІ
–
–
Ряд Горобцеподібні (Passeriformes), родина В`юркові (Fringilidae)
Коноплянка
–
ІІ
–
–
Зяблик
–
ІІІ
–
–

6
–
–
–
VU
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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Щиглик
–
ІІ
–
–
–
Зеленяк
–
ІІ
–
–
–
Костогриз
–
ІІ
–
–
–
Ряд Горобцеподібні (Passeriformes), родина Воронові (Coraciidae)
Крук
–
ІІІ
–
–
–
Ряд Горобцеподібні (Passeriformes), родина Вівсянкові (Emberizidae)
Вiвсянка чоpноголова
Рідкісний
ІІ
–
–
–
Вівсянка звичайна
–
ІІ
–
–
–
Вiвсянка садова
–
ІІІ
–
–
–
Просянка
–
ІІІ
–
–
Ряд Горобцеподібні (Passeriformes), родина Мухоловкові (Muscicapidae)
Мухоловка сіра
–
ІІ
ІІ
–
–
Мухоловка білошия
–
ІІ
ІІ
–
–
Ряд Горобцеподібні (Passeriformes), родина Дроздові (Turdidae)
Вільшанка
–
ІІ
ІІ
–
–
Разом:
4
36
9
8
3
*Вид у стані: NT – «загрозливий»; VU – «вразливий»

За критеріями Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи
(МСОП), найвищий статус у зазначеному списку (NT – «загрозливий») має
кібчик звичайний, чисельність якого, з недуже зрозумілих зараз причин,
стрімко скорочується на значній площі ареалу (Белик, 2009; Милобог, 2012;
Редінов, 2016; Венгеров, Нумеров, 2016). Два види (канюк степовий та горлиця
звичайна) набули статусу VU – «вразливий». Причому, якщо в Україні перший
включено до Червоної книги України (2009) у статусі «рідкісний», то другий
(горлиця звичайна) є об`єктом мисливського використання ресурсів (Про
мисливське господарство та полювання. 2000). Особливо треба відмітити, що
горлиця в Україні відноситься до гніздуючих та мігруючих птахів, відліт яких
відбувається наприкінці серпня – на початку вересня. Скорочення її
чисельності розпочалося приблизно 15 років тому, але мисливці дотепер його
причиною вважають «зміну міграційних шляхів». Зазначимо, що упродовж
наших досліджень щільність населення горлиці звичайної скоротилась від 4,6
(ажурні лісосмуги) до 2,9 (продувні) пар/км2. Зважаючи на низьку плодючість
(nmax = 2) та низьку сучасну відтворювальну здатність (< 80 %) популяцій, вид
«горлиця звичайна» цілком доцільно вилучити із списку об`єктів полювання в
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Україні. Всі інші види птахів із наведеного списку (табл.1) мають статус LG –
види з «найменшою загрозою» (Vié et al., 2009).
Із 62 видів птахів, зареєстрованих у лісосмугах Північно-Західного
Приазов`я, до Червоної книги України (2009) включено 6,5 %, найвищий статус
з яких «дуже рідкісні» мають три: канюк степовий, сова болотяна та совка. Всі
вони є відносно благополучними не чисельними видами, з яких канюк степовий
або курганник має помітну позитивну тенденцію (Cтригунов та ін., 2008). Один
вид (вівсянка чорноголова), гніздовий ареал якого охоплює південну Європу,
країни Закавказзя, Близького Сходу та Аравійського півострова, відносно
недавно з`явився в наших місцях (Бронсков, 2008). Значна кількість видів
птахів входить до додатків II (n = 23) та ІІІ (n = 13) Бернської, до додатку ІІ (n =
8) Вашингтонської (СІТЕС), а також до додатку II (n = 9) Боннської конвенцій.
Рідкісні та зникаючі види птахів відіграють важливу роль у біогеоценозах
регіону та є найбільш чутливими до змін в ньому. Відтак, охорона їхніх
популяцій має важливе екологічне значення, яка повинна базуватися на
сучасних правових засадах. Вона включає: зменшення фактору занепокоєння у
репродуктивний період, збереження гніздових стацій (скорочення інтенсивності
обробки полів, зменшення пестицидного навантаження на сільськогосподарські
угіддя, збільшення площі та підтримка у належному стані штучних
лісонасаджень), регулювання відстрілу птахів, проведення заходів щодо
штучного приваблювання птахів (виготовлення штучних гнізд, годівниць,
водопоїв), впровадження біологічних методів контролю за популяціями
шкідників.
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Вища фармацевтична освіта прогресивно інтегрується до європейського
освітнього простору, активно впроваджуються європейські стандарти у систему
вищої фармацевтичної освіти.
Інтеграція вищої фармацевтичної освіти до європейського освітянського
співтовариства, упровадження європейських норм і стандартів в освіті та науці,
зумовлює

необхідність

впровадження

ступеневої

системи

підготовки

здобувачів вищої освіти, що ґрунтується на передовому вітчизняному досвіді та
досвіді розвинутих країн світу. Саме упровадження двоступеневої освіти надає
широкі можливості для задоволення потреб людини, підвищує якість рівня
підготовки фахівців, їх соціальний захист у ринкових умовах та інтеграцію у
європейське освітянське співтовариство.
У національній Доктрині розвитку освіти України у XXI столітті
підкреслюється, що головною метою Української системи освіти є створення
умов для розвитку і самореалізації кожної особистості; формування покоління,
здатного навчатися впродовж життя, створювати та розвивати цінності
громадського суспільства.
Навчальний процес у сучасних умовах реформування системи вищої
освіти вимагає постійного вдосконалення. Це обумовлено, перш за все, зміною
пріоритетів та соціальних цінностей: інтеграційні процеси усе більше
усвідомлюються як засіб досягнення такого рівня якості освіти, який у
найбільшій ступені відповідає задоволенню потреб людини та розвитку її
духовної складової.
Метою

дослідження

стало

теоретичне

та

експериментальне

обґрунтування впливу сучасних педагогічних технологій на якість успішності з
дисципліни «Біологічна хімія» у вищому фармацевтичному університеті.
Мета і гіпотеза визначили наступні завдання дослідження:
1.

На основі аналізу наукової, педагогічної, психологічної та методичної

літератури встановити особливості підготовки іноземних здобувачів вищої
освіти.
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2.

Розробити методику викладання дисципліни «Біологічна хімія» у процесі

підготовки іноземних здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Фармація,
промислова фармація».
3. Експериментально перевірити вплив педагогічних технологій на методику
викладання навчальної дисципліни «Біологічна хімія».
4. Розробити методичні рекомендації для викладачів щодо впровадження
педагогічних технологій у процесі підготовки іноземних здобувачів вищої освіти.
У дослідженнях використовувалися теоретичні, емпіричні методи
дослідження, а також методи статистичної обробки.
Дослідно-експериментальною базою нашого дослідження було обрано
кафедру біологічної хімії Національного фармацевтичного університету.
Ми розуміємо педагогічне дослідження, як процес і результат наукової
діяльності, спрямований на отримання нових знань про теорію та методику
організації навчально-виховного процесу, його зміст, принципи, організаційні
методи і прийоми.
Організація навчального процесу у групах іноземних здобувачів вищої
освіти

проводилась

відповідно

до

нормативно-законодавчих

вимог

та

організаційно-методичних закономірностей навчання у закладах вищої освіти
(ЗВО) [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7].
Експериментальне дослідження нами проведено з метою удосконалення
методики

викладання

іноземним

здобувачам

вищої

освіти

навчальної

дисципліни «Біологічна хімія».
Аналізуючи показники успішності здобувачів вищої освіти у контрольній
та експериментальній групі після проведення формувального експерименту
варто зазначити зростання середнього балу на 0,23.
Здобувачам вищої освіти експериментальної групи було запропоновано
анкету

щодо

використання

інноваційних

педагогічних

технологій

у

навчальному процесі Національного фармацевтичного університету.
Зміст анкети:
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Шановні студенти, просимо вас відповісти на питання анкети щодо використання
інноваційних

педагогічних

технологій

у

навчальному

процесі

Національного

фармацевтичного університету.
1.

Ваше ставлення до інноваційних методів навчання?
А) подобаються;
Б) не подобаються;
В) байдуже.

2.

Як часто викладачі НФаУ використовують інноваційні методи навчання:
А) часто;
Б) інколи;
В) не використовують взагалі.

3.

Які з запропонованих вам інноваційних методів викликали підвищення інтересу до
дисципліни «Біологічна хімія»
А) лекція прес-конференція;
Б) ділова гра;
В) не викликали.

4.

Ви відчували себе більш впевнено на заняттях які проводились?
А) за інноваційною формою;
Б) за традиційною формою;
В) ніколи.

5.

Чи впливають інноваційні технології навчання на взаємодію педагога зі студентами

під час навчального процесу?
А)так;
Б) ні;
В) важко відповісти.
6.

Чи виникають труднощі у засвоєнні навчального матеріалу у незвичних умовах?
А) так;
Б) ні;
В) інколи.

7.

Як вплинуло на якість засвоєння знань застосування інноваційних методів навчання?
А) позитивно;
Б) негативно;
В) не вплинуло.
© Кравченко В.М., Кайдалова Л.Г., Сенюк І.В., Шовкова О.В.
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На запитання «Ваше ставлення до інноваційних методів навчання?» 11
респондентів відповіли, що подобаються, а 2 –байдуже.
Другим було запитання «Як часто викладачі НФаУ використовують
інноваційні методи навчання?»: 13 респондентів дали відповідь: «інколи».
На запитання «Які з запропонованих вам інноваційних методів викликали
підвищення інтересу до дисципліни «Біологічна хімія» Більшість назвали
інтерактивні

технології. Таких

було

10

відповідей,

у 3

опитуваних

зацікавленості у інновації не викликали.
«Чи Ви відчували себе більш впевнено на заняттях які проводились?» за
інноваційною формою відповіли 12, а 1 - за традиційною формою.
В анкеті також було запитання «Чи впливають інноваційні технології
навчання на взаємодію педагога зі здобувачами вищої освіти під час
навчального процесу? Відповідь «так» дали 10 здобувачів вищої освіти; «ні» відповіло 3 здобувача вищої освіти.
«Чи виникають труднощі у засвоєнні навчального матеріалу у незвичних
умовах? Стверджувально відповіли «так» - 11 здобувачів вищої освіти, 2
здобувача вищої освіти дали відповідь «інколи».
Завершальним в анкеті було таке запитання «Як вплинуло на якість
засвоєння знань застосування інноваційних методів навчання»? Ми отримали
такі відповіді: позитивно - 10; негативно -1; не вплинуло - 2.
Таким чином, за результатами впровадження педагогічних технологій
можна зробити висновки, що спостерігалось:


підвищення якості підготовки фахівців як результат інтенсифікації
навчального процесу;



систематичність засвоєння навчального матеріалу;



встановлення зворотного зв’язку з кожним здобувачем вищої освіти на
визначених етапах навчання;



прозорість навчально-виховного процесу, контроль його та своєчасне
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коригування;



підвищення мотивації учасників навчально-виховного процесу;



підвищення відповідальності здобувачів вищої освіти за результати
навчальної діяльності.
Результати констатувального експерименту показали недостатній рівень

ефективності

традиційної

методики

викладання

навчальної

дисципліни

«Біологічна хімія» іноземним здобувачам вищої освіти за спеціальністю
«Фармація, промислова фармація».
Згідно аналізу показників успішності здобувачів вищої освіти у контрольній
та експериментальній групі після проведення формувального експерименту
відбувалося зростання середнього балу та рейтингового показника.
Порівняння результатів констатувального та формувального етапів
експерименту підтвердили вірогідність висунутої гіпотези, про те, що
упровадження сучасних педагогічних технологій сприятиме посиленню якості у
підготовці фахівців фармації факультету з підготовки іноземних громадян.
Як

підтвердили

дослідження,

інтерактивна

лекція,

яку

було

запропоновано у дослідженні, призводить до мінімуму монолог викладача та
надає перевагу діалогу лектора і здобувача вищої освіт, під час якого останній
поступово набуває необхідних знань. Інтерактивна лекція має не суто
інформаційний характер, а здебільшого проблемний і пошуковий. При цьому
змінюється роль викладача: він не тільки викладає матеріал, але й створює
систему нової інформації і знань для здобувачів вищої освіти шляхом
активізації їх самостійної роботи. Лектор ставить проблему перед здобувачами
вищої освіти і особисто допомагає їм самостійно працювати в напрямку її
розв'язання, консультує в поетапному пошуку рішення.
Особистісно орієнтовані технології, впроваджені під час проведення
лабораторних занять, спряли розкриттю індивідуальних здібностей здобувачів
вищої освіти, допомогли особистості пізнати себе, самовизначитися та
мотивувати його до самореалізації, а не формувати заздалегідь задані якості.
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У результаті проведеного дослідження встановлено, що здобувачі вищої
освіти в експериментальній групі були більш цілеспрямованими, активними,
виявляли більший інтерес до навчально-пізнавальної діяльності, не тільки
вільно відтворювали логічні послідовності, але й самостійно знаходили
взаємозв’язки між елементами навчальної інформації. У ході реалізації
особистісно орієнтованого виховання здобувачів вищої освіти в умовах
соціокультурного середовища вищого навчального закладу було виявлено
стабільне збільшення кількості здобувачів вищої освіти експериментальної групи,
що перейшли на більш високий рівень розвитку індивідуальності порівняно з
контрольною групою.
За результатами дипломної роботи розроблені методичні рекомендації для
викладачів щодо впровадження педагогічних технологій навчання у ЗВО, які
стануть у нагоді для підвищення ефективності навчально-виховного процесу.
Аналіз результатів педагогічного дослідження підтверджує правомірність
висунутої гіпотези і свідчить про доцільність вдосконалення методики
викладання біологічної хімії іноземним здобувачам вищої освіти; дозволяє
стверджувати, що педагогічні технології навчання можуть бути використані у
навчанні фундаментальних дисциплін зокрема у медичних та фармацевтичних
ЗВО.
Узагальнюючи теоретичні положення та практичний досвід викладання
дисципліни «Біологічна хімія» іноземним здобувачам вищої освіти на основі
отриманих результатів експериментального дослідження, можна зробити такі
висновки: на основі теоретичного аналізу встановлено, що традиційна методика
викладання не повною ступеню задовольняє вимоги до рівня підготовки
випускників і потребує удосконалення форм та методів навчання, шляхом
упровадження

педагогічних

технологій,

а

саме,

кредитно-модульної,

особистісно-орієнтованої та інтерактивної.
У процесі проведення педагогічного дослідження на різних етапах було
застосовано три групи методів: теоретичні (аналіз і синтез, індукція та дедукція,
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порівняння, класифікація, узагальнення, абстрагування та конкретизація);
емпіричні (спостереження, опитування, бесіди, тестування, анкетування та
педагогічний експеримент); методи кількісної обробки отриманих результатів.
Упровадження

кредитно-модульної,

інтерактивної

та

особистісно

орієнтованої технології у методику викладання спряло посиленню мотивації
навчання, підвищенню якісних показників з дисципліни, зацікавленості
іноземних здобувачів вищої освіти у результатах навчання з високим рівнем
засвоєння знань, умінь та навичок.
У результаті формувального експерименту було встановлено, що
застосування тестового контролю під час тематичної та підсумкової перевірки
здобувачів вищої освіти вплинуло на їх успішність. Як показали результати
контрольної перевірки якісна успішність у здобувачів вищої освіти контрольної
групи становить 3, 23 бали, а в експериментальній групі - 3,76. Отже приріст
якісної

успішності

в

експериментальній

групі

унаслідок

впровадження

педагогічних технологій склав 0,53 бали за вітчизняною 4-и бальною системою.
Здобувачі вищої освіти експериментальної групи мали оцінку «В» – 8 осіб, у той
час у контрольній групі тільки 3 здобувача вищої освіти і оцінку «Е» у
контрольній групі 10 здобувачів вищої освіти, а у експериментальній групі – 4.
Проведене експериментальне дослідження з удосконалення методики
викладання біологічної хімії іноземним здобувачам вищої освіти суттєво
вплинуло на рівень та якість навчальних досягнень здобувачів вищої освіти, так
показник середнього балу за експериментальною групою підвищився порівняно
з контрольною групою, посилилась мотивація та зацікавленість в одержанні
вищої якісної оцінки.
Отримані у ході дослідження результати свідчать про те, що реалізація
запропонованої методики викладання біологічної хімії іноземним здобувачам
вищої освіти забезпечує достовірне підвищення їх якісної підготовки.
Розглянуті у дослідженні положення не вичерпують усіх питань
досліджуваної проблеми, актуальність якої визначає необхідність її подальшого
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дослідження.
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В настоящее время существует необходимость расширения ассортимента
продуктов на основе растительных компонентов. Ограничение в употреблении
молочной продукции связанно с ростом вегетарианства и увеличения числа
людей с непереносимостью лактозы или в результате соблюдения диеты с
ограниченным содержанием холестерина. До 70% населения мира страдают
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лактазной

недостаточностью,

причиной

которой

могут

служить

как

наследственные факторы, территориальное расположение, так и питание. К
примеру, в Европе распространенность непереносимости лактозы составляет
около 5% среди населения Великобритании и до 17% в Финляндии и на севере
Франции [7], достигает 80% в странах Юго-Восточной Азии, среди жителей
Южной Америки, Африки [1]. А вот Австралия и Новая Зеландия, наоборот,
имеют минимальный процент распространенности непереносимости лактозы
(6–9%) [10].
Целью
продукта,

работы

является

содержащего

обоснование

молочнокислые

необходимости

бактерии

и

разработки

полученного

на

растительном сырье.
Кисломолочные продукты принадлежат к наиболее востребованным
продуктам массового спроса. Усвояемость молока в организме человека ниже,
чем кисломолочных продуктов [2]. За счёт использования лактобактерий в
качестве пробиотиков возможно обогащение напитков бактериоцинами –
специфическими белками, поддерживающими микрофлору кишечника в
здоровом

состоянии

благодаря

подавлению

жизнедеятельности

клеток

патогенных видов бактерий. Продукты на основе зерновых, ферментированные
пробиотическими микроорганизмами, более полезны, поскольку обеспечивают
лучшую усвояемость. Это объясняется тем, что уровень неусваиваемых
углеводов

(полисахаридов

высвобождающихся

и

минералов

олигосахаридов)
и

образование

снижается,

а

уровень

витаминов

группы

B

увеличивается.
Пробиотики представляют собой живые микроорганизмы и вещества
микробного и иного происхождения, оказывающие при естественном способе
введения позитивное влияние на функционирование микрофлоры в организме
человека и способствующие лучшей адаптации последнего к окружающей
среде в конкретной экологической нише [12].
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Использование растительного сырья и молочнокислых бактерий придаёт
продукту функциональные свойства, присущие каждому из входящих в состав
компонентов [11]. Примером могут являться напитки на зерновой основе,
обладающие симбиотическими свойствами.
История изучения бактериоцинов началась с открытия низина в 1928
году, когда Роджерс Л. А. обнаружил у бактерий Streptococcus lactis
метаболиты,

которые

были

ингибиторами

других

лактобактерий

[3].

Бактериоцины отличаются друг от друга многими факторами, локализацией
синтеза, молекулярной массой, целенаправленностью действия на ряд
микроорганизмов,

аминокислотным

составом.

Некоторые

бактериоцины

действуют на патогенные формы бактерий, например, листерии, бациллы и
стафилококки, которые могут развиваться в продуктах питания во время
хранения. Благодаря безвредности, а также высокой антимикробной и
ферментативной активности бактериоцины можно использовать для создания
биологических консервантов и новых видов пробиотиков, так как по сравнению
с

химическими

консервантами,

вызывающими

опасение

у

научного

сообщества, бактериоцины безвредны и удобны. Бактериоцины можно
использовать для развития желательной флоры в ферментированных пищевых
продуктах и поддерживать ее в течение длительного времени после
изготовления [9]. На антагонистическую активность бактериоцинов влияют
состав, консистенция, температура и pH среды, а так же

многие другие

факторы. Молочнокислые бактерии широко используются в качестве заквасок
и играют важную роль в сохранении пищевых продуктов, микробиологической
стабильности и производстве ароматических соединений [5,4,6]. Многие из
этих молочнокислых бактерий могут быть продуцентами бактериоцинов [4,6].
Благодаря тому, что молочнокислые бактерии, которые можно отнести к
пробиотикам, благоприятно влияют на здоровье и принимают участие во всех
физиологических процессах организма, они тем самым могут исключить
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необходимость употребления большого количества химических лекарственных
препаратов.
Интерес к функциональным продуктам питания и нутрицевтикам
возрастает из года в год, опираясь на

прогрессивные исследования по

выявлению свойств и потенциальных применений нутрицевтических веществ и
функциональных продуктов. Большой вклад в актуальность разработки
функциональных продуктов вносят общественный интерес и потребительский
спрос.

Согласно

прогнозам,

к

2025

году

объем

мирового

рынка

функциональных пищевых продуктов превысит 250 миллиардов долларов [8].
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ВИКОРИСТАННЯ GOOGLE ФОРМ ПРИ ВИКЛАДАННІ
ШКІЛЬНОГО КУРСУ БІОЛОГІЇ ТВАРИН (7 КЛАС)
Остапчук Марія
природничий факультет,
Житомирський державний університет ім.Івана Франка
Освіта XXIстоліття- це освіта для людини. Це зазначено в проекті
концепції розвитку загальної середньої освіти й
відповідальної

передбачає виховання

особистості, здатної до самоосвіти й саморозвитку, уміння

використовувати набуті знання й уміння для творчого розв’язання проблем,
критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію.
Однією з основних умов успішної реалізації державної політики у сфері
розвиткуінформаційного суспільства є забезпечення навчання, виховання,
професійної підготовки людини для роботи в інформаційному суспільстві.
Перед

сучасною

вищою

освітою

постає

завдання

формування

професійної спрямованої особистості здатної вільно себе почувати в
електронному інформаційному середовищі. Стрімкий розвиток Інтернет
технологій створює необхідну базу для формування умінь застосування
інформаційних технологій в майбутній професійній діяльності.
Завдяки новітнім інтернет-технологіям у вчителя з”являються великі
можливості якнайкраще провести урок і закріпити ці знання в кожного учня.
Як відомо, до інноваційних технологій відносять комп’ютерні технології.
Ефективне використання коп”ютера в навчально-виховному процесі залежить
від програмного забезпечення. Коп”ютерні програми з біології поділяються за
дидактичними цілями:
1.

Навчальні програми подають новий матеріал у вигляді

окремих блоків і закінчуються набором запитань або тестів.
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програми

розраховані

на

повторення

і

закріплення вивченого матеріалу.
3.

Імітаційно-моделюючі програми дозволяють вивчати будь-

який розділ на основі моделі.
4.

Діагностичні,

контролюючі

програми

складаються

переважно на основі тестів. Вони призначені для перевірки й оцінювання
знань.
5.

Інструментальні

програми

дають

можливість

учням

самостійно розв’язувати задачі за короткий час із меншими зусиллями.[3]
Від контролю залежить ефективність та результативність проведення
навчальної діяльності в цілому. Контроль розглядається, як підтвердження того,
що процес діяльності відбувається за наміченим планом, в той же час як процес
оцінки діяльності учнів. Контроль охоплює всі елементи процесу навчання.
Відомо, що основним типом контролю є поточний. Він проводиться
протягом

усього

часу

вивчення

навчальної

дисципліни

на:уроках,

лекціях,лабораторних заняттях, та в поза аудиторний час. На сьогоднішній час
значного поширення набули тестові технології, як один засобів поточного
контролю. Викладач повинен мати ефективну комп’ютерну системустворення
тестів та можливість доступу до неї користувачів незалежно від технічного
пристрою, місця перебування, часу доби. Застосовуючи GoogleForms ми
озброєні сучасним, потужним інформаційно-технічним засобом для організації
тестового контролю на основі хмарних технологій.[4]
Вчителю біології безкоштовно можна створювати необмежену кількість
опитувань, анкет, тестів і запрошувати необмежену кількість учнів. Окрім того,
завдання можуть варіювати у різних напрямках біології та включати питання з
теми конкретного уроку, загальної теми або ж навіть цілого курсу Google-forms
дозволяє створювати форму з різними елементами або типами питань . Будь-яке
питання можна зробити обов'язковим для відповіді. У процесі створення форми
є можливість легко змінювати порядок питань та обирати дизайн для їх
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оформлення.

Посилання

на

форму

генерується

автоматично

після

її

створення[2]
На

уроках

біології

тварин

у

7

класі

можна

використовувати Google-forms. Після вивчення кожної

також

доцільно

теми учні можуть

робити Google-forms і таким чином вчителі об’єктивно будуть оцінювати
знання кожного учня. Для учнів 7-го класу краще робити по 15-20 тестів щою
надмірно не навантажувати. Для проведення моніторингу рівня засвоєних знань
учнів на уроці вони можуть використовуються мобільні пристрої.
Сервіс Google Forms проводить статистичну обробку результатів
отриманих відповідей. Зайшовши в режим редагування форми, Ви отримаєте
доступ до результатів відповідей респондентів. На кожне поставлене питання
буде проведено графічну інтерпретацію числових даних у вигляді різного типу
діаграм. Результати тестування можна зв’язати з електронною таблицею для
подальшого використання. Для цього необхідно з меню вибрати пункт
«вибрати місце призначення відповідей». Сформований файл електронної
таблиці буде зберігатися на Google Диск вашого облікового запису.[1]
Продукт Google Forms є одним із альтернативних та потужних засобів
хмарних технологій для формування системи тестів поточного контролю
навчальної діяльності учнів. Застосування форм надає нові можливості
створення

динамічних

і

актуальнихдодатків

на

основі

інформаційно-

комунікаційних технологій, для застосування вдистанційному навчанні.
Використання форм актуальне при організації самостійної навчальної
діяльності студентів, як система моніторингу та управління.
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В настоящее время перед человечеством стоит очень важная задача
получения высоких урожаев сельскохозяйственных культур надлежащего
качества. В частности при возделывании картофеля, применяя удобрения,
необходимо повышать урожайность клубней и их качество. Картофель – очень
важная пищевая культура, и его по праву называют «вторым хлебом».
Современные технологии получения высоких урожаев сельскохозяйственных
культур предусматривают создание оптимальных условий питания растений на
протяжении

всей

вегетации.

Разработаны

комплексные

удобрения

и

комплексные препараты, содержание наряду с макроэлементами питания
микроэлементы и регуляторы роста, эффективность которых необходимо
изучить на картофеле. Применение новых форм комплексных удобрений
специализированных для картофеля и комплексных препаратов на основе
микроэлементов и регуляторов роста позволяет оптимизировать питание
картофеля, уменьшить действие неблагоприятных метеорологических условий
на формирование урожайности картофеля[3].
© Поддубная О.В., Поддубный О.А.
61

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

www.openscilab.org

Также значимым является вопрос о влиянии жидких комплексных
удобрений на содержание соланина в картофеле разных сроков созревания.
Особый интерес представляют токсичные для человека соединения,
синтезирующиеся в растениях, которые употребляются в пищу, в частности
стероидные гликоалкалоиды картофеля (СГА), одним из которых является
соланин. Клубни картофеля имеют свойство зеленеть на свету вследствие
биосинтеза хлорофилла в эпидермальном слое кожуры. В картофеле в
определенный период произрастания накапливается соланин – вещество,
обладающее токсическими свойствами. Употребление в пищу картофеля с
высоким содержанием СГА может привести к серьёзному отравлению. Поэтому
определение качественного состава и количественного содержания СГА в
клубнях картофеля является важным как для контроля качества картофеля, так
и для селекции растений с низким содержание СГА[1,2].
В картофеле содержится два основных гликоалкалоида – соланин и
чаконин ,представляющие вещества, построеные из соланидина и различных
сахаров. Количество чаконина в картофеле значительно превышает содержание
соланина. В молодых созревающих клубнях содержится гликоалкалоидов около
10 мг/100 г, а в зрелых 2–4 мг/100 г большая часть их находится в кожуре.
Содержание соланина и чаконина в клубнях должно быть такое, чтобы не
ухудшался вкус, который определяют органолептически [2,7].
Высокое содержание гликоалкалоидов проявляется горьким вкусом и
саднением во рту и глотке при дегустации варенных в кожуре клубней. Порог
чувствительности к ним различен у разных лиц и может быть установлен
экспериментально.

Наибольшим

количеством

соланина

и

чаконина

характеризуются ростки, бутоны, цветки и молодые листья растений.
Считается, что картофель, содержащий свыше 20 мг/100 г гликоалкалоидов,
опасен для использования в пищу или на корм скоту. При потреблении 200-400
мг

гликоалкалоидов

наблюдаются

сильнейшие

отравления,

нередко
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заканчивающиеся

смертельным

исходом.

Повышенное

количество

гликоалкалоидов в клубнях бывает при прорастании картофеля[6].
В полевых опытах на культуре картофеля изучалась агрономическая
эффективность

действие

жидкого

комплексного

удобрения

различных

составов[3,4]:


КомплеМет-Картофель – композиция хелатов микроэлементов с

фосфором и калием для предпосевной обработки клубней и некорневой
подкормки картофеля (содержание, г/л: N – 5,8; K2O – 198; P2O5 – 83; S – 8,8; Zn
– 8; Mn – 15; Cu – 12; B – 7; Mo – 0,15; Co – 0,05);


КомплеМет-Железо – комплексное жидкое удобрение, содержащее

железо в хелатной форме для предпосевной обработки семян и некорневой
подкормки сельскохозяйственных культур(содержание, г/л: N – 4,0; K2O – 220;
P2O5 – 76; S – 17,2; Fe – 30). Содержание хелата железа 240 г/л.
Под влиянием микроэлементов в растениях активизируются процессы
фотосинтеза, транспорта и обмена веществ, накопления их в запасных тканях,
снижается расход энергии, что в конечном итоге обеспечивает быстрое
нарастание биомассы, повышает устойчивость растений к неблагоприятным
экологическим факторам, таким как засуха, низкие температуры, болезни [5,6].
Объектом

исследования

является

сорт

картофеля

разного

срока

созревания: Зорачка, Бриз и Скарб. Белорусские сорта по сравнению с
иностранными, лучше приспособлены к местным почвенно-климатическим
факторам, требуют меньше обработок против фитофтороза, в большей степени
отвечают требованиям населения по разваримости и вкусу[5].
Зорачка – ранний столовый сорт картофеля, выведенный белорусскими
селекционерами: урожайность 771 ц/га, содержание крахмала до 13,8%,
вкусовые качества хорошие. Данный сорт устойчив к картофельной нематоде и
раку картофеля; слабо поражается картофельной нематодой; среднеустойчив к
фитофторозу клубней; склонен к поражению вирусом Y. Имеет клубни от
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овальных до удлиненно-овальных, желтые, кожура гладкая, глазки мелкие,
мякоть светло-желтая; цветки красно-фиолетовые. Ценность сорта: пригоден
для выращивания на легких и средних по гранулометрическому составу почвах;
раннее клубнеобразование и быстрое накопление урожая в первой половине
вегетации; отзывчив на повышение фона минерального питания увеличением
доли товарной фракции и количества клубней.
Бриз – среднеранний белорусский сорт картофеля с периодом вегетации
101-115 дней, Достигает урожайности до 600 ц/га и содержит 12,1-16,4%
крахмала, имеет хорошие вкусовые качества. Сорт устойчив к вирусам, средне
к парше и фитофторозу листьев и клубней. Клубни овальные, крупные, кожура
желтая,

гладкая,

глазки

мелкие,

мякоть

желтая.

Отличается

ранним

клубнеобразованием, быстрым накоплением урожая в первой половине
вегетации, высокой товарностью и привлекательным внешним видом. Сорт
имеет хорошую лежкость и продолжительный период покоя.
Среднеспелый столовый сорт Скарб – один из наиболее широко
распространенных сортов картофеля белорусской селекции. Урожайность
достигает 630 ц/га, содержание крахмала – 12-17%. Уникальный сорт по
урожайности, товарности и лежкости. Пригоден для выращивания на всех
типах почв. Эффективно использует естественное плодородие и отличается
высокой

окупаемостью

вносимых

удобрений.

Обладает

ценными

потребительскими качествами. Особенно подходит для приготовления салатов.
Вкусовые качества хорошие, разваривается слабо. Клубни овальные, кожура
желтая гладкая, мякоть желтая, глазки мелкие, с поверхностным залеганием,
устойчивы к механическим повреждениям. Период физиологического покоя
клубней очень длительный, лежкость при хранении отличная[5].
Исследования проводились на опытном поле лаборатории биотехнологии
кафедры сельскохозяйственной биотехнологии и экологии УО БГСХА на
дерново-подзолистой легкосуглинистой почве, развивающейся на легком
лессовидном суглинке. Почва имела слабокислую реакцию почвенной среды:
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рНKCl 5,3–5,7, недостаточное содержание гумуса (1,62–1,7 %), среднее и
повышенное

–

подвижного

фосфора

(142–182

мг/кг),

повышенное

–

подвижного калия (220–229 мг/кг). Минеральные удобрения были внесены в
дозе N100Р60К120 в форме карбамида карбамид (46 % N), аммофоса (12 % N, 52
%P2O5), хлористого калия (60 % K2O). Общая площадь делянки – 25 м2, учетной
– 16 м2, повторность – 4-х кратная.
Некорневые

подкормки

КомплеМетом-Картофель

(2,5

л/га)

и

КомплеМетом-Железо (0,5 л/га) проводились при высоте куста 10–15 см и в
фазу бутонизация- начало цветения, расход рабочего раствора жидкости
составлял 200 л/га.
Схема опыта включает следующие варианты:
1.

Фон – N100Р60К120

2.

КомплеМет-Картофель (2,5 л/га)

3.

КомплеМет-Железо (0,5 л/га)

4.

КомплеМет-Картофель + КомплеМет-Железо

Способ

посадки

–

гребневой.

Агротехника

возделывания

была

общепринятой для условий Могилевской области[4].
Под действием света картофель приобретает зеленоватый цвет в связи с
повышением уровня хлорофилла, что также может указывать на повышенный
уровень соланина и чаконина[1,7].
Количественное определение основано на извлечении и осаждении
соланина из исследуемого материала[2]. Для исследования берут 30г
картофеля, измельченного на терке, и помещают в колбу, соединенную с
обратным холодильником, добавляют 20 см3 этилового спирта и нагревают на
водяной бане 30 минут при частом взбалтывании. Охлажденный экстракт
фильтруют через воронку Бюхнера и бунзеновскую колбу. Остаток вновь
подвергают экстрагируют 3 раза в 20 см3 спирта. Все полученные спиртовые
экстракты соединяют вместе. Спирт отгоняют на водяной бане. К почти сухому
остатку добавляют 50 мл дистиллированной воды, подкисленной уксусной
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кислотой. Полученный мутный раствор центрифугируют. Верхний слой
сливают, а в остаток добавляют 1%-ный раствор уксусной кислоты и опять
центрифугируют; промывание повторяют 2 раза. Полученные промывные воды
соединяют с первой вытяжкой и постепенно приливают 5%-ный раствор
аммиака до щелочной реакции на лакмус. После этого нагревают 30 минут на
кипящей водяной бане. При нагревании выпадает хлопьевидный осадок
соланина, который центрифугируют. Полученный осадок окрашивается в
слабо-коричневый цвет. Для получения чистого соланина осадок растворяют в
30 см3 теплого спирта, фильтруют, спирт выпаривают на водяной бане. Остаток
растворяют в 100 см3 дистиллированной воды, подкисленной уксусной
кислотой (5-8 капель). Последний раз соланин фильтруют через бумажный
фильтр, предварительно взвешенный. Массу полученного соланина во взятой
навеске пересчитывают на процентное содержание.
Определение соланина в клубнях картофеля сортов разных сроков
созревания анализировали в два периода: в течение месяца после уборки и
через 6 месяцев хранения – в марте. В результате данного исследования
установлено, что соланин имеет способность накапливаться в картофеле
постепенно. Распределяется в клубнях он неравномерно, наибольшая его
концентрация в поверхностных слоях, около глазков и меньше в середине.
Количественный анализ содержания соланина в клубнях картофеля
показал, что сорт Зорачка имеет большее количество данного вещества от 3,45
до 3,68 мг% (табл.1). Анализ данных показывает, что содержание соланина в
товарных клубнях картофеля увеличивается в более скороспелых сортах
(среднеранний – ранний).
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Вариант

Скарб

Бриз

Зорачка

Сентябрь

Март

Сентябрь

Март

Сентябрь

Март

1. Фон – N100Р60К120

1,25

1,96

2,53

3,96

3,45

6,20

2.КомплеМет-Картофель

1,35

1,96

2,53

3,85

3,68

6,26

3. КомплеМет-Железо

1,38

1,61

2,58

2,79

3,54

5,19

4.КомплеМет-Картофель
+ КомплеМет-Железо

1,35

1,66

2,69

3,82

3,58

6,17

0,09

0,13

0,06

0,15

0,09

0,05

НСР 05

Таблица 1 – Влияние составов комплексных жидких удобрений КомплеМет
на накопление соланина клубнями картофеля разных сроков созревания, мг%.

Некорневая подкормка картофеля составами комплексных жидких
удобрений КомплеМет увеличивало содержание соланина во всех вариантах
опыта для сортов Скарб и Зорачка на 0,10-0,13 мг% и 0,09-0,23 мг %
соответственно. Применение комплексного удобрения КомплеМет-картофель и
КомплеМет-Железо не существенно влияло на накопление соланина сортом
Бриз. Анализ данных показывает, что применение КомплеМета-Железо
достоверно снижает содержание соланина в клубнях картофеля разных сроков
вегетации через полгода хранения в среднем на 16,3-29,5%.
Таким образом, некорневая подкормка картофеля составами комплексных
жидких удобрений КомплеМет существенно влияет на накопление соланина
клубнями

картофеля. Использование комплексного

жидкого

удобрения

КомплеМет - Железо позволяет снизить содержание соланина через полгода
хранения в клубнях с различной продолжительностью вегетационного периода.
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РОЖДЕНИЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В ВЕНГРИИ И В
РОССИИ В ХХ-М ВЕКЕ
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Факультета правоохранительной науки
Hационального университета общественной слуҗбы в Венгрии
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-6674-1942
В Венгрии, на образование и развитие правоохранительной системы в
ХХ-м веке, оказал большое влияние Concha Győző. В своей работе "Политика"
в 1905-м году он писал, что полиция, может обеспечить общественный
порядок,

путем

постоянной

охраны,

предотвращением

приступлений,

восстановлением нарушенного порядка, а также эффективного прекращения
нападений и восстановлением правопорядка. [1]
Другой венгерский учёный правоохранительной науки, Magyari Zoltán,
чуть позже, в 1942-м, под правоохранительной деятельностю подразумевал
защиту

от

нарушения

классифицировал

общественного

главные

задачи

порядка

отдельных

правоохранительной

лиц.

Он

деятельности

следующим образом.
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Это обеспечение:
 политической, или государственной безопасности;
 государственного управления;
 действие правосудия;
 уголовного правосудия полиции
 общественной безопасности;
Для непосредственного выполнения – в своем содержании примерно
таких же, но со временем конечно уже модернизированных, дополненных –
функций, по обеспечению правопорядка и безопасности, образовались к
сегоднящнему дню государственные органы безопасности, и в Российской
Федерации которые включают в себе в том числе: Bооруженные Силы, органы
ФСБ, МВД, СВР, ФСО, ФНС, МЧС, итд. [2]
В

образовании

предшественников

организаций

после

1917-го,

существенную роль сыграли так назымаемыие "интернационалисты" западноевропейских стран. Эти люди в следствии исторических событий оказались на
территории будучи военнопленными, выходцами государств Центральных
держав в первой мировой войне.
По официальным - неполным - данным Красного Креста, во время первой
мировой войны, попали в русский плен 234 3378 немецких и австро-венгерских
солдат. Из них было примерно 500-600 тысячи венгерских военнопленных, из
которых многие включились в русское революционное движение. [3]
Некоторые из них, наверное, добровольно из-за собственных убеждений,
но в основном они, скорее всего, выбрали возможную смерть вместо
неизбежной в лагерях... [4]
Так они вступили "добровольно" в ряды Рабоче-Крестьянской Красной
Армии в Всероссийской Чрезвичайной Комиссии и в другие вооруженные
органы, составляющих частей родившиеся правоохранительной системы
молодой советской России.
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С лета 1918-го года, в боях Гражданской войны на обеих сторонах
принимали участие бывшие военно-пленные, но среди них несколько десяткоы
тысяч, а по другим источникам 25–30 тыс. венгров. [5]
До осени 1918-го в основном хорошо подготовленныие в военном деле
интернационалисты составили главную ударную силу ещё только что
образовавщейся Красной Армии. Их общая численнонсть составила в то время
больше чем 50-ти тысяч, а к лету 1920-го достигла 250 тысячи. [6]
После

первой

мировой

войны

в

Венгрии

тоже

образовалась

революционная ситуация и обстановка гражданской войны. Во время и после,
так называемой "Венгерской Советской Республики" мятежи, зверства,
терракты вооружённых отрядов против друг друга и мирного населения,
привели к огромным человеческим и материалным потерям. [7]
Но эти исторические события в России и в Венгрии показали ценность,
актуальной и на сегодняшний день правоохранительной науки: для создания и
обеспечения

общественного

порядка

и

государственной

безопасности

необходим правопорядок и поддержающая его стабильно и эффективно
действующая

правоохранительная

система.

Отсуствие,

или

дезорганизованность которой приведёт к непредсказуемым, трагическим
последствиям.
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Північно-Західне Приазов’я як географічна територія, обмежовується: зі
сходу – лінією вододілу р. Берда; з заходу і північного заходу – лінією вододілу
рр. Дніпро і Молочна (з врахуванням басейну р. Великий Утлюк); на півночі –
лінією вододілу Приазовської височини між р. Берда (з рр. Каратиш і Каратюк)
та системою приток рр. Мокра, Суха Конка, Гайчур, Кам’янка. З півдня
територія обмежується береговою лінією Азовського моря з його затоками і
лиманами.
Північно-Західне Приазов’я – крайня південна і південно-східна частина
Українського кристалічного щита, що переходить у Причорноморську западину і
обмежена розломами. Територія розташована на північний захід від Азовського
моря у межах Південного і Посушливого Степу помірних широт північної
півкулі. Простягається з півночі на південь на 148 км, а з заходу на схід – 200 км.
Площа території 11173 км2 [14].
Історія геологічних досліджень Північно-Західного Приазов’я тягнеться з
середини Х1Х століття [21]. Геологічні дослідження були присвячені вивченню
закономірностей поширення, умов залягання, походження і стратиграфії лесових
порід

[1,

2],

геологічній

будові

плейстоценових

відкладів

[8,

9],

червонокольорової формації [6], субаквальних відкладів [11]. Останньою
науковою інформацією з вивчення геологічної будови Північно-Західного
Приазов’я, яку ми використовуємо при проведенні геоекологічних досліджень,
є роботи В.М. Семененка [16-20], В.М. Шовкопляса, Т.Ф. Христофорової [14,
22, 23], В.М. Мацуя, О.Б. Моськіної [11-13], С.К. Прилипка, О.В. Мельник [15],
О.І. Крохмаля [9], Є.Г. Бортнікова [3, 4].
Напрям фундаментально-прикладних досліджень кафедри геоекології і
землеустрою Таврійського державного агротехнологічного університету імені
Дмитра Моторного пов’язаний з вивченням геоекологічного стану ПівнічноЗахідного Приазов’я, а саме: історії геологічного розвитку території, сучасних
геолого-геоморфологічних

процесів,

геоекологічної

ситуації

в

регіоні,

антропогенного навантаження та його наслідків. Це є цілеспрямоване
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Приазов’я

(зона

зчленування

Українського кристалічного щита і Причорноморської западини) з точки зору
оцінки типів техногенного впливу на них, що обумовлює прояв відповідних
екологічних ризиків території. Науково-дослідна тема кафедри виконувалась
протягом 2016 - 2020 років; об’єктом дослідження є Північно-Західне
Приазов’я взагалі та північно-західне узбережжя Азовського моря. Предметом
дослідження є наземні та водні екосистеми, геологія та геоморфологія регіону,
геолого-геоморфологічні процеси, їх динаміка

та

екологічні наслідки,

ландшафти, а також антропогенне навантаження у зв’язку з рекреаційнотуристичною та іншими видами діяльності.
В даній статті ми обговорюємо результати дослідження геоекологічних
проблем Північно-Західного Приазов’я взагалі та зокрема північно-західного
узбережжя Азовського моря. Базовою основою виконання науково-дослідної
теми є багаторічні дослідження вчених України,

та узагальнення значної

кількості фондового та опублікованого матеріалу. Автори брали безпосередню
участь у проведенні польових робіт, обробці матеріалів і вирішенні
оптимізаційних завдань в межах досліджуваного регіону. Дослідження
виконувалися та продовжуються в тісному співробітництві з науковими та
науково-виробничими

підприємствами

геологічного,

біологічного,

географічного, екологічного профілів, що надає дослідженням різнобічності та
викликало велику зацікавленість до них широкого кола фахівців.
Оцінка геоекологічного стану містить у собі як природні фактори
(неотектоніка, захищеність підземних вод, потужність зони аерації), так і
техногенні (техногенна зміна природних ландшафтів, модуль техногенного
навантаження), а також природні, змінені під впливом людини (стан ґрунтів,
донних

відкладів,

поверхневих,

ґрунтових

і

підземних

вод).

Зони

неотектонічних порушень можуть служити шляхами міграції різних речовин.
Потужність зони аерації як критерій захищеності ґрунтових вод змінюється від
1 м у річкових долинах до 10 м і більше на вододілах [7]. Повсюди розвинуті
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ерозія (яружно-балкова, площинний змив), активізація зсувів, переробка та
замулення днищ водоймищ, підтоплення населених пунктів тощо, які
ускладнюються господарською діяльністю людини.
Територія

Північно-Західного

Приазов’я

знаходиться

в

межах

височини

типчаково-

ландшафтів:


розчленованих

схилів

Приазовської

з

ковиловим степом на південних малогумусових змитих чорноземах, з ярами й
балками, врізаними до кристалічних порід;


пластово-акумулятивних

Приазовської

і

Причорноморської

низовин з типчаково-ковиловою рослинністю на південних малогумусних
чорноземах, світло-каштанових ґрунтах у сполученні із солонцюватими
ґрунтами, солонцями і лучними солонцями.
На Приазовській та Причорноморській низовинах виділено наступні
природні класи ландшафтів [7]:


хлоридно-сульфатний клас ландшафту (солонці, солончаки) – має

вологу крихку сольову кірку, під якою розміщується піщаний або супіщаний
прошарок з величезною кількістю мушель. На глибині 1-2 м знаходиться гіркосолона вода. Ґрунтовий профіль дуже засолений хлоридами. Якісний склад
засолення, що визначено за співвідношенням аніонів і катіонів у водній
витяжці, становить: Сl – 1 мг-екв/дм3; SO42- – 0,2 мг-екв/дм3. Реакція рН –
лужна – 7,6-8,5;


кальцієвий (каштанові ґрунти) клас ландшафту – формується в

основному на важких лесоподібних суглинках, містить гумусу 3-4% (30-40 см),
азоту – 0,19-0,25%. Ємкість поглинання – 23-27 мг-екв на 100 м ґрунту (за
Гедройцем). У складі поглинених основ переважає Са2+, вміст якого
становить – 97% ємкості поглинання і від 2,7 до 3,4% припадає на обмінний
Nа+. Реакція водної витяжки слаболужна – рН 7,2-7,5. Максимальне скупчення
карбонатів на глибині 50-55 см; скипає на глибині 40-45 см (під час дії НС1).
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В межах Приазовської височини та її південних схилів виділено такі
класи ландшафтів [7]:


хлоридно-натрієвий (лучно-солонцюваті ґрунти та солончаки) –

розвивається у разі близького залягання мінералізованих ґрунтових вод.
Якісний склад засолення наступний: СГ>2 мг-екв; Na+>2 мг-екв. Реакція водної
витяжки лужна – рН – 7,6-8,5;


кальцієвий (чорноземні ґрунти) – розвивається під степовою та

різнотравно-степовою травʼянистою рослинністю. Формується в основному на
важких висококарбонатних лесоподібних суглинках. Загальна потужність
гумусового шару – 45-60 см. Відповідно до вмісту гумусу коливається й
кількість азоту (0,2-0,5%). Ємкість поглинання – 30-70 мг-екв. на 100 м ґрунту.
У складі обмінних катіонів головна роль належить кальцію. Магній становить
15-20% від загальної суми. У складі поглинених катіонів знаходиться невелика
кількість Na+ і Мg2+. Реакція рН становить 7,0-8,5. Максимальне скупчення
карбонатів спостерігається нижче гумусового шару, часто захоплюючи верству
гумусових затікань.
Рід ландшафту визначає динаміку міграції небезпечних компонентів
забруднення за рахунок площинного та лінійного змиву і фільтрації. Виділено
наступні ландшафтні роди [7]:


височинна ерозійно-денудаційна рівнина з виділенням плакорів і

схилів;


слабовисочинна

акумулятивно-денудаційна

рівнина

з

виділенням плакорів і схилів;


акумулятивна та денудаційно-акумулятивна алювіальна рівнина:

заплавні тераси й аквальні рівнини.
Види ландшафтів визначають сорбційні властивості ґрунтів і відбивають
основні характеристики літології по розрізу; серед зони аерації вони
представлені такими видами: 1) піски на суглинках і глинах; 2) суглинки на
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пісках; 3) суглинки на карбонатних породах; 4) суглинки на запісочених
глинах; 5) суглинки на глинах; 6) суглинки на кристалічних породах.
На природні геохімічні ландшафти накладаються техногенні, що у
різному ступені перетворюють перші. Природні ландшафти, за винятком
солонців, солончаків пригирлових частин рр. Берда, Лозуватка, Обитічна,
Молочна перейшли у ранг ландшафтів, частково перетворених господарською
діяльністю та природно-техногенних. До перших, частково перетворених,
відносять природні ландшафти, що зазнали перетворень, які змінили природний
біологічний кругообіг і знаходяться під короткочасним антропогенним
впливом. Це сади, виноградники, лісові масиви, ділянки багаторічної
чагарниково-травʼянистої лучної рослинності та найбільші за площею
агроландшафти
(знаходяться

(орні

під

землі).

постійним

Серед
або

природно-техногенних
тривалим

ландшафтів

антропогенним

впливом)

найзначнішими за площею є міські й сільські агломерації (селитебні зони),
зрошувальні системи, лінії електропередач >10 квт (ЛЕП), кар’єри, дорожні
комплекси: залізниці, основні автомобільні шляхи (траси). Про загальний
високий рівень техногенного навантаження свідчить і велика кількість джерел
забруднення

геологічного

середовища.

В

Запорізькій

області

модуль

техногенного навантаження становить 400-800 т/км2, у деяких місцях – 40005000 т/км2.
До природних чинників, значно змінених техногенезом, які впливають на
екологічну ситуацію, відносять стан ґрунтів, донних відкладів, поверхневих і
підземних вод. Органічне забруднення ґрунтів не виявлено, вміст пестицидів не
перевищує ГДК (гранично допустимі концентрації). Високий вміст природних
радіоізотопів відзначено у пляжних пісках ільменіт-циркон-монацитового
складу. Основним радіоактивним елементом пісків є торій (232Тh). Радіологічна
обстановка у Північно-Західному Приазов’ї вважається задовільною, тому що
параметри гамма- і бета-випромінювання знаходяться в межах нормативних
значень. Сума перевищень над ГДК важких металів у ґрунтових і підземних
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водах – 5,5-113,4. Майже всі ґрунтові води забруднені. Забруднювачами є
залізо, бор, бром, стронцій, кадмій та ін. Повсюдно на ділянках приватного
сектору відзначено органічне забруднення, що характеризується високим
вмістом нітратів і величиною окислення. Нітратного забруднення зазнали
верхній водоносний горизонт низовин і водоносний горизонт тріщинуватої
зони кристалічних порід докембрію через його незахищеність. За результатами
випробування водозаборів [24] визначено, що в підземних водах сума
перевищень над ГДК важких металів невелика. У цілому, забруднення
поверхневих і підземних вод максимальне, хоча це забруднення чисто
природного походження.
Непорушених ландшафтів у межах території майже немає, практично всі
вони порушені до глибини 5 м у містах і селах; понад 5 м – у межах
промислових зон і на ділянках кар’єрів; більш 50 м – в межах Стульнівського
карʼєру. Максимальні порушення природних ландшафтів установлено на
території населених пунктів, промислових зон, гірничодобувних підприємств.
Гірничовидобувні

підприємства

представлені

середніми

механізованими

карʼєрами по видобутку будівельного каменю, цегельної сировини, піску,
щебеню; з кожним роком кількість кар’єрів збільшується.
Значно забруднюють природне середовище різноманітні підприємства.
Вміст ряду елементів (цинку, нікелю, міді, стронцію, ванадію та ін.) у донних
відкладах яружно-балкової мережі, що використовується підприємствами для
скидів стічних вод і накопичення побутових відходів, перевищує фон. В інших
випадках донні відклади поверхневих водойм і водотоків знаходяться на рівні
геохімічного фону, за винятком ніобієвої аномалії, розміщеної на захід від
Бегим-Чокракського рідкісноземельно-рідкіснометалевого прояву. В процесі
виробництва

відбувається

забруднення

навколишнього

середовища

різноманітними компонентами: важкими металами, газоподібними речовинами,
мінеральними добривами, пестицидами та ін. По кількості забруднюючих
речовин пріоритетний ряд забруднювачів виглядає так: азот, сірка, цинк, хром,
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ванадій, алюміній, органічні речовини. Найбільш забруднені вододільні
рівнини й схили річкових долин. Інтенсивне будівництво численних
пансіонатів і баз відпочинку на узбережжі Азовського моря й косах призвело до
активного зростання побутових відходів, каналізаційних стоків у море.
Вміст пестицидів групи ХОВ (хлороргановміщуючі), що перевищують
ГДК, відзначено в декількох точках донних відкладів, а породи зони аерації
практично не забруднені. Площі, що забруднені пестицидами, перебувають в
містах

з

більш

інтенсивним

їхнім

застосуванням

при

вирощуванні

сільськогосподарських культур. Більшою мірою забруднені ґрунти, меншою –
поверхневі

й

підземні

води.

Забруднюють

біосферу

найбільш

стійкі

хлорвміщуючі пестициди.
Характерними

джерелами

забруднення

у

промислових

зонах

є

хвостосховища, шламовідстійники. Шламонакопичувачи служать джерелом
підвищеної концентрації сульфат-іонів, хлор-іонів.
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к.г.-м.н., доцент кафедры геофизических и геохимических методов поисков и
разведки месторождений полезных ископаемых Санкт-Петербургского горного
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ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5458-648X
Атаджанова Камила Фуркатовна
студент Санкт-Петербургского горного университета
Технологический прогресс современности привел в развитых странах к
новому качеству жизни, сложно представить даже несколько часов без
результатов деятельности ученых (телефонов, электричества, спичек, посуды,
медикаментов и прочего). Наука революционизирует сферу производства, а
также регулирует средства и методы многих других сфер человеческой
деятельности, в том числе, образования и коммуникаций между специалистами,
выводя их на новый уровень. Знания стали доступны и большее количество
людей имеет возможность ознакомиться с актуальными научными трудами. В
то же время, практически каждый может публиковать для столь же широкой
публики произвольный текст, ошибочный или заведомо ложный; а далекий от
науки читатель может быть нетребователен к строгой доказательности выводов.
Поэтому сейчас, с развитием интернет-коммуникаций, важно уделить внимание
способам отделения наукообразной выдумки от реальной науки. Статья ставит
целью не повышение уровня цензуры, а повышение уровня критичности
мышления, особенно среди студентов технических специальностей.
В текущей работе предлагается рассмотреть современные мифы и
реальность в геофизике. Геофизика - комплексная наука, связанная с такими
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науками как геология, математика, физика, химия, география, а также с бытом
людей (прогноз магнитных бурь сейчас так же обыденен, как прогноз погоды,
рамки–металлоискатели сопровождают нас в метро, в аэропортах и на вокзалах
и т.д.). Целью геофизики является изучение строения, состава, истории
развития этих объектов земной коры на основе косвенной информации о
физических полях. Как правило, в геофизических методах производится
последовательно:
 измерение

какого-либо

гравитационного,

из

ряда

физических

электромагнитного,

полей

(магнитного,

электрического,

полей

распространения упругих колебаний, ионизирующего излучения или
теплового потока),
 обработка данных, включающая устранение влияния нецелевых факторов
(помех, особенностей рельефа или сторонних известных полей),
 интерпретация, или геологическое истолкование. Определение параметров
объектов недр, создающих те или иные особенности (аномалии)
наблюдаемых физических полей.
Основные

этапы

геофизический

деятельности

регулируются

инструкциями и другими нормативными документами. С участием геофизики
производится поиск и разведка залежей нефти и газа, рудных полезных
ископаемых, подземных вод, поэтому к методам имеется существенный
коммерческий интерес.
Геофизика является не абсолютно точной наукой, но, благодаря
геофизике, можно предположить с определённой долей вероятности наличие
конкретных особенностей строения геологического разреза или выделить
допустимые альтернативные варианты. Есть мнение, что из-за обилия
приближенных решений в геофизике допускается фальсификация данных.
Искажение данных потенциально возможно за счет некорректных измерений в
полевых условиях, некомпетентной обработки или интерпретации, отклонений
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операторов от рекомендаций и инструкций. Опытный специалист легко
распознает, если измерения ошибочны из-за неисправности оборудования;
проблемы с обработкой и интерпретацией выясняются и исправляются в
процессе работы, зачастую с участием супервайзеров. Однако, фальсификация
может проводиться умышленно с целью удачной сдачи проектов и для
получения новых заказов; это наиболее опасный для геофизики вид
деятельности, не искоренённый по настоящее время и наносящий урон как
уровню знаний окружающих, так и репутации собственно геофизики.
Предыстория выбора тематики
Во время сдачи отчета по лабораторной работе по электроразведке
студенту-геофизику был задан вопрос о выборе частот в методах
сопротивлений. Не смотря на разнообразие методов и применяемых частот,
основной считается 4.88 Герц. Студент думал, искал в литературе и
интернете и предложил следующий ответ: «эта чистота близка к частоте
первого резонанса Шумана и благоприятно воздействует на мозг человека и
точность измерений». Этот пример показывает нередкое отсутствие
критического мышления у молодого поколения. Пришлось найти сайт, на
который ссылался студент. В нём смешались наука и предрассудки, знания и
суеверия. С того момента возник интерес к направлению «мифов геофизики»,
оказалось, что их много не смотря на образованность общества. Рассмотрим
подробнее резонанс Шумана и необходимый ответ на заданный студенту
вопрос.
Действительно,

существует

глобальный

сферические

земной

конденсатор, формирующий электромагнитные волны частотой около 7.5 Герц
(7.83 Гц по уточненному расчету) и кратно более высоких (15.0; 22.5; 30.0; 37.5
и

т.д.).

Регистрация

длительными

таких

измерениями

в

электромагнитных

волн

обсерваториях

высокочувствительном

на

сопровождается

оборудовании. Частично, указанный частотный диапазон применяется в
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методах магнитотеллурического зондирования, где изучается электромагнитное
поле естественного происхождения для оценки геоэлектрических параметров
недр. Методы сопротивлений основаны на пропускании через горные породы
электрического тока. Это активный (с источником) метод и принципиально
возможно использование любой частоты, одинаковой и в генераторе, и в
измерителе, с учетом дисперсии удельного электрического сопротивления.
Более того, возможно измерение на постоянном токе. Однако при слишком
низких частотах возникает негативный эффект поляризации электродов; при
существенно более высоких частотах возможно проявление индукционных
эффектов в электрической цепи собственно аппаратуры, этими факторами
определяется диапазон оптимальных значений. Непосредственно используемая
частота

4.88

Гц

(и

другие,

предлагаемые

в

основных

вариантах

электроразведочной аппаратуры низкой частоты (АНЧ, ЭРА, АСТРА) - 1.22 Гц,
2.44 Гц и т.д.) получается путём многократного деления базовой частоты 10000
на 2, что технически удобно реализуется. Близость величины с частотой
резонанса Шумана случайна. Возможность улучшения измерений методами
сопротивлений путем усиления мозговой активности на низких частотах не
обоснована. Тем не менее, ряд ученых действительно корректно и успешно
исследует воздействие резонанса Шумана на мозг человека [2].
С другой стороны, изучение воздействия резонанса Шумана на живые
организмы привело к созданию и продаже брелков, якобы защищающих от
вредных излучений («Резонатор Грачева — это эффективная мобильная защита
от негативного влияния электромагнитных волн» [9] (рис. 1). В сети
опубликована

и

любительская

аргументированная

констатация

псведонаучности изделия [7]).
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Рис. 1. Резонатор Грачёва РГУ-21 м3 и Биокорректор – коммерческая продукция
спорной эффективности, связанная с геофизикой и природными физическими полями [9, 15].

Вуду-геофизика и спорные методы
Наиболее

известной

в

направлении

псевдонауки

в

геофизике

публикацией является статья о вуду-геофизике [14]. В статье перечислено
несколько примеров шарлатанства в геофизической практике, возможного из-за
незнания основ геофизических и геохимических методов заказчиками работ.
Заметим, один из примеров, приведенных в статье, является спорным. Авторы
статьи о вуду-геофизике относят к шарлатанским методам ЧИМ (метод
частичного извлечения металлов), предложенный в СССР. В примере в статье
предполагается, что извлечение химических элементов в элементоприемник
под действием электрического тока должно быть более активным, чем
извлечение под воздействием диффузионно-абсорбционных процессов (без
внешнего тока). Ряд работ отечественных ученых показывает, что это не так
[16]. Метод отнесен к псевдонаучным ввиду неполной изученности процесса.
Такой вариант возможен и не хотелось бы в текущей работе незаслуженно
критиковать методы, обвиняя в псевдонаучности. Авторы всего лишь
призывают коллег, применяющих подобные методики, к более детальному
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анализу

принципов

работы

аппаратуры,

публикации

материалов,

подтверждающих или опровергающих какие-либо особенности метода.
В текущей работе хотелось бы рассмотреть разведочные геофизические
методы с сомнительной репутацией в дополнение к работе «Шаманские
методы: имеющие дело с темной стороной геофизики» [14] и основанные на
отечественной практике.
Рассмотрим примеры геофизических методов, не доказавших свою
компетентность. Наиболее древний и широко известный метод - лозоходство
(биолокация), - как принято считать в ряде источников [6], использует
способности

человека

реагировать

на

факторы,

представленные

геофизическими и геохимическими аномалиями и отражающими геологические
неоднородности земной коры в том числе, геопатогенные зоны. Реакция
человека в виде непроизвольного движения индикаторных рамок и маятников
фиксирует

биологический

дискомфорт

или

неполную

адаптацию

(приспособление) организма к условиям среды. Неоднократно подтверждена
экспериментами непроизвольность движений индикаторов (рамок и маятников)
в руках операторов, однако о связи таких движений с геологическими и
другими особенностями достоверной информации нет, основные объяснения на
данный момент связаны с психологическими особенностями человека.
Во многих работах результаты биолокационного метода хорошо
согласуются с данными известных геофизических методов, но столько же
работ, где корреляции нет или она обратная. На текущий момент биолокация не
является

направлением,

способным

конкурировать

с

современными

геофизическими методами (важно не спутать биолокацию с биогеофизикой –
реальным разделом науки, однако развитым преимущественно за рубежом).
Как справедливо замечено оператором биолокационного метода [6], «для
бесспорного разрешения этого "извечного" многолетнего спора недостаточно
проведения одного пусть и вполне корректного эксперимента. Нужна серия
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несколько

разных

задач,

решаемых

биолокационным методом» и их широкое обнародование.
Любопытно, что с темой биолокации также связан коммерческий продукт
– биокорректор – прибор, содержащий «кольцевые туннельные матрицы»,
оказывающий влияние на физиологические параметры организма человека и
гипотетически имеющий «оздоравливающий эффект» [15] (рис. 1, справа).
Здесь же можно сообщить о работах по спектральной сейсморазведке
А. Гликмана [5], порочащих классический основной метод в нефтяной
геофизике - сейсморазведку. Несмотря на то, что в предложениях автора есть
интересная мысль об упругом резонансе в горных породах, неэтичное
поведение автора по отношению к классической науке и превозношение
вопреки

отсутствию

усомниться

в

доказательств

корректности

собственной

рассуждений.

методики

Первоначально

заставляет
к

тематике

спектральной сейсморазведки был широкий интерес, но возможности методики
Адамом Григорьевичем преувеличены. Сходство слоя горных пород с
колебательным контуром по принципу формирования резонанса, по идее,
весьма

оригинально

экспериментальных

заслуживает
работ

изучения.

показало,

что

К

столь

сожалению,
явного

множество

проявления

и

практического применения эффект не имеет. Возможно, это связано с большой
неоднородностью геологической среды в целом, и с отсутствием контрастных
границ слоев, что необходимо для формирования длительно существующих
стоячих волн и резонанса. Разрезы, которые можно наблюдать с помощью
спектральной сейсморазведки, далеки от классической сейсморазведки по
геологичности, глубинности, возможности интерпретации (рис.2). Кроме того,
Адам

Григорьевич

известен

достаточно

агрессивным

отношением

к

классической общепризнанной геофизике и современному порядку ведения
научной карьеры, защите диссертаций и т. д. [4].
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Рис. 2. Варианты сейсмических разрезов, получаемых по методике спектральной
сейсморазведки (слева) и классической (справа). Сравнение по полноте предоставляемой
информации может выполнить читатель [5, 11]

Предлагаемая

в

конце

прошлого

века

торсионная

геофизика

заключается в специальной обработке фотографий с целью выделения
невидимых изображений собственных торсионных полей объектов. «Для
выделения

из

просвечиваются

фотографий
генератором

торсионных
изотропных

излучений,

широкополосных

изображения
торсионных

излучений. В этом случае спиновая структура атомов эмульсии может
рассматриваться как двумерная спиновая матрица, которая выполняет роль
двумерного спинового модулятора» [1].

Были предложены алгоритмы

обработки изображений торчионных полей, их фильтрации, был создан
аппаратурный комплекс торсионной обработки изображений. В настоящее
время

общеизвестна

псевдонаучность

концепции

торсионного

поля,

порождаемого кручением пространства.
К группе спорных методов стоит отнести РПВНГЗ (регистрация
приливных воздействий на нефтегазовые залежи. По заявлениям авторов,
это - «инновационная технология прямого поиска залежей нефти и газа», так
как приливные колебания усиливают собственные колебания нефтегазовых
залежей, что можно регистрировать методами пассивной низкочастотной
сейсморазведки [10]. Идея работ авторов по изучению связи дегазации грунтов
и приливных явлений интересна и заслуживает внимания, однако яркий акцент
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на инновационные поиски залежей углеводородов в ранних работах авторов
заставляет усомниться в корректности общего подхода к исследованию.
Геофизическая голография предлагается авторами [3] как метод
получения глубинных разрезов по данным, в частности, гравиметрических
измерений, с учетом конечной скорости распространения гравитационного
поля и изучения соответствующих волновых фронтов. Система обработки и
интерпретации потенциальных полей, основанная на принципах голографии,
вызывает вопросы, касающиеся как теоретической обоснованности, так и
практического применения.
Твердо настаивать на наличии ошибок и фальсификаций на текущем
уровне не видится актуальным и корректным, хотелось бы лишь поднять
вопрос и начать дискуссию, в результате которой может родиться истина.
Заключение
В работе обзорно, далеко не исчерпывающе, рассмотрены геофизические
методы с сомнительным, с точки зрения авторов, обоснованием. Широкое
предложение геофизических псевдонаучных услуг компрометирует само
направление и затрудняет исследования и продвижение корректных методик.
Многим специалистам не хватает умеренного скептицизма и стремления
проверять представляемые факты. Рост специалиста и формирование его
отношения к чистоте экспериментов и к качеству обнаруживаемых в интернет –
источниках данных начинается с университетской скамьи, поэтому вопрос
псевдонауки в каждой конкретной области должен рассматриваться в ВУЗе
(вне основной образовательной программы). Проблема псевдонауки носит не
только философский, но и конкретно-научный характер: представители той или
иной дисциплины, встречаясь с проявлениями псевдонауки в собственной
области исследований, фиксируют непосредственные нарушения, на которые
философ не обращает внимание, исследуя то или иное проявление псевдонауки.
В настоящее время но просторах интернета становится все больше ресурсов,
которые под внешней научной оболочкой не несут научной ценности; в
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которых содержатся некорректные данные, неверные доказательства тех или
иных постулатов, и которые вводят молодых специалистов в заблуждения.
Чтобы

избежать прогресса псевдонауки, стоит развивать критическое

мышление у студентов путем изучения базовой классической литературы;
дополнительных обсуждений с преподавателями, в том числе, в формате
внеурочных мероприятий – дискуссий и факультативов.
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Плоди баштанних культур – це постачальники вітамінів, мінеральних
солей, органічних кислот та інших важливих речовин, які благотворно
впливають на обмінні процеси в організмі людини. Це не тільки цінний
продукт дієтичного, профілактичного та лікувального харчування, а й сировина
для харчової промисловості, виробництва інноваційних продуктів. Зокрема олія
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з насіння баштанних культур має високі лікувальні властивості. На сьогодні
необхідно зосередитись на низці як позитивних тенденцій так і проблем, які
склалися у галузі баштанництва.
За даними FAOSTAT, кавун вирощують у більш ніж 130 країнах світу,
загальні площі під ним складають 3,5 млн га. Близько 78% з них зосереджено в
Азії, 9,4% - в Європі, 7% - в Америці та Африці [1].
Посівна площа за цей період зросла на 18 тис га, врожайність також
збільшилась з 31,6 т/га до 34,1 т/га.
Лідером з вирощування і продажу баштанних звичайно є Китай, де лише
кавунів виробляється 63 млн т. (68%). Другу сходинку з відривом майже в 17
разів посідає Туреччина - 3,8 млн т, третю Іран - 3,3 млн т. (Рис.3). Дещо більше
2 млн т вирощують у Бразилії. По 1,9 млн т кавунів вироблять у Сполучених
Штатах Америки та Єгипті, які посідають відповідно 5-6 місця. Далі Мексика і
Росія - по 1 млн т, Узбекистан і Корея замикають десятку лідерів із
показниками 840 млн т та 741 млн т відповідно [2].
Світовий обсяг експорту кавунів зріс на 38% до 3,5 млн.т (Рис.4). У 2016
році світовий обсяг експорту був оцінений більше ніж 1,5 млрд.дол. Країнамилідерами експорту є Мексика (22%), Іспанія (20%), США (8%).
У 2018 р. загальний обсяг експорту кавунів склав $1,8 млрд дол. Загалом,
вартість експорту кавунів зросла в середньому на 15,5% для всіх країнекспортерів, починаючи з 2014 року, коли обсяг поставок кавунів становив $1,5
млрд. Вартість міжнародних продажів кавунів збільшилася на 6,3% з 2017 по
2018 рік.
Україна входить до числа 25 експортерів світу, а експортує не більше 5-7
відсотків вирощених своїх кавунів. Найбільші обсяги їх були реалізовані у
2010 р., коли в сусідніх країнах Румунії та Росії був дефіцит - понад 40 000 т,
потім продажі значно скоротились, незважаючи на відкриті можливості ЗВТ.
На традиційний ринок до Європейського Союзу припадає 60% експорту. Слід
зазначити, що загальний попит на кавуни в ЄС зріс на 40% за останні 10 років, а
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попит української продукції у Білорусі за 4 сезони зменшився на 10%, хоча
більше 40% баштанної продукції відправляють саме в цю країну.
Найуспішнішим ринком для українського кавуна може бути Німеччина,
яка щорічно імпортує ту кількість кавуна, яку наша країна збирає протягом
сезону. Для нас найбільшими конкурентами на ринку ЄС є Румунія, Угорщина,
Іспанія та Італія. Поставки з України до західноєвропейського сусіда та країн
ЄС в цілому залишаються нестабільними - виробники доставляють продукцію
лише за наявності високої ціни, і не звертають увагу про позицію постійного
постачальника на цьому ринку. Пізні сорти кавунів можуть стати відмінною
нішею для України при продажу їх до країн ЄС. Якщо збільшити виробництво
безнасінних пізніх сортів малокаліберного кавуна, фермери зможуть посісти
дуже зручне місце у постачанні цієї продукції європейським країнам в період з
середини липня до кінця жовтня.
Найбажанішим напрямком реалізації кавуна залишається експорт.
Херсонський кавун має високу якість, навіть по європейським міркам. У
херсонського кавуна рівень цукру цього року був становив понад 17(чого
одиниць, відсотків), а рівень наявних нітратів на рівні 27. Європейські
затверджені норми допускають граничну кількість нітратів - до 60, а нижній
поріг цукристості - 10. Тобто, херсонський кавун по європейським міркам є і
солодшим і екологічно чистішим.
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ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА
Алієва Лейла Юсіф кизи
Студент групи МН-19-1м, кафедри менеджменту і публічного адміністрування,
Державний університет економіки і технологій
Останні пару років операційний менеджмент набув величезного значення
для бізнесу. Сучасні вимоги до бізнесу, постійне оновлення, підвищення якості
продукції, що швидко змінюються в умовах конкуренції і процесів, що їх
забезпечують, а також загальний погляд на проблеми управління, свідчать про
те, що правильне управління операціями є необхідною умовою для успішної
роботи і виживання будь-якої фірми. Це означає, що вивчення стратегій і
функцій операційного менеджменту є невід’ємною частиною якісного навчання
в сфері бізнесу.
Метою операційного менеджменту є формування ефективної системи
управління операціями у виробництві та у сфері сервісу. Операційний
менеджмент націлений на побудову управлінських систем, які забезпечують
виконання необхідних дій і процедур для одержання ринкового результату
діяльності підприємства. Ринковий вибір може будуватися тільки на чіткому
професійному врахуванні об’єктивних обмежень, критеріїв і стандартів.
Оптимальні операційні рішення вимагають від керівника підприємства
перебування в центрі виробничої системи, що розвивається. Поєднання в одне
ціле основних чинників й аспектів діяльності підприємства (фінансових,
організаційних,

ринкових,

технологічних)

потребує,

щоб

цей

процес

здійснювався на міцній базі раціонального управління операціями.
Виробнича (операційна) стратегія визначає завдання операційної системи,
визначає, що має виконувати ця особлива операційна функція і як це має бути
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здійснено у зв’язку з іншими елементами організації, щоб реалізувати місію
фірми. Вона чітко визначає місце операційної функції, тобто на яких особливих
завданнях вона має концентруватися.
У операційному менеджменті на розробку операційної стратегії,
впливають як зовнішні, так і внутрішні фактори. Особливістю операційної
стратегії є те, що ступінь дії на неї внутрішніх факторів організації значно
вищий, ніж зовнішніх, основними з яких є:
1) Фактори, пов’язані з виробничими потужностями організації.
2) Фінансові фактори;
3) Фактори, пов’язані з людськими ресурсами [1].
Виробнича стратегія виражається в ухваленні рішень, пов’язаних з
розробкою виробничого процесу і інфраструктури, необхідної для його
підтримки. Розробка процесу полягає у виборі відповідної технології, складанні
тимчасового графіка процесу, визначенні товарно-матеріальних запасів, а також
способу розміщення даного процесу. Рішення, пов’язані з інфраструктурою,
стосуються систем планування і управління, способів забезпечення якості і
контролю якості, структури оплати праці і організації виробничої функції
компанії.
Виробнича стратегія - це складова частина загального процесу
планування, що забезпечує відповідність завдань виробництва завданням більш
широкої організаційної структури. Виробнича стратегія повинна розроблятися з
урахуванням можливих майбутніх змін потреб покупців. Виробничі можливості
будь-якої фірми можна розглядати як якийсь портфель можливостей,
найточніше придатних для адаптації запитам клієнтів фірми відносно її
продукції і/або послуг [2].
Стратегія поведінки підприємства на ринку товарів (послуг) визначається
вибором структури ринку збуту продукції і його сегментів, стратегією
присутності на ринку, розширення, збереження, скорочення сектора ринку, а
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також стратегією ринкової конкуренції - витіснення конкурентів або
формування взаємозв’язків і партнерств з ними.
Для того, щоб ефективно управляти виробництвом необхідно чітко
виявити сам об’єкт управління, тобто те, на що спрямоване управління, виявити
форми і види самих управлінських впливів, форми зв’язків між складовими
системи управління, і тільки тоді ми зможемо говорити про завдання і
проблеми операційного менеджменту та методи їхнього вирішення. Сутність
системного підходу до операційного менеджменту полягає у тому, що
організацію слід розглядати як систему у єдності частин, з яких вона
складається та зв’язків з її зовнішнім середовищем. Тільки такий підхід
дозволяє отримати цілісне уявлення про сутність управління.
Основним

завданням

операційного

менеджменту

є

побудова

управлінських систем, що забезпечують виконання необхідних дій і процедур
для одержання ринкового результату від функціонування операційної системи
будь-якої організації. Ринковий вибір будується на чіткому професійному
врахуванні

об'єктивних

обмежень,

критеріїв

і

стандартів.

Оптимальні

операційні рішення вимагають від керівника перебування в центрі виробничої
системи, що розвивається. Поєднання в одне ціле основних чинників і аспектів
діяльності

підприємства

—

фінансових,

організаційних,

ринкових,

технологічних — потребує, щоб цей процес здійснювався на міцній базі
раціонального управління операціями[3].
Операційний менеджмент – кінцева ланка в економічній діяльності, тому
що будь-яке підприємство є органічною цілісною системою. Управління
операціями має забезпечити координувальні ефекти, тобто в результаті
застосування операційного менеджменту підприємство набуватиме статусу
єдиного цілого у визначених межах ринкового простору. Водночас критерій
ефективності управління повинен обов’язково співвідноситися зі стратегією
бізнесу, яка не зводиться тільки до поточної ефективності.
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Операційний менеджмент спрямований на ефективність, раціональність і
результативність в управлінні будь-якими операціями й процесами у межах
операційної системи підприємства.
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Батрак Олена Анатоліївна
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Цирканюк Діана Андріївна
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Розпочати та розвивати нову бізнес-ідею молодим стартаперам на
сьогодні є досить легко, достатньо лише проаналізувати чого саме не вистачає
на ринку та на що є попит і підключити креативне мислення. В ході
дослідження нами було виявлено, що набирає обертів івент-індустрія [1]. Це
пояснюється тим, що люди хочуть відпочивати від буденного життя і
найчастіше довіряють організувати свій захід професійним івент-агентам. Будьякий захід розважального характеру впливає на позитивну активність гостей
свята та заряд емоцій, які надовго залишаться в їхній пам’яті.
Найпопулярнішою є платформа ринку весільних послуг. Це пояснюється
тим, що для українського народу весілля є знаковою та величною подією, яку
прийнято проводити по всім правилам традицій, краси та розкоші. Аби така
подія пройшла гідно та закарбувалася в пам’яті усіх присутніх, молодята
звертаються до послуг весільних салонів чи агенств. Адже це чудово, коли ваші
задуми в життя втілюють професіонали – і і економія часу, і свято буде на
високому рівні. Сучасне весілля – це велике театральне дійство, де все має бути
чинно і благопристойно. Така галузь бізнесу завжди буде тримати стартапера
«на плаву», адже весілля є обов’язковою соціально вагомою подією в сім’ї
кожної людини, тобто соціальна орієнтованість дає гарантії зацікавленості
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клієнтів в майбутньому [2, с.140]. Таким чином ризик особистої професійної не
реалізації та втрати робочого місця зменшується

[3, с.100] . Тим паче освітні

програми закладів вищої освіти на сьогодні вже мають практико-орієнтоване
навчання, що сприяє підготовці бізнесменів різного профілю, які вже мають
навички організації бізнесу.
Спираючись на дослідження, нам вдалося встановити вагомі аспекти, які
необхідно врахувати при відкритті бізнесу в сфері весільних послуг. Об’єктом
дослідження було обране місто Ірпінь, Київської області.
Розвиток даного бізнесу при правильній організації має великі
перспективи, адже кількість молодят зростає. В свою чергу, ринок весільних
послуг розвивається динамічно. Особливістю ірпінського ринку весільних
послуг є сезонність. Так спостерігається, що на літній період проходить близько
65% всіх весіль, а найменший попит є на зимовий період. Згідно даних
Головного управління статистики в Київській області за 2019 рік було
зареєстровано близько 35 тисяч шлюбів. Ще один важливий пункт – це цільова
аудиторія. Для весільної організації це молодята у віці 18-50 років. На території
міста Ірпінь функціонує 4 весільні салони:
-

Весільний салон «Вride». Надає товари: весільні сукні, аксесуари.

Постачальник: ЄС і США.
-

Весільний салон «Біла орхідея». Надає товари: весільні сукні,

вечірні сукні, дитячі сукні, аксесуари. Постачальник: ЄС.
-

Весільний салон «Начало». Надає товари: весільні сукні, вечірні

сукні, аксесуари. Постачальник: ЄС.
-

Весільний салон «Чудасия». Надає товари: весільні сукні, вечірні

сукні, дитячі сукні, аксесуари. Постачальник: ЄС і США
Як ми бачимо, всі салони спеціалізуються в сфері моди - сукні та
аксесуари. Тобто вони є безпосередніми конкурентами між собою. Проте слід
зазначити, що в місті не існує саме єдиного весільного агенства, яке займається
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організацією церемонії, розважальною програмою, декором та іншим.
Зважаючи на ці факти, доречно запустити стартап, послуги якого будуть
спрямовані на організацію свята та контроль її проведення. В процесі
діяльності весільне агенство може зіткнутися з такими видами ризиків:
1.

Зовнішні ризики:

-

Поява нових конкурентів;

-

Труднощі в отриманні банківського кредиту, залучення інвестицій;

-

Труднощі пошуку постачальників;

-

Зміна потреб клієнтів;

-

Зміна ринкової кон’юктури;

-

Зміна загальної економічної та політичної ситуації в країні.

2.

Внутрішні ризики:

-

Невиконання обов’язків зі сторони постачальників;

-

Нестача персоналу;

-

Не повнота асортименту;

-

Псування товару при доставці, крадіжки, стихійні лиха і т.д.

Для того аби уникнути непередбачуваних ситуацій необхідно більш
докладно вивчити ринок, асортимент і ціни конкурентів, постачальників, а
також приділити значну увагу рекламі і просуванню. Якщо мати більше
інформації, ризики будуть зменшуватися.
На основі опрацьованого матеріалу, можна дійти висновку: відкриття
весільного агенства в місті Ірпінь є актуальним на сьогодні. Якщо обрати
правильну стратегію і просування, то прибуток гарантований.
Список використаних джерел:
1.

Відкритий портал: ідеї бізнесу [Електронний ресурс] Режим доступу:

URL: http://www.ideibiznesa.org/svadebnyi.
2.

Бастен А.В., Перевозова О.В. Соціальна відповідальність бізнесу як

елемент ефективного управління і особливість розвитку регіонів / В збірнику:
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Сучасні концептуальні положення наукових досліджень і практика управління
бізнесом: збірник статей і тез доповідей X Міжнародної науково-практичної
конференції студентів, магістрантів і аспірантів: у 2-х томах. редколегія: А.А.
Якушев, Т.І. Бухтіярова, А.В. Дубиніна. 2014. С. 139-145.
3.

Лазарєва В.М., Перевозова О.В. PR-менеджмент як інструмент розвитку

підприємств в глобальній економіці / В збірнику: Сучасне суспільство:
науковий погляд молодих збірник статей і тез доповідей XI міжнародній
науково-практичній конференції студентів, магістрантів і аспірантів. 2015. С.
100-103.
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Безру кова А.Р.

МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА
Безрукова Аліна Русланівна
студентка 6 курсу Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна
У сучасному світі економіка не являється стабільною. Передбачити що
буде завтра неможливо, тому підприємство повинно пристосовуватися і йти в
ногу з часом. Маркетингова стратегія являється інструментом управління
підприємством.Якщо відбувається зміна ринку або певні економічні процеси,
то в першу чергу стають банкрутами або страждають ті підприємства, у яких
немає точно вибудуваного механізма управління.
Визначення “маркетингова стратегія” складається з двох понять:
Стратегія - довгостроковий, якісно новий визначений напрям розвитку,
що стосується сфери, засобів і форм діяльності, систем відносин, а також
позицій у зовнішньому середовищі, що обумовлює виконання поставлених
цілей.
Маркетинг - вид людської діяльності, спрямований на задоволення потреб
за допомогою обміну. Визначень самого маркетингу існує велика кількість.
Більшість під поняттям "маркетинг" мають на увазі рекламу.
Маркетингова стратегія це багатогранне і складне поняття. Маркетингова
стратегія повинна носити гнучкий характер.Стратегічний маркетинг є
складовою маркетингової політики підприємства, його перевага в тому, що він
показує

індивідуальність

пропонованого

товару,визначаючи

особенності

товарів запропонованих на ринку.
Яку роль відіграє маркетингова стратегія на підприємстві і саме поняття
"маркетингова стратегія" розглядали багато вчених, а саме: Г.Ассель,
В.Тарасевіч,

О.Уолкер,

В.Катернюк,
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П.Дойль,Ф.Котлер,С.Гаркавенко,І.Ансофф.Розглянемо тлумачення

поняття

"маркетингова стратегія" різними авторами в таблиці 1
Таблиця 1 - Трактування терміну "маркетингова стратегія" різними авторами.
№

Автор

Сутність терміну

Ключові слова

1

Г.Ассель

Основний метод впливу компанії на метод
покупців.

2

І. Ансофф

Встановлення загальних напрямів зростання
зростання і укріплення позицій
фірми у відповідності до її місії.

3

С.Гаркавенко

Детальний
всебічний
план досягнення
досягнення маркетингових цілей

5

П.Дойль

Рішення в сфері маркетингу та рішення
інновацій, що визначають напрям, у
якому рухається компанія.

6

В.Катернюк

Підбір та аналіз цільового ринку

7

Ф.Котлер

Логічна
схема
маркетингових підприємство
заходів,
з
помощю
якою
підприємство
виконує
свої
маркетингові задачі

8

В.Тарасевіч

Генеральна програма маркетингової діяльність
діяльності на цільових ринках

10

О.Уолкер

Ефективно
розподілені
і ресурси
скоординовані ринкові ресурси для
виконання завдань .

Власне визначення

аналіз

Метод за допомогою якого, відбувається зростання
показників підприємства та досягнення їм певних цілей,
шляхом аналізу поточної діяльності і ресурсів
підприємства.

Джерело: [1,308 c., 2, 667 c., 3, 445 c., 4, 320 c., 6, 230 c., 6, 465 c.]
Проаналізувавши таблицю 1, можна зробити висновок, що маркетингова
стратегія це багатогранне і складне поняття. Маркетингова стратегія повинна
носити гнучкий характер. Стратегічний маркетинг є складовою маркетингової
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політики підприємства, його перевага в тому, що він показує індивідуальність
пропонованого товару,визначаючи особенності товарів запропонованих на
ринку. Також маркетингова стратегія являється частиною основної стратегії
підприємства і підводить підприємство до досягнення таких цілей як:
- збільшення позиції підприємства на ринку;
- збільшення продажів;
- збільшення доходу;
- вихід на передові позиції;
- завоювання нового сегменту ринку;
- створення ефективної цінової політики;
- залучити нових клієнтів;
- поліпшення якості продукції.

Список використаних джерел:
1.

Ассель Г. Маркетинг: принципы и стратегия. Москва. Научно-

издательский центр ИНФРА-М, 2001. 803 с.
2.

Ансофф І. Стратегічний менеджмент. Москва. Пітер. 2011. 340 с.

3.

Гаркавенко С. Маркетинг. Київ. Лібра, 2008. 720 с.

4.

Дойль П. Маркетинг, менеджмент та стратегії. Москва. Пітер, 2002. 544 с.

5.

Катернюк А. Основи сучасного маркетингу. Москва. Феникс,2008. 666 с.

6.

Котлер Ф. Маркетинговий менеджмент: навчальний посібник. Київ.

«Хімджест», 2012 р. 720 с.
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Бессонова А.В.

ВЛИЯНИЕ ВСЕМИРНОЙ ПАНДЕМИИ НА ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Бессонова Анна Владимировна
аспирант ГВУЗ «Приазовский государственный технический университет»
Согласно последним данным мировой статистики, десятки миллионов
человек в этом году потеряли свою работу вследствие коронавирусной
эпидемии. Однако экономисты по всему миру считают, что на самом деле
цифры гораздо больше и объясняют, почему официальные данные о
безработице не отражают реального положения дел.
Пандемия нанесла сокрушительный удар по занятости: количество
рабочих часов, отработанных в мире на пике первой волны, сократилось на
эквивалент 500 млн рабочих мест, а заработок – на 10%, по данным оценки
Международной организации труда [1]. Считается, что реальная безработица во
Франции, Италии, Испании и Великобритании выше официальной на 3-5
процентных пунктов, а в Южной Африке - на все 10. Но также необходимо
учитывать и такой важный фактор, как скрытая безработица, которая
существовала всегда, но сейчас значительно увеличилась за счет незанятых, но
и неучтенных людей. Дело в том, что при оценке рынка труда на основании
ежемесячных опросов населения статистики считают людьми без работы
только тех, кто активно ищет ее и готов немедленно приступить [2].
Пенсионеры, студенты и те, кто отчаялся найти место и оставил поиски,
не считаются экономически активным населением и в расчет не берутся. А
именно в пандемию доля последних резко выросла, потому что люди многих
профессий, от стюардесс до официантов, трезво оценивают свои перспективы,
глядя на заколоченные витрины и пустые аэропорты. А если они работу не
ищут, то и безработными не считаются. Это влияет официальную статистику,
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но реальные цифры остаются впечатляющими. Данную ситуацию можно
рассмотреть на примере США.
В Америке сотрудников в вынужденном отпуске сразу относят к
неработающим, и поэтому безработица на пике пандемии увеличилась там не
на доли процента, а взлетела с 3,5% до 14,7%, или почти 23 млн человек, а к
осени сократилась вдвое. Отчасти потому, что экономика ожила. Но в том
числе и потому, что американцы, которые в апреле искали работу, но за лето
ничего не нашли, к сентябрю потеряли надежду и не попали в так называемое
"экономически

активное

население",

пропорционально

которому

рассчитывается безработица [3].
Таким образом, при официальном сентябрьском счете в 12,6 млн
безработных реальное число американцев, потерявших заработок из-за вируса,
превышает 20 млн. Многие по-прежнему трудоустроены, но с понижением,
сокращенной занятостью и уменьшенной зарплатой. Другие, лишившись одной
постоянной работы с хорошим окладом, перебиваются разными временными
заработками: курьерами, таксистами, репетиторами. Количество рабочих мест
растет, но работников все столько же, а доходы у них становятся все меньше. В
итоге, с учетом тех, кто потерял в окладе или перешел на неполный рабочий
день, жертвами пандемии стали более 30 млн человек [4].
По оценкам экспертов, коронавирусный кризис ударил по миру больше,
чем экономический шок 2008 года. Как следствие, резкий рост безработицы.
Украина – не исключение. Особенно когда пандемия ударила с новой силой. С
начала карантина статус безработного получили 525 тысяч украинцев – это
на 53% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом
сообщили в Государственном центре занятости. По состоянию на 12 октября
официально зарегистрировано 427 тысяч безработных – это на 59% (159 тысяч)
больше, чем на эту же дату 2019 года [5].
Согласно выводам экономистов Центра экономической стратегии, на
пике карантина в состоянии скрытой безработицы находилось до 3,1 млн
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украинцев, или 17% от всей рабочей силы. То есть занятость этих людей была
уменьшена, или они были отправлены в неоплачиваемый отпуск.
Кроме того, во время пика коронавирусного кризиса, количество
вакансий на сайтах поиска работы work.ua и robota.ua, а также Государственной
службе занятости, упала почти вдвое. Но, с введением адаптивного карантина и
снятием ограничений, количество вакансий быстро вернулось к почти
докарантинному уровню. При этом активность соискателей наоборот выросла
со снятием жестких ограничений.
Ожидаемо, коронакризис больше всего повлиял на сектора, деятельность
которых попала под запрет: гостинично-ресторанный бизнес и розничная
торговля. В гостинично-ресторанном бизнесе на сайтах поиска работы в
худший период количество вакансий составляло лишь 17% докарантинных
показателей. Ситуация в розничной торговле похожая - в худший период
количество вакансий составляло 37-40% от докарантинного периода, по
данным сайтов work.ua и rabota.ua соответственно.
Все источники показывают, что с введением адаптивного карантина и
восстановлением экономики люди начали искать работу активнее, чем в
докризисное время – количество соискателей выросло на 20-30% по сравнению
с докризисным периодом. Это может быть связано с тем, что люди, которых
увольняли во время кризиса, не начинали искать работу сразу, потому что
видели небольшое количество вакансий. Эту гипотезу подтверждают данные
сайтов поиска работы, которые указывают на то, что во время пика кризиса
работу искали на 22-35% больше людей, чем до кризиса. При этом количество
обращений в центры занятости во время кризиса выросла, потому что люди
обращаются не только за помощью в поиске работы, но и за денежной
поддержкой [6].
Правительство Украины выделило два основных направления своей
деятельности для сокращения безработицы среди населения: финансовая
поддержка безработным и создание рабочих мест.
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Что касается первого направления, еще в конце апреля Кабмин решил
выделить дополнительные 6 миллиардов гривен Фонду общеобязательного
государственного социального страхования на случай безработицы. Эти
средства направят на выплаты пособий безработным и людям, которые стали
безработными временно, из-за карантина. В июне правительство добавило в
этот фонд еще почти три миллиарда гривен на помощь по частичной
безработице.

Средства

взяли

из

специального

фонда

для

борьбы

с

коронавирусом, который прописали в бюджете в начале апреля, когда только
ввели карантин.
Что касается рабочих мест, в мае Минэкономики представило план
создания 500 тысяч рабочих мест в Украине. Более половины из них планируют
создать в сферах строительства дорог и транспортной инфраструктуры (154
тысячи) и сферы благоустройства (150 тысяч). В частности, из уже упомянутого
фонда на борьбу с COVID-19, размер которого определили на уровне около 66
миллиардов гривен, более половины (53%) потратили на ремонт дорог.
Правительство объясняет: именно так в условиях карантина и хотят дать людям
работу и спасти экономику [7].
Однако еще рано говорить о каких-либо позитивных изменениях
Ситуация с занятостью будет отличаться в каждом регионе из-за того, что
в стране введен адаптивный карантин. Уровень безработицы будет колебаться
в соответствии с обстановкой на местах, поскольку адаптивный карантин
предусматривает введение мер реагирования местной властью.
Из-за ограничений, которые были введены в связи с коронавирусом, очень
многие работодатели были вынуждены отправлять своих сотрудников в
неоплачиваемые отпуска или увольнять. Конечно, это отразилось на
показателях безработицы [8]. Дальнейшая ситуация будет зависеть от того,
как правительство решит действовать в условиях, когда увеличивается
количество больных коронавирусом и действует адаптивный карантин. К
сожалению, при постоянном росте заболеваемости и смертности в
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и

соискатели

будут

вынуждены

подготовиться к очередным потерям доходов.
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ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ
ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНУ
Бойко Тетяна Юріївна
к.е.н., доцент кафедри фінансів, обліку і маркетингу
ДВНЗ Придніпровської державної академії будівництва та архітектури
Попова Ксенія Владленівна
студентка економічного факультету
ДВНЗ Придніпровської державної академії будівництва та архітектури
Інвестиційний ринок представляє собою ринок, на якому об'єктами купівлі
- продажу виступають різноманітні інвестиційні товари та інструменти, а також
інвестиційні послуги, що забезпечують процес реального і фінансового
інвестування. Інвестиційний ринок є надзвичайно складною системою, в якій
обертаються

багатоманітні

товари

та

інструменти,

що

забезпечують

інвестиційний попит усіх видів інвесторів [1].
Важливою складовою стабільного розвитку інвестиційного ринку країни є
залучення прямих іноземних інвестицій, які є найбільш бажаною формою
капіталовкладень для економік країн, що розвиваються, як, наприклад,
економіка України. Вони дозволяють реалізовувати великі проекти, а ще
завдяки їм в країну надходять нові технології, методи та практики
корпоративного управління і т. д.
Варто зазначити, що основними проблемами інвестиційного ринку
України та причинами, через які виникають труднощі із залученням прямих
іноземних інвестицій, є низька віддача від них та їх неефективний розподіл. Це
унеможливлює нарощування інвестиційного потенціалу держави. Також наявні
і інші перешкоди, серед яких:
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 низька ефективність роботи регулюючого органу;
 відсутність координованої роботи держави у полі інвестиційної
політики;
 відсутність активної роботи уряду у питаннях економічного та
податкового стимулювання інвестування;
 рівень капіталізації прибутків підприємств є дуже незначним;
 обмеженість державних підприємств, що підлягають приватизації, і в
яких зацікавлені потенційні інвестори;
 у

порівнянні

з

країнами

з

розвинутими

економіками,

рівень

торговельної активності на вітчизняному ринку акцій є мізерним, а великі
власники, яким належать контрольні пакети акцій, не зацікавлені у їх
додаткових випусках;
 навантаження

податкової

системи

на

бізнес

та

складність

у

адмініструванні податків суб’єктами господарювання;
 значна частина бізнесу знаходиться у тіньовому секторі, який є
нелегальним джерелом накопичення та вивезення капіталу з країни;
Як відмічає Європейський банк реконструкції та розвитку, прямі іноземні
інвестиції мають неабиякий вплив на ефективність економіки, покращуючи
показники зайнятості та ефективності діяльності підприємств.
Але, нажаль, Україна в 2019р. посіла 85-те місце з-поміж 141 країн
глобального

рейтингу

конкурентоспроможності,

складеному

експертами

Всесвітнього економічного форуму, що гірше, ніж в 2018р, коли Україна була
83-ю серед 140 країн. Погіршення конкурентоспроможності України на
світовому ринку негативно впливає на її інвестиційну привабливість і як
наслідок зниження обсягів іноземних інвестицій. У відповідності до звіту
Всесвітнього економічного форуму за 2019р., середнє значення індексу
конкурентоспроможності 141 країн світу складає 61 пункт, Україна ж з 57-ма
балами розташувалася між Шрі-Ланкою і Молдовою. Найгіршою серед
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проаналізованих показників рейтингу (загалом 103 позиції) в Україні є ситуація
з макроекономічною стабільністю і якістю інститутів, а саме:


розвиток інфраструктури,



валютного і фондового ринку,



робота державного апарату,



судової системи,



ділова активність,



рівень освіти,



показники зайнятості населення,



криміногенна ситуація,



інноваційні можливості,



стан охорони здоров’я.
В 1999р. під егідою Європейської Комісії в Україні була створена

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА). На сьогоднішній час вона об’єднує більш
ніж 1000 компаній, і є однією з найкрупніших спільнот бізнесу, які працюють
на українському ринку. Основною метою діяльності Асоціації є надання
можливостей компаніям, які є учасниками, вирішувати важливі питання,
пов`язані з покращенням інвестиційного клімату України на користь індустрії,
суспільства, економіки та країни в цілому. У зв`язку з цим, основними
напрямами діяльності ЄБА є:


захист інтересів, як іноземних, так і вітчизняних інвесторів на найвищому
державному рівні;



допомога

підприємствам,

іноземним

інвесторам,

у

розвитку

на

українському ринку, включаючи можливості PR;


забезпечення інвесторів, членів асоціації комплексною інформацією про
стан економічного розвитку країни, її інвестиційну привабливість та зміни
в нотмативно-правововому полі інвестиційної діяльності.
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Для забезпечення оцінки інвестиційного клімату в Україні ЄБА кожного
півроку здійснює дослідження за наступною методикою: проводиться
анкетування, яке містить в собі 5 питань, в якому беруть участь керівники
більш ніж ста крупніших компаній. Результати оцінюються за шкалою
Лайкерта, яка має 5 градацій, де: 1–крайнє негативно, 3 – нейтрально, 5 –
крайнє позитивно.
Наочно демонструє зміну інвестиційного клімату динаміка ІІП у контексті
зміни індексу інвестиційної привабливості, що є одним із найважливіших
показників рівня довіри та рейтингу країни (рис. 1).

Рис. 1. Залежність обсягу прямих іноземних інвестицій від індексу інвестиційної
привабливості України [3]

Аналізуючи статистику цього показника, можна зробити висновок, що
активність іноземних інвесторів в Україні є дуже незначною. Зміни, які сприяли
росту ІІП в країні за період 2015-2018рр, пояснюються лібералізацією
валютного законодавства, стабілізацією національної валюти, зниженням рівня
інфляції, продовження діалогу з МВФ [3]. Але нажаль, напружена політична
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ситуація в Україні в 2019-2020рр., криза економічної сфери в наслідок
застосованого повного локдауну весною 2020р., судової системи, яка стримує
процеси

реформування

українського

законодавства,

значно

знизили

привабливість інвестиційного клімату країни, що підтверджується падінням
індексу інвестиційної приваб листі з 3,07 пункту в 2018р. до 2,51 в І півріччі
2020р. і опинився у негативній площині. Крім того обсяг іноземних інвестицій в
Україну за останній рік стрімко знижується. Як наслідок, інвестори ставлять

на паузу заплановані проекти в Україні в очікуванні завершення всіх
виборів та остаточного формування нового політичного середовища.
Серед основних причин зниження інвестиційної привабливості України
для іноземних інвестицій за підсумками проведеного дослідження ЄБА станом
на кінець І півріччя 2020р. можна виділити:
 відсутність верховенства права;
 постійні ротації в складі Уряду;
 відсутність прогресу та уповільнення темпів реалізації реформ;
 наслідки COVID-19, незахищеність бізнесу від епідеміологічних заходів
органів влади;
 корупційні схеми в системі організації бізнесу та реалізації інвестицій;
 тиск на НБУ;
 політична та економічна нестабільність.
Виявлені проблеми та негативні явища щодо формування привабливого
інвестиційного клімату в Україні для залучення іноземного капіталу в
пріоритетні сектори національної економіки вимагають вжиття таких заходів:
 стабілізація політичної ситуації в країні та покращення справ у
боротьбі з корупцією (реальні заходи в боротьбі з контрабандою, корупційними
схемами організації бізнесу, зниження адміністративного тиску на бізнес тощо);
 розробка ефективних заходів врегулювання державного боргу;
 реалізація земельної та судової реформ;
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 вдосконалення інфраструктури;
 вдосконалення законодавства щодо забезпечення захисту прав
інтелектуальної власності;
 своєчасне відшкодування ПДВ та прозоре податкове законодавство;
 поліпшення бізнес-іміджу України на світовому ринку.
Аналізуючи згадані вище проблеми інвестиційного ринку України, можна
зробити висновок про те, що наразі виявляється неможливим визначати нашу
країну, як привабливий об’єкт для залучення прямих іноземних інвестицій. Але,
як свідчить світовий досвід, країни з економіками, що розвиваються, не в змозі
самостійно подолати економічну кризу без їх

залучення і ефективного

використання. Тому для того, щоб в Україні з’явився привабливий
інвестиційний клімат для іноземних капіталовкладень, уряд мусить піти на ряд
поступок, аби сприяти цьому процесу.
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МАРКЕТИНГОВИЙ ВЕКТОР В ДІЯЛЬНОСТІ ТВАРИННИЦЬКИХ
ПІДПРИЄМСТВ ЯК ЧИННИК ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ
Боліла С.Ю.
к.с.-г.н., доцент
Херсонський державний аграрно-економічний університет,
м. Херсон, Україна
Важливість науково-прикладного опрацювання проблеми маркетингової
діяльності виробничих та переробних підприємств галузі тваринництва
зумовлена цілим рядом чинників. До числа основних з них слід віднести:
цінність продукції тваринництва

та її промислової переробки, що в якості

незамінних продуктів харчування закладають основу продовольчої безпеки
країни; соціальну вагомість їх для життєдіяльності населення; економічну
значущість високоефективного функціонування підприємств з виробництва та
переробки продукції тваринництва для відродження і розвитку

аграрного

сектору країни в цілому; перспективність нарощування економічних здобутків
підприємств з виробництва та переробки продукції тваринництва завдяки
маркетинговому управлінню як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках;
неухильність посилення конкуренції на продовольчому ринку між суб’єктами
господарювання, кожний з яких намагається отримати перевагу в лояльності
споживача;

євроінтеграційні

спрямування

вітчизняної

економіки,

які

вимагають від виробників впроваджувати маркетинг як систему, що
характеризує сучасні тенденції глобалізованого ринку.
Наведені проблемні питання

щодо маркетингового забезпечення

аграрного сектору економіки висвітлюються в працях багатьох науковців [1-5].
Проте, незважаючи на

численні напрацювання в даній сфері, розробки не є
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завершеними стосовно маркетингової діяльності підприємств з виробництва та
переробки продукції тваринництва, особливо в регіональному розрізі,

що

актуалізує подальші дослідження в цьому напрямку.
На маркетингові процеси в аграрному секторі впливає специфіка як
організації виробництва та збуту засобів виробництва, так і промислової
переробки сільськогосподарської продукції та її оптового й роздрібного
продажу споживачам. Виходячи з особливостей маркетингової діяльності
підприємств

з

виробництва

та

переробки

продукції

тваринництва,

пріоритетними ринковими завданнями для них є: задоволення потреб
споживачів в продукції тваринництва та її промислової переробки; активізація
робіт з

впровадження системи управління якістю НАССР та ISO;

стимулювання росту виробництва сировини та продуктів її переробки;
прискорений розвиток ринкової інфраструктури; підвищення економічної
ефективності

підприємств

сільського

господарства

та

посилення

конкурентоспроможності суб’єктів господарювання переробної промисловості
та торгівлі.
Суттєвий вплив на розвиток тваринництва справляють: місткість ринків
збуту виробленої продукції, близькість їх розташування; розміри, структура та
якість сільськогосподарських угідь; структура та порідний склад тварин;
система утримання та годівлі тварин; забезпеченість трудовими ресурсами;
фондо- та енергоозброєність праці; наявність потужностей для переробки
виробленої сировинної продукції, зумовлюючи потребу їх поглибленого
дослідження.
Організовуючи

маркетингову

тваринництво ґрунтується

діяльність

слід

враховувати,

що

на використанні трьох груп основних засобів

виробництва: землі, яка здійснює суттєвий вплив на результати діяльності
галузі через кормову базу; виробничих приміщень, мобільних і стаціонарних
машин і механізмів, які використовуються в процесі виробництва продукції;
сільськогосподарських тварин, як специфічного виду засобів виробництва,
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якому притаманні біологічні, фізіологічні та генетичні

властивості. В

тваринництві об’єктом основної частини затрат виступає тварина, що виробляє
продукцію. Для підтримки життєздатності і виробництва необхідних людині
продуктів, тварині потрібні корми. Від їх кількості і якості залежать
відтворювальні функції тварин, їх продуктивність. Збільшення виробництва
кормів пов’язане з підвищенням урожайності сільськогосподарських культур,
розширенням кормового клину та затратами живої і уречевленої праці на ці
цілі.
Щоб

бути

здійснювати

конкурентоспроможними

виробництво

комерціалізацію

продукції

в

нових

її

промислову

та

умовах

необхідно

переробку

і

виробів із застосуванням новітніх здобутків світової й

вітчизняної наукової думки з позицій стратегічного маркетингу.
Загальна стратегія економічного розвитку підприємств з виробництва та
переробки продукції тваринництва

на прикладі Херсонської області може

включати напрями: поліпшення обліку і звітності у тваринництві, нарощування
обсягів виробництва товарної продукції, забезпечення її реалізації; освоєння
нових географічних та демографічних ринків, включаючи вихід на зарубіжні
ринки; стимулювання якості і широкого асортименту сировини і продукції її
переробки

та гарантування безпеки харчування для населення; підтримка

мережі інформаційного забезпечення виробників сировини та продукції
переробки, передбачення у місцевому бюджеті коштів на обладнання
незалежних лабораторій з визначенням показників якості продукції; зменшення
впливу сезонності виробництва продукції; поліпшення якості ветеринарних
послуг; оптимального раціону годівлі тварин та ін.
Рівень ефективності маркетингової діяльності визначається не тільки
результатами

поточної

діяльності,

але

і

маркетинговою

політикою

стратегічного характеру. Для ефективної маркетингової діяльності необхідно
використовувати всі елементи комплексу маркетингу як єдиного цілого. При
цьому напрямами удосконалення маркетингової діяльності є посилення ролі
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маркетингу взаємовідносин із споживачами продукції тваринництва; створення
та використання бази даних споживачів; використання інформаційних
технологій; використання АВС - аналізу та аналізу життєвих цінностей
споживачів; активізація взаємодії споживачів та підприємств шляхом створення
маркетингового центру; розвиток взаємовідносин з партнерами та утворення
стратегічних довгострокових альянсів; подальший розвиток вертикальних
маркетингових систем та перетворення їх у вертикально-інтегровані системи
управління; посилення ролі маркетингових комунікацій; створення єдиного
комунікаційного бюджету.
Серед основних інструментів удосконалення комплексу маркетингу
підприємств з виробництва та переробки продукції тваринництва можна
виділити:
-

в напрямку товарної складової: підвищення якості продукції

у

відповідності до європейських вимог та впровадження як значних, так і
дрібних інновацій (незначні зміни складу

продукції) для підтримки

споживання в фазі зрілості та розширення та поглиблення асортименту;
-

в напрямку складової

розподілу: перехід до вертикального

маркетингового каналу товароруху та розширення зони контролю виробників
продукції;
-

в напрямку цінової складової: збільшення джерел інформації про

ціни та зменшення перешкод в ціноутворенні, використання надбавок і знижок
до ціни для заохочення дій учасників маркетингового каналу;
-

в напрямку комунікаційної складової: удосконалення процесу

розробки звернення до цільової споживача та урізноманітнення засобів впливу
на нього шляхом
застосування

як

формування ефективних каналів зворотного зв’язку;
галузевої

так

і

колективної

реклами;

використання

інструментів цифрового маркетингу та засобів брендингу; стимулювання як
споживачів, так і посередників;
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-

в

напрямку

стратегічної

складової:

розробка

та

реалізація

обґрунтованого о та всебічного плану дій для досягнення маркетингових цілей
та застосування стратегій, орієнтованих на ринок, конкуренцію та споживачів
Таким чином, маркетингова діяльність підприємств з виробництва та
переробки продукції тваринництва забезпечує підвищення

економічної

ефективності їх функціонування через відповідність виробництва існуючим
ринковим вимогам та завдяки трансформації маркетингу в товар, що
пропонується споживачам, таким чином збільшується кількість джерел
грошових надходжень, розширюються можливості диверсифікації, посилюється
інноваційний характер виробничо-господарської діяльності, що виводять її на
якісно новий, вищий за попередній рівень організації.
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ОПТИМІЗАЦІЇ ПОДАТКОВИХ ТА НЕПОДАТКОВИХ МЕХАНІЗМІВ
ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УКРАЇНІ
М. В. Боруцька
студентка Львівського національного університету ім. І. Франка

Актуальність
децентралізації

в

теми.
Україні

У

процесі

зростає

активної

загальний

реалізації

рівень

реформи

відповідальності

українського суспільства, внаслідок чого активно створюються фінансово
спроможні об’єднані територіальні громади, здатні вирішувати накопичені
системні соціально-економічні проблеми та брати безпосередню участь у
процесах

територіального

управління.

Сучасна

децентралізація

дає

муніципалітетам можливість мати повноваження та ресурси для задоволення
поточних потреб регіону.
Виклад

основного

матеріалу.

У

сфері

управління

місцевими

бюджетними ресурсами існує проблема невміння місцевої влади реалізовувати
прихований податковий потенціал відповідної території. Внаслідок значного
обсягу тіньової діяльності та зайнятості поза увагою фіскальних органів влади
залишаються

персональні

доходи

громадян, підприємницька діяльність

незареєстрованих суб’єктів господарювання малого та середнього бізнесу, що
призводить до втрат місцевого бюджету від недоотриманого податку на доходи
фізичних осіб, збору за запровадження окремих видів підприємницької
діяльності, плати за землю тощо.
Для

оптимізації

системи

фінансового

забезпечення

місцевого

самоврядування в Україні необхідно:
 розширити перелік власних доходів місцевих бюджетів;
 вдосконалити систему регулювання міжбюджетних відносин;
 стимулювати розвиток державно-приватного партнерства;
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 посилити громадський контроль за прийняттям рішень у сфері
планування та управління фінансовими ресурсами територіальних громад; за
дотриманням місцевою владою норм бюджетного законодавства;
 сприяти створенню нових робочих місць з достойною заробітною
платою;
 викорінити неформальну зайнятість, знизити

тінізацію системи

оподаткування, збільшити податкоспроможність регіонів країни.
Вирішальна

роль

у

виконанні

державою

функції

регулювання

економічних процесів лежить на податках, які зараховуються до місцевих
домогосподарств з метою отримання власного доходу.
Лише стосовно місцевих податків та зборів місцева влада має певну
незалежність.

Звичайно, введення місцевих податків та зборів, які не

передбачені податковим кодексом, забороняється.
Повноваження сільських, селищних та міських рад щодо податків та
зборів включають встановлення місцевих податків та зборів у межах ставок,
визначених Податковим кодексом. Складання переліку податкових радників
відповідно до статті 268 Податкового кодексу (стосовно туристичного збору);
Структура податків і зборів схематично показана на рисунку 1.

Рис. 1. Місцеві податки та збори в Україні
Джерело: складено за даними [1]
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Доходи від місцевих податків та зборів зараховуються безпосередньо до
муніципального бюджету. Крім того, значна частина національних податків та
зборів зараховується до місцевих домогосподарств у встановлених пропорціях.
З вищевикладеного видно, що дохід місцевих домогосподарств з точки
зору національних податків та зборів - це величина, над якою місцеві органи
влади не мають прямого контролю. Передбачається, що елементи податків і
зборів (ставка податку, податкові пільги тощо) та пропорції розподілу доходу
встановлюються централізовано. Лише стосовно місцевих податків і зборів
місцеві

органи

влади

мають

певний

ступінь

незалежності,

оскільки

запровадження місцевих податків і зборів, які не передбачені Податковим
кодексом, заборонено ( табл. 1).
Таблиця 1.
Формування місцевих бюджетів за рахунок податкових надходжень
Загальний фонд бюджетів обласного значення,
районних бюджетів, бюджетів ОТГ
Податок на доходи фізичних осіб – 60 %

Загальний фонд
обласних бюджетів:
Податок на доходи фізичних
осіб – 15 %
Податок на прибуток підприємств комунальної власнос Податок на прибуток – 10 %
ті,
засновником яких є районні, міські ради, ОТГ– 100 %
Рентна плата за користування надрами для видобування
Податок
на
прибуток
нафти, природного газу та газового конденсату – 5 %
підприємств комуналь ної
власності, засновни ком
яких є обласна рада – 100 %
Держмито за місцем вчинення дій та видачі документів
Рентна плата за користування надрами для видобування
корисних копалин, водних ресурсів місцевого значення,
за користування надрами не повязаними з видобуванням
корисних копалин, за користування лісовими ресурсами
(крім рубок деревини головного користування) – 100 %

Рентна плата за спеціальне
використан
ня
лісових
ресурсів у частині деревини,
заготовленої в порядку рубок
головного користування – 50
%

Акцизний податок з роздрібної торгівлі підакцизних
товарів –
100 %
Єдиний податок – 100 %
Збір за паркування транспортних засобів-100 %
Туристичний збір – 100 %
Податок на майно – 100 %
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Джерело: складено за даними [2]

Власні доходи з місцевих бюджетів формують:
• податкові надходження (представляють понад 88% загального власного
доходу від місцевих домогосподарств): частина національних податків та зборів
(податок на прибуток, орендна плата, за користування надрами, видобуток
корисних копалин тощо);

акцизний податок на пальне, місцеві податки та

збори (податок на майно, індивідуальний податок, туристичний збір тощо);
• неподаткові доходи (трохи більше 10% від загальної суми власних
доходів місцевих домогосподарств): плата за отримання ліцензій та дозволів,
орендна плата, державні мита, штрафи;
• інші доходи: кошти від продажу основних фондів, цільових фондів,
донорських фондів ЄС та міжнародних організацій тощо.
Важливого значення у контексті створення спроможних територіальних
громад набуває розподіл податків між місцевими бюджетами. Не втрачає
актуальності

питання

раціональності

розподілу

одного

з

основних

бюджетоутворюючих податків місцевого бюджету – податку на доходи
фізичних осіб. Мова йде про можливість зміни порядку зарахування ПДФО до
місцевих бюджетів за місцем проживання фізичної особи-платника. Склалася
така ситуація, що упродовж багатьох років жителі територіальної громади,
працюючи за її межами, підтримують розвиток тієї громади, де розміщено
підприємство (оскільки ПДФО надходить до бюджету громади, де розміщене
підприємство), в той же час працівники та їхні сім’ї отримують соціальні
послуги (медичні, освітні, культурні тощо) в громадах, де фактично
проживають. А це вже спричиняє певні диспропорції в наявності джерел для
розвитку територіальних громад [3].
Зміна порядку зарахування ПДФО за місцем проживання фізичної особи
для територіальних громад (особливо тих, які виступають «експортерами»
робочої сили) в Україні може забезпечити низку позитивних зрушень в напрямі
децентралізації:
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поліпшити

можливості

щодо

впровадження

соціальних

та

інфраструктурних проектів;
зросте мотивація органів місцевого самоврядування до розвитку



сприятливих для життя умов, підвищення якості та кількості соціальних послуг,
які надаються жителям громади, оскільки доходи місцевого бюджету прямо
корелюватимуть з чисельністю та доходами населення;
посилить мотивацію до об’єднання громад. Зацікавлення органів



місцевого самоврядування в збільшенні чисельності працевлаштованих жителів
може сприяти тому, що більш економічно розвинуті територіальні громади, на
території яких розміщені підприємницькі структури, будуть вмотивовані до
об’єднання з сусідніми громадами, жителі яких працюють на підприємствах їх
території.
Проте, зміна порядку зарахування ПДФО до місцевих бюджетів може
супроводжується певними труднощами:


зростає

складність

адміністрування

податку,

що

вимагатиме

місця

проживання

додаткових витрат коштів та часу;


виникне необхідність

постійного

контролю

працівника для правильного та своєчасного перерахування податку;


позитивного ефекту щодо збільшення доходів до бюджету може не

відбутися, якщо в межах громади проживає велика чисельність непрацюючого
населення.
Щодо механізму справляння ПДФО у разі зміни порядку його
зарахування до місцевих бюджетів, найбільш прийнятним є варіант, за якого
облік з нарахування ПДФО (в залежності від місця проживання працівників),
його сплату та подання звітності буде здійснювати один податковий агент –
роботодавець, а контролювати такого податкового агента будуть кілька
територіальних органів фіскальної служби. Розподіл додаткового навантаження
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з адміністрування ПДФО має здійснюватися між усіма суб’єктами: фізичною
особою (щодо своєчасного подання інформації роботодавцю про зміну
податкової адреси), роботодавцем (щодо утримання та перерахування ПДФО до
місцевих бюджетів, відповідно до податкової адреси працівників, а також
подання

звітності

до

фіскальних

органів)

та

державою

(проведення

інформаційно-роз’яснювальних заходів з підвищення податкової культури
серед населення).
Загалом, повинно відбуватися вдосконалення форм та методів системи
адміністрування податків в напрямку спрощення, оптимізації та прозорості
водночас з покращенням обслуговування платників податків, покращенням
аналітичної складової, превентивного виявлення ризиків запровадження нових
якісних інформаційних послуг.
Також, важливого значення у покращенні наповнюваності місцевих
бюджетів

відіграє

розвиток

адміністративно-територіальної

підприємницьких
одиниці,

що

структур
вимагає

на

території

ефективного

використання активів територіальної громади: прав комунальної власності на
нерухоме та рухоме майно, природні ресурси, землю; підприємств та звичайно
доходів місцевих бюджетів. Перевагами активізації підприємництва для
громади є: створення нових робочих місць, збільшення податкових надходжень
до місцевого бюджету та формування соціальної відповідальності бізнесу перед
громадою.
Способами

забезпечення

співпраці

підприємницьких

структур

з

громадою та вияву відповідальності перед нею є:
-

введення

в

дію

корпоративних

соціальних

програм,

які

передбачають навчання та підвищення кваліфікації робітників, реалізація
заходів щодо підтримки здоров’я працівників підприємства та фінансове
стимулювання працівників;
-

участь в житті та діяльності територіальної громади, допомога в

вирішенні питань покращення та підтримки інфраструктурних об’єктів в межах
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територіальної громади;
-

підтримка

громадських

ініціатив

та

проектів

розвитку

територіальних громад, а також залучення фінансування в конкретні сфери
суспільного розвитку .
Необхідним кроком для налагодження взаємозв’язків в системі «органи
місцевого самоврядування – громада» є збільшення відкритості та прозорості
діяльності місцевої влади, її підконтрольності та підзвітності, зокрема у
питаннях планування і використання публічних коштів, за рахунок розширення
каналів комунікації, спрощення та візуалізації інформації про місцевий бюджет,
широкого залучення громадян до бюджету участі.
Стосовно відкритості даних формування та виконання місцевих
бюджетів, вважаємо за доцільне створити єдиний сайт – базу даних звітності
місцевих бюджетів та Державного бюджету України, зі зручним та зрозумілим
інтерфейсом, де швидко можна проглянути рішення про місцеві бюджети та
звіти про їх виконання як за доходами, так і за видатками (у тому числі у розрізі
бюджетних

програм).

Така

концентрація

інформації

в

одному

місці

пришвидшить обробку та аналіз даних, унеможливить приховування звітності
за умови встановлення контролю за її своєчасним поданням та оприлюдненням.
Крім того, науковці матимуть джерело інформації для власних досліджень та
проведення розрахунків, що в перспективі допоможе виявити певні проблеми
формування та функціонування місцевих бюджетів, знайти шляхи їх
вирішення.
Реалізація заходів стосовно оптимізації формування та виконання
місцевих бюджетів потребує активної підтримки як на центральному, так і на
локальному рівні, і лише в разі послідовного та виваженого впровадження
сприятиме підвищенню фінансової самостійності та спроможності місцевих
бюджетів. Вирішення проблем місцевих бюджетів є запорукою подальших
успішних змін суспільних фінансів у контексті децентралізації.
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Висновки. З

метою

розширення

фінансової

бази

підтримки

регіонального розвитку та забезпечення самодостатності територіальних
громад, в умовах завдань нової регіональної політики, необхідно:


поступово розширити перелік інструментів, якими користується

місцева влада для збільшення обсягу класних коштів. Це і залучення
інвестицій, і розширення ринків кредитування поточних потреб (зокрема, у
сфері житлово-комунального господарства на фінансування утримання мереж
водопостачання, ремонту будівель), і вихід на фінансові ринки;
місцевих

поширювати програмно-цільовий метод складення та виконання
бюджетів

з

метою

підвищення

прозорості

та

ефективності

використання бюджетних коштів;
-

упорядкувати міжбюджетні відносини, збільшити частку цільового

фінансування,

забезпечити

формування

горизонтальних

міжбюджетних

відносин;
-

забезпечити

розширення

доходної бази

місцевих

бюджетів,

передання часток окремих загальнодержавних податків (податку на прибуток
підприємств; запровадження податку на нерухомість), пошук не бюджетних
фінансових ресурсів.
-

встановлювати

взаємозв'язок

бюджетних

показників

із

стратегічними цілями соціально-економічного розвитку територій з метою
підвищення рівня обґрунтованості бюджетного планування на місцевому рівні,
поступово запроваджувати планування місцевих бюджетів на середньострокову
перспективу;
-

підвищити ефективність витрачання коштів Державного фонду

регіонального розвитку з метою контролю напрямків його використання.
Передбачити у Порядку використання коштів ДФРР запровадження механізмів,
які б регламентували спрямування коштів на реалізацію інноваційноінвестиційних програм розвитку і модернізації виробничої, транспортної та
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інженерної інфраструктур регіонального значення та створення нових робочих
місць.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА
(НА ПРИКЛАДІ ТОВ «МАЛИНІВКА»)
Верескун Михайло Вікторович
д.е.н., доцент, професор кафедри економіки підприємств ДВНЗ «ПДТУ»,
м. Маріуполь
Волоніц Сергій Сергійович
магістрант, ДВНЗ «ПДТУ»
Основною

характеристикою

економічної

ефективності

діяльності

підприємства є його фінансові результати. Тому дослідження фінансових
результатів діяльності підприємства є першим етапом аналізу його економічної
ефективності. Аналіз будемо проводити окремо по основним напрямкам
діяльності підприємства, а саме – виробництво молока та вирощування крупної
та дрібної рогатої скотини.
Виробництво та реалізація молока є важливою складовою діяльності ТОВ
«Малинівка», оскільки питома вага від реалізації молока складає 34%

в

загальному обсязі доходів підприємства.
Дослідження починаємо з аналізу прибутку від реалізації продукції.
Аналіз проводимо по формі таблиці 1. Як видно із таблиці 1, за період 20182019 рр. прибуток ТОВ «Малинівка» від реалізації молока знизився. Так, вже
план на 2019 р. передбачав зниження рівня прибутку порівняно з 2018 р. на
19,66%, що в абсолютному виразі складало 2 296,3 тис. грн. Проте, фактичні
показники виявилися значно кращими, і рівень прибутку за результатами
діяльності в 2019 р. знизився порівняно з 2018 р. всього на 5,05%, що в
абсолютному виразі склало 590 тис. грн.
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Треба відзначити, що зниження рівня прибутку відбувалося на тлі
зростання собівартості та ціни реалізації одиниці продукції, збільшення
виручки від реалізації, але зменшення обсягів реалізованої продукції у
натуральному виразі. Темпи приросту основних показників прибутковості за
період 2018-2019 рр. наведено на діаграмі (рис. 1).
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Як видно з наведеного графіку, за розглянутий період обсяг реалізованої
продукції у натуральному виразі знизився на 4,9%, в той час як виручка від
реалізації продукції у вартісному виразі зросла на 4,47%. Також за розглянутий
період середня ціна реалізації одиниці продукції зросла на 10,06%, а
собівартість – на 16,41%.
Наведені данні свідчать, що темпи зниження обсягів реалізації продукції
у натуральному виразі (4,9%) перевищували протягом аналізованого періоду
темпи зростання виручки від реалізації продукції (4,67%), а темпи зростання
собівартості одиниці продукції (16,41%), суттєво випереджали темпи зростання
ціни (10,06%). Все вищенаведене призвело до зниження рівня прибутку
підприємства від виробництва молока на 5,05%.
Таким чином, основними факторам, що спричинили зміни рівня прибутку
підприємства є: зміни у обсягах та структурі реалізованої продукції, а також
зміни собівартості та середніх цін реалізованої продукції.
Наступним

етапом

дослідження

є

аналіз

рентабельності

роботи

підприємства по окремим напрямкам. Інформація для аналізу також наведено у
таблиці 1.
Як видно з таблиці 1 за період 2018-2019 рр. рентабельність виробництва
молока суттєво знизилась. Так, на 2019 р. було заплановано зниження
рентабельності виробничої діяльності на 13,3% та рентабельності реалізації
продукції на 5,5%. Проте, фактичні результати господарювання у 2019 р.
виявилися дещо кращими за планові. Так, фактична рентабельність виробничої
діяльності перевищила планові показники на 4,42%, а рентабельність реалізації
виявилася вище за планову на 1,94%. В цілому фактична рентабельність
виробничої діяльності у 2019 р. знизилась порівняно з 2018 р. на 8,83%, а
рентабельність реалізації продукції – на 3,56%.
Динаміка основних показників рентабельності виробництва молока ТОВ
«Малинівка» наведено на рис. 2.
З наведеного рисунку видно, що зниження рентабельності виробничої
діяльності та рентабельності реалізації продукції обумовлено зниженням
обсягів реалізації продукції ( - 4,9%), та прибутку від реалізації продукції (© Верескун М.В., Волоніц С.С.
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5,05%), а також випереджаючими темпами зростання повної собівартості
реалізованої продукції (10,7%) порівняно із темпами зростання виручки від
реалізації (4,67%).

Рисунок 2 – Динаміка основних показників рентабельності виробництва молока.

Таким чином, основним факторами, що спричинили зміну рівнів
рентабельності виробництва молока є зміна середнього рівня цін, зміни у
структурі реалізованої продукції та зміни собівартості реалізованої продукції.
Наступним етапом аналізу є дослідження ефективності вирощування
крупної та середньої рогатої худоби.
Аналіз ефективності цього напрямку діяльності ТОВ «Малинівка»
починаємо з аналізу прибутку від реалізації продукції. Аналіз проводимо по
формі таблиці 2..
Як видно з таблиці 2. за період 2018-2019 рр. підприємство зазнавало
збитків від цього напряму діяльності. Так, у 2018 р. розмір збитків дорівнював
2 534 тис. грн. На 2019 р. планом було передбачено, що збитки зростуть майже
вдвічі і їх розмір сягне 5 043 тис. грн. Нажаль, фактично за результатами
діяльності у 2019 р. розмір збитків склав 5 722 тис. грн.
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Слід

відзначити,

що

таке

різке

зростання

розміру

збитковості

підприємства за цим напрямом діяльності відбувалось на тлі негативних
тенденцій по всім ключовим показникам діяльності. Так, у 2019 р. порівняно з
2018 р. мало місце зниження натуральних обсягів продажу продукції та розміру
виручки від реалізації, зниження ціни одиниці продукції та зростання її
собівартості. Числові значення темпів змін основних показників прибутковості
наведено на рисунку 3.

Рисунок32 – Темпи змін основних показників прибутковості напрямку вирощування
крупної та дрібної рогатої скотини ТОВ «Малинівка» за період 2018-2019 рр.

З наведеного рисунку видно, що у 2019 р. порівняно з 2018 р. фізичний
обсяг реалізації продукції знизився на 10,15%, виручка від реалізації – на
29,68%; ціна одиниці продукції знизилась на 21,74% при зростанні витрат на її
виробництво і реалізацію на 26,15%. Все це в сукупності призвело до зростання
збитків більше ніж в 2 рази, а саме на 125,81%.
Аналогічно проведемо аналіз рівня рентабельності цього напрямку
діяльності підприємства. Данні для аналізу наведені в таблиці 2.
З

наведених

даних

видно,

що

протягом

аналізованого

періоду

рентабельність цього напряму діяльності підприємства постійно знижувалась,
тобто зростав рівень збитковості. Так, у 2019 р. порівняно з 2018 р. рівень
© Верескун М.В., Волоніц С.С.
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діяльності
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знизився

на

27,46%,

а

рівень

рентабельності реалізованої продукції знизився на 84,61%.
Підбиваючи загальні підсумки проведеного дослідження, можна зробити
висновок,

що

кризові

явища

призвели

до

зниження

ефективності

сільськогосподарського виробництва. Проте, такий напрям, як виробництва
молока, як і раніше, залишається прибутковим. Чого, нажаль, не можна сказати
про такий напрямок, як вирощування худоби. Вважаємо, що керівництву
підприємства варто негайно вжити заходів, спрямованих на відновлення
прибутковості.
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
Верескун Михайло Вікторович,
д.е.н., доцент, професор кафедри економіки підприємств ДВНЗ «ПДТУ»,
м. Маріуполь
Сінатос Маргарита Олександрівна
магістрант, ДВНЗ «ПДТУ»
Аналіз ефективності сталого розвитку підприємства проведемо за
методикою, в основу якої покладено розробки, описані в роботах [1; 2; 3]. В
даній роботі ця методика використовується у скорегованому вигляді.
Корегування були зроблені задля підвищення коректності оцінки відповідно до
цілей дослідження.
Відповідно до скоригованої методики ефективність сталого розвитку
оцінюється по 3 складовим – економічній, соціальній та екологічній. Кожна із
складових, у свою чергу, оцінюється інтегральним показником, що складається
із одиничних показників, які характеризують кожну складову. Перелік
показників та методику їх розрахунку наведено в таблиці 2.2.
Для

коректної

оцінки

економічної

складової

сталого

розвитку

використовується більш складна структура. Всі показники, що характеризують
економічну складову розбиті на групи, кожна з яких характеризує певну галузь
економічної стійкості підприємства. Відповідно до обраної методики таких
груп шість: група фінансових показників (фінансова стійкість), група
виробничих показників (виробнича стійкість), група маркетингових показників
(маркетингова стійкість), група інвестиційних показників (інвестиційна
стійкість), група організаційних показників (організаційна стійкість) та група
техніко-технологічних показників (техніко технологічна стійкість).
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здійснюється

за

допомогою

інтегрального показника, що характеризує ступінь стійкості по даній групі.
Після цього розраховані інтегральні показники агрегуються в інтегральний
показник, що характеризує економічну складову сталого розвитку. Агрегація
здійснюється за формулою середньої арифметичної з використанням вагових
коефіцієнтів, присвоєних кожній групі. Вагові коефіцієнти визначаються
експертним методом і можуть суттєво відрізнятись в залежності від розмірів
підприємства, його галузевої приналежності, стадії життєвого циклу та ряду
інших факторів. Після визначення інтегрального показника, що є оцінкою
ефективності рівня сталого розвитку по кожній із складових, визначаємо
інтегральний показник сталого розвитку в цілому по підприємству. Для
розрахунку використовуємо метод середньої геометричної.
Оцінку проводимо у три етапи.
На першому етапі проводимо розрахунок основних показників, що
характеризують кожну із складових. Інформаційною базою для розрахунків є
звітність підприємства, наявна у вільному доступі. В даному випадку
інформаційною базою стали результати роботи ПрАТ «МК «Азовсталь» за
період 2017-2019 рр. Результати розрахунків наведено у таблиці 1.
З таблиці 1 видно, що наведені показники мають різну розмірність і в
наведеному вигляді не можуть бути використані для розрахунку інтегрального
показника, що характеризує рівень сталого розвитку підприємства. Тому
наступним етапом є проведення процедур стандартизації та нормалізації
розрахованих показників. Нормалізовані показник наведено у таблиці 1.
На основі нормалізованих даних, наведених в таблиці 1, проводимо
розрахунок узагальнених показників стійкості по кожній групі. Методика
розрахунку наведено в таблиці 2.
Наступним етапом оцінки є розрахунок інтегрального показника
економічної стійкості і інтегрального показника загального рівня сталого
розвитку.
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Інтегральний

показник

економічної

стійкості

розраховується

за

формулою:
(1)
де, an – вага n-го загального показника стійкості в інтегральному показнику,
визначений експертним методом;
Yn – n-й узагальнений показник відповідно фінансової, виробничої,
організаційної, маркетингової та інвестиційної стійкості.
n – кількість узагальнених показників, визначаючих види стійкості.
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Відповідно до формули (1), розрахунок інтегрального значення
економічної стійкості проводиться з використанням наступних вагових
коефіцієнтів:
Ес = 0,27*Фс + 0,25*Вс + 0,11*Мс + 0,14*Іс + 0,04*Ос + 0,19*ТТу;
де, Ес – інтегральний показник економічної стійкості;
Фс – узагальнений показник фінансової стійкості;
Вс – узагальнений показник виробничої стійкості;
Мс – узагальнений показник маркетингової стійкості;
Іс – узагальнений показник інвестиційної стійкості;
Ос – узагальнений показник організаційної стійкості;
ТТу – узагальнений показник техніко-технологічної стійкості.
Підставляючи

у

наведену

формулу

значення

розрахованих

узагальнених показників отримуємо наступні значення рівня економічної
стійкості:
Ес2017 = 0,789;
Ес2018 = 0,817;
Ес2019 = 0,630
Завершуючим кроком оцінки рівня сталого розвитку підприємства є
розрахунок інтегрального значення рівня сталого розвитку за формулою:
Рср =

(2)

де, Рср – інтегральний показник, що характеризує рівень сталого
розвитку підприємства;
Ес – інтегральний показник економічної стійкості;
Сс – інтегральний показник соціальної стійкості;
Екс – інтегральний показник екологічної стійкості.
Підставляючи у формулу () раніше розраховані значення інтегральних
показників стійкості отримуємо наступні значення інтегрального показника
сталого розвитку:
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Рср2017 = 0,803.
Рср2018 = 0,797.
Рср2019 = 0,827.
Отриманні

значення

інтегрального показника

сталого

розвитку

дозволяють зробити оцінку рівня сталості розвитку підприємства. Для
проведення оцінки будемо використовувати данні, наведені в таблиці 3.
Співставляючи отримані результати із даними таблиці, отримуємо, що
у 2017-2018 рр. сталість розвитку ПрАТ «МК «Азовсталь» можна визначити,
як «нормальний сталий розвиток»; у 2019 р. – як «високий сталий розвиток».
На наступному етапі дослідження було проаналізовано вплив кожної
складової

сталого розвитку на загальний

показник. Метою такого

своєрідного факторного аналізу є виявлення основних джерел зміни рівня
сталості розвитку протягом розглянутого періоду. Результати такого
співставлення наведено на рисунку 1. Зрозуміло, що ресурсною основою
сталого розвитку будь якого підприємства є його економічна складова. Із
наведеного графіку видно, що за період 2017 та 2019 рр. оцінка рівня сталості
економічної складової була нижча за інтегральну оцінку сталого розвитку в
цілому. У 2018 р. оцінка рівня сталості економічної складової (0,817) була
дещо більшою за інтегральну оцінку сталого розвитку підприємства (0,797).
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Рисунок 1 – Співвідношення рівня сталості окремих складових сталого розвитку і
його зального рівня в цілому.

© Верескун М.В., Сінатос М.О.
151

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

www.openscilab.org

© Верескун М.В., Сінатос М.О.
152

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

www.openscilab.org

Перевищення оцінки інтегрального рівня сталого розвитку над оцінкою
сталості розвитку економічної складової досягалось за рахунок соціальної (2017
р., 2019 р.), та екологічної складових (2019 р.). Проте, очевидно, що можливість
забезпечення соціальної та екологічної складової виникає лише за рахунок
економічної складової. І зниження рівня сталості економічної складової
неодмінно призведе у майбутньому до зниження рівня сталості розвитку в
цілому.
Дослідження динаміки основних чинників, що обумовлюють зміни по
кожній із складових є перспективним напрямком подальших досліджень.
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ОБҐРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Верескун Михайло Вікторович
д.е.н., доцент, професор кафедри економіки підприємств ДВНЗ «ПДТУ»
Суяров Павло Валерійович
магістрант ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»
Оцінювання конкурентоспроможності та аналіз конкуренції ПрАТ «МК
«Азовсталь» показав, що для досліджуваного підприємства ситуація є
ускладненою, і тому промислове підприємство змушено активно займатися
пошуком

відповідної

стратегії

щодо

підвищення

власної

конкурентоспроможності, а саме воно повинно знайти таке положення на
ринку, за якого б підприємство змогло якнайкраще захиститися від впливу
конкурентів та повернути їхній вплив на свою користь.
Проведений SWOT - аналіз дав можливість не лише виявити проблеми, які
існують на даний час, але й здійснити подальші розробки для відкриття шляхів
вдосконалення ефективної діяльності промислового підприємства.
Використання системи управління конкурентоспроможністю забезпечить
стале функціонування підприємства за будь-яких економічних, політичних,
соціальних та інших змін у його зовнішньому середовищі. Саме управління
конкурентоспроможністю

підприємства

являє

собою

специфічну

багатофункціональну систему, що складається з комплексу взаємопов’язаних
блоків, серед яких виділено блоки управління рівнем та системою забезпечення
конкурентоспроможності

(рис.

1):
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1. Обґрунтування вибору стратегії підприємства

2. Досягнення синергетичного ефекту в системі управління

конкурентоспроможністю

3. Розформування системи управління персоналом і трудовою мотивацією на
підґрунті підвищення об’єктивності оцінки результатів праці
4. Комплексний підхід до підвищення якості і конкурентоспроможності
наданих послуг
5. Система планування діяльністю за диверсифікаційним підходом
6. Прогнозування та оцінка рівня конкурентоспроможності
7. Удосконалення внутрішнього фінансового менеджменту підприємства
8. Формування інформаційного забезпечення системи управління

Рис. 1. Етапи здійснення управління конкурентоспроможністю
ПрАТ «ММ «Азовсталь»
Таким чином для того, щоб здійснити обґрунтування вибору стратегії
підприємства, необхідно за матрицею загальних стратегій конкуренції
проводити відповідні дії, враховуючи створені підприємством конкурентні
переваги (зокрема перевага у витратах, диференціація тощо). Синергетичний
ефект в системі управління конкурентоспроможністю виникає в результаті:
кардинальної перебудови організаційно-господарської структури управління,
створення продуктивних центрів прибутку і відповідальності за результати
діяльності; впровадження підприємницького типу внутрішнього менеджменту
підприємства; забезпечення комплексного підходу до реорганізації системи і
структури внутрішнього управління підприємством і т.д. Розформування
системи управління персоналом і трудовою мотивацією здійснюється на
підґрунті підвищення об’єктивності оцінки результатів праці; створення умов
для творчої праці; удосконалення механізму мотивації і відповідальності за
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забезпечення конкурентоспроможності; реорганізація системи навчання і
перепідготовки кадрів з урахуванням вимог стратегічного менеджменту.
Підвищення якості і конкурентоспроможності наданих послуг передбачає
технічне

переозброєння

і

модернізацію

виробництва,

впровадження

прогресивних технологічних процесів тощо. Система планування діяльністю за
диверсифікаційним підходом передбачає формування перспективних і річних
бюджетів витрат, розробку організаційно-економічних заходів щодо виконання
перспективних, поточних і оперативних планів. Удосконалення внутрішнього
фінансового менеджменту підприємства дозволяє забезпечити керівництво
фінансовою звітністю для внутрішнього контролю і прийняття обґрунтованих
управлінських

рішень

щодо

підвищення

конкурентоспроможності.

Для

формування інформаційного забезпечення системи управління необхідні:
розробка

інтегрованої

системи

управління

для

вирішення

завдань

менеджменту, впровадження передових інформаційних технологій і засобів
зв’язку, технічне забезпечення інформаційних систем.
У

сучасних

умовах

конкурентоспроможності

господарювання для

підприємства

забезпечення

використовується

все

розмаїття

стратегічних і тактичних прийомів маркетингу, організації, мотивації, які б
могли належним чином забезпечити конкурентоспроможності, оскільки вона
виступає перш за все, як філософія роботи в умовах ринку, орієнтована в
основному на (рис.2):
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Розуміння потреб споживача і тенденцій їх розвитку
Знання поведінки і можливостей конкурентів;
Знання стану і тенденцій розвитку ринку;
Знання навколишнього середовища і її тенденцій;
Уміння доносити до споживачів свої послуги таким чином, щоб вони
хотіли їх придбати, тощо
Рис. 2 . Основні прийоми для забезпечення належного рівня конкурентоспроможності
ПрАТ «МК «Азовсталь»

Забезпечення конкурентоспроможності підприємства носить комплексний
характер. Тому недооцінка будь-якого прийому може призвести до невдачі
ПрАТ «МК «Азовсталь» на ринку, оскільки кінцевою метою будь-якого заходу
на підприємстві - перемога в конкурентній боротьбі.
Конкурентоспроможність підприємств формується ще на макрорівні при
узгодженій взаємодії з громадськими та державними інститутами. За
допомогою цього підприємство працює з максимальною ефективністю, а також
створює умови для позитивної економічної динаміки та соціальної стабільності.
Залежно від специфіки функціонування компанії, існує певна особливість
системи управління конкурентоспроможності на підприємстві, а саме участь
людини в якості керуючої ланки та як об’єкта управління. Основними
характеристиками організаційно-економічних та технічних систем є (рис. 3):
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структура
ступінь гнучкості та адаптивності до внутрішні і зовнішніх впливів;
внутрішні зв’язки
середовищем;

самій системі і зовнішні з навколишнім

види і канали управління, якісні та кількісні характеристик
параметрів;
фактори і характеристики, які визначаються через прогнози зміни
стану зовнішнього і внутрішнього середовища і пов’язані системою
Рис. 3. Основні характеристики управління конкурентоспроможністю
на підприємстві

Ефективне управління конкурентоспроможністю підприємства полягає в
створенні ефективних рішень та здійсненні управління ними в процесі
формування

конкурентних

конкурентоспроможністю

переваг.

підприємства

Система

дозволяє

свідомо

управління
впливати

на

конкурентоспроможність наданих послуг конкретного підприємства на відміну
від підприємств-конкурентів за для отримання стабільного приросту прибутку в
процесі своєї діяльності.
Конкурентоспроможність

металургійного

підприємства

забезпечує

індивідуальний набір конкурентних переваг, які визначають ключові фактори
успіху та надають надійне та стабільне її функціонування. До числа таких
конкурентних переваг можна віднести:
-

Хороша репутація підприємства у споживачів

-

Стабільність на внутрішньому і зовнішньому ринку

-

Зручне географічне положення підприємства
© Верескун М.В., Суяров П.В.
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-

Багатопрофільна діяльність

-

Наявність необхідних фінансових ресурсів

-

Високий рівень корпоративної культури

-

Досвід роботи в металургійній сфері;

-

Сучасний рівень управління та організаційного розвитку і т.д.
Таким

чином,

основним

критерієм

підвищення

шляхів

конкурентоспроможності підприємства на ринку є ефективність маркетингових
заходів, наявність оновлення матеріально-технічної бази, терміни реалізації
інвестиційного проекту тощо.
При

поступовій

реалізації

даних

заходів

по

управлінні

конкурентоспроможності та його удосконаленні, металургійне підприємство
зможе гідно конкурувати на вітчизняному ринку.
Для здійснення роботи належним чином необхідна чітко продумана як
організаційна структура ПрАТ «МК «Азовсталь» так і її механізм забезпечення
конкурентоспроможності, який базується на наступних принципах (рис. 4):
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забезпечення єдності цілей і дій як всього ПрАТ «МК
«Азовсталь», так і окремо взятого працівника;

спеціальну систему мотивації, що створює зацікавленість всіх
працівників в підвищенні конкурентоспроможності ПрАТ «МК
«Азовсталь»
використання сучасної технологічної бази управління, що
дозволяє з мінімальними ресурсами в реальному режимі часу
вирішувати питання конкурентоспроможності
Рис. 4. Основні

принципи

механізму

забезпечення

конкурентоспроможності ПрАТ «МК «Азовсталь»

Таким чином, основним критерієм організаційного механізму забезпечення
системи управління конкурентоспроможності є виявлення у ПрАТ «МК
«Азовсталь» ресурсного забезпечення, під яким необхідно виділити наявність
фінансових, матеріальних, виробничих та людських ресурсів.

© Верескун М.В., Суяров П.В.
160

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

www.openscilab.org

Список використаних джерел
1.

Чернега В.В. Формування механізму забезпечення стійкості підприємств

на основі розвитку підприємництва: автореф. На здобуття наук. ступеня канд.
екон.

наук:

спец.

08.06.01

«економіка,

організація

і

управління

підприємствами» / В.В. Чернега. - Київ, 2016. - 19 с.
2.

Чижова О. В. Оцінка конкурентоспроможності підприємства. Управління

розвитком, 2013. № 21. С. 63-65.
3.

Шершньова З. Є. Стратегічне управління: Підручник. - 2-ге вид., перероб.

і доп. - К.: КНЕУ, 2014. 699 с.
4.

Шинкаренко, В. Г. Управление конкурентоспособностью предприятия

[Текст] : Харьков: Изд- во ХНАДУ, 2015. 186 с
5.

Яцура В. В. Аналіз методів оцінки конкурентоспроможності підприємств

[Електронний

ресурс]

.

Вісник

Волинського

інституту

економіки

та

менеджменту. Збірник наукових праць. 2017. № 2.

© Верескун М.В., Суяров П.В.
161

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

www.openscilab.org

Вітер О.М., Кил ин О .В., Свелеба Н.А.

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТУРИСТИЧНОГО І ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ
Вітер Олександра Миколаївна
к.п.н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки та інвестиційної
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Килин Оксана Василівна
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Сучасний спалах коронавірусу завдав значного удару світововій економіці.
За оцінками Організації з економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР),
через пандемію коронавірусу темпи зростання світової економіки можуть
виявитися найменшим від післякризового 2009 року: відповідно до прогнозів
ОЕСР у 2020 році зростання глобальної економіки може становити лише 1,5%,
а в багатьох країнах внаслідок пандемії може бути втрачено 5 і більше років
попереднього економічного зростання. Кризи, які переживав бізнес в період
Великої депресії, Другої світової війни та багатьох інших глобальних
економічних криз, не схожі з ситуацією з COVID-19. За оцінками експертів,
COVID-19 здійснює більший раптовий фінансовий вплив ніж 11 вересня та
криза 2009 року разом узяті. [1]
Туристичний ринок виявився дуже чутливим до

розвитку пандемії

Відповідно до прогнозів Всесвітньої туристичної організації ООН (UNWTO), у
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2020 порівняно з показниками 2019 року число туристів скоротиться на
третину, під загрозою скорочення – 50 мільйонів робочих місць пов'язаних з
туристичною індустрією, а ділову активність багато міжнародних туристичних
компаній поставили на паузу до 2021 року. [2]
Закриті

кордони

держав, скасування

авіасполучення,

обмеження

пересування й абсолютна ізоляція країн одна від одної спровокували багато
проблем і у готельному секторі економіки. Криза не могла не позначитися і на
сфері готельного бізнесу України
За оцінками експертів втрати готельного сектора в Україні вже у
початковий

період

карантину

обчислювались

у

мільйонах

гривень.

Найскладніше 5-зірковим та 4-зірковим готелям, та готелям, які працювали на
бізнес-тревел. Проблеми є також у готелів, розташованих у невеликих містах і
обласних центрах поза потоками бізнес-трафіку. Їхні збитки складають від
трьох до восьми мільйонів гривень. Тільки після введення карантину 35-40%
готелів в Україні закрилися, інші працюють у дуже обмеженому режимі. Ті, що
працюють, втратили від 60 до 90% доходу. Виняток становлять – заміські
формати готелів, особливо, якщо це котеджні локації. На них у період
карантину якраз є попит: сімї з достатком вище середнього вважають за краще
пересидіти карантин поза містом
На туристичний та готельний ринок негативно впливають відразу два
потужні фактори.
Перший – зростаючі фінансові втрати. За умови затяжного періоду кризи
багато готелів не зможуть її пережити: можуть закритися через відсутність
попиту, або переобладнаються під бізнес-центри.
Однак може з'явитися шанс у сезонних готелів. Труднощі з відпочинком
за кордоном у період пандемії може бути

на користь вітчизняним

рекреаційним зонам. Однак, падіння доходів населення ставить під загрозу
відпочинок населення, оскільки

відпустка у більшості з них є далеко не

першочерговою статтею витрат.
© Вітер О.М., Килин О.В., Свелеба Н.А.
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Другий – втрати кваліфікованого персоналу. В умовах простою бізнесу
серйозно знижується купівельна спроможность працівників та відбувається
збідніння великої частини населення країни. В умовах простоїв професійні
кадри туристичного та готельного бізнесу змушені освоювати інші професії.
Однак, експерти ринку вважають,

що готельний бізнес відрізняється

досить високими показниками рентабельності (40-60%) , що зумовлює більш
м'яке переживання кризи, на відміну від більшості інших бізнесів.
Позитивом є також те, що більшість готелів швидко консервуються і так
само швидко запускаються. Витрати, які необхідні для підтримки готелю у
період консервації: податок на землю, податок на нерухомість, охорона та
комунальні (в межах 5-10% операційних витрат у період роботи). [3]
Тому, експерти ринку налаштовані оптимістично: ринок вистоїть, але
його чекає трансформація та переосмислення цінностей.
Після кризи розвиватися будуть тільки ті заклади, які зможуть мислити
та працювати інакше, відходити від штампів, створювати нові стандарти. Криза
заставить менеджерів ринку освоювати нові технології ведення бізнесу та
комунікації з людьми. Нинішня криза дасть ще більш могутній поштовх до
стрімкого розвитку технологій, які стають частиною сектора туристичного та
готельного бізнесу.
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студентка Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара
Уся світова спільнота, починаючи з середини грудня 2019 року,
потрапила під величезний вплив Всесвітньої епідемії коронавірусної хвороби,
яка отримала назву COVID-19. Пандемія, зумовлена цим вірусом, вже призвела
до тисячних людських втрат у всьому світі, наклала суттєві обмеження на
соціально-культурне життя населення і кардинально змінила тренди глобальної
економіки. На сьогодні важко спрогнозувати, які остаточні людські жертви та
економічні втрати зазнають держави в коротко-, середньо - і довгостроковій
перспективі. Проте важливо розглянути окремі прогнози економічного
розвитку та заходи, які вибрані урядами провідних країн світу для подолання
негативних наслідків пандемії COVID-19. Це дасть змогу сформувати реальне
бачення можливого перебігу економічних процесів, які безпосередньо
матимуть вплив на рівень соціально-культурного життя населення.
Всесвітня

організація

охорони

здоров’я

офіційно

проголосила

коронавірусну хворобу пандемією на початку березня 2020 року. Хоча спалах
захворювання розпочався у середині грудня 2019 року в місті Ухань у
центральному Китаї.
За цей час пандемія суттєво вплинула на тренди розвитку світової
економіки, не залишивши осторонь жодної країни. Перш за все, це пов’язано із
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жорсткими карантинними заходами, які ввели уряди багатьох країн: закриття
торгово-розважальних центрів, заборона відвідання усіх масових заходів,
обмеження у пересуванні як у межах країни, так і при перетині її кордонів,
скорочення виробництва (через встановлення лімітів одночасного перебування
працівників в одному приміщенні) тощо. Окремі компанії перевели своїх
працівників на режим роботи «на дому», інші ж змушені відправляти своїх
працівників у відпустку. При цьому є випадки зловживань і порушень деякими
роботодавцями умов трудового договору, які вимагають від працівників писати
заяви на звільнення за власним бажанням або ж брати відпустку за свій
рахунок. Все це негативно позначається на добробуті населення, їх
фінансовому становищі і у недалекому майбутньому призведе до скорочення їх
попиту на ряд товарів і послуг.
В результаті поширення коронавірусної хвороби такі компанії зі світовим
ім’ям, як Apple, Toyota, Starbucks, McDonald's та Volkswagen, призупинили
виробництво чи продажі в Китаї. Під загрозою опинилися світові виробничі
ланцюжки – від електроніки й авто до виробництва продуктів харчування.
Провідні авіакомпанії світу тимчасово скасували рейси до Китаю.
Голова Європейського центрального банку Крістін Лагард заявила, що
Європа може зіткнутися з серйозним економічним шоком, який перегукується
із світовою фінансовою кризою 2008 р., якщо світові лідери не вживатимуть
термінових заходів проти спалаху коронавірусу [1].
Фінансовий аналітик, виконавчий директор інвестиційної компанії IMA
(США) В. Каценельсон, у своєму дослідженні розглянув, як COVID-19 змінить
бізнесові взаємовідносини між Китаєм і США. На його думку, вплив Китаю на
США буде подвійним – як споживача американських товарів і як світового
виробника. Китайське споживання іноземних товарів піде на спад, що вплине
на деякі компанії більше, ніж на інші (у лютому 2020 р. продаж автомобілів
впав на 92 %). Більш відчутним буде ефект від перебоїв у китайській
промисловості. Китай у лютому 2020 р. повідомив про свої найгірші в історії
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виробничі показники, які є нижче, ніж за часів світової економічної кризи 2008
р. [2].
Заслуговують на увагу і результати аналізу Розамунд Хатта для WEF,
відповідно до яких ми можемо зробити такі узагальнення:
1) падіння темпів економічного зростання провідних країн світу (рис. 1),
зокрема, у першому кварталі 2020 р. економічне зростання Китаю скоротилося
до 4,5 % порівняно з 6 % у четвертому кварталі 2019 р.;

Рис. 1. Економічне зростання країн світу у 2019-2020 рр. [8]

2) падіння індексу бірж в Америці, Європі та країнах АзіатськоТихоокеанського регіону (рис. 2);
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Рис. 2. Провідні світові ринкові індекси [5]

3) суттєве зниження цін на нафту (рис. 3), яке зумовлене скороченням
попиту на нафту, у т.ч. зі сторони Китаю, який є одним з її основних
імпортером, на 435 тисяч барелів в першому кварталі 2020 року [3], що
еквівалентно сумі понад $ 2 млрд;

Мал. 3. Динаміка цін на нафту у 2002-2020 рр. [8]

4) уповільнення розвитку ринку металів: у середині січня 2020 р. він
«просів» на 7,1 %. Індекс міді впав на 10,4 %, нікелю – на 8,7 %, олова – на 8,2
%, цинку – на 7,3 %, свинцю — на 4,6 %, алюмінію – на 3,5 % [4].
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На кінець лютого 2020 р. глобальний індекс акцій FTSE All World втратив
близько 13 % або те, що накопичив за попередні шість місяців. Це знищило
майже $6 трлн ринкової вартості індексу – рекордна сума втрат за його історію.
Ключовий індекс акцій США впав за тиждень на 9 %. Водночас зростала
вартість активів, що належать до класу «безпечних гаваней», зокрема
казначейських облігацій США [5];
5) нестача продуктів і комплектуючих з Китаю, які є основою для
виробництва цілісних об’єктів іноземних компаній (Apple, Jaguar, Toyota,
olkswagen, General Motors, Hyundai, Nissan та інші компанії);
6) суттєве зниження доходів авіакомпаній та морського транспорту:
 у першому кварталі 2020 р. глобальні доходи авіакомпаній впали на
4–5 млрд доларів через скасування рейсів до Китаю та скорочення
пасажиропотоку на 80 %;
 морський транспорт втратив майже $ 4 млрд доходів за перший
квартал 2020 р. і зіткнувся з необхідністю збільшення ставок
фрахту;
7) значне погіршення стану туристичної індустрії;
8) зменшення доходів населення;
9) скорочення витрат на подорожі, відвідання ресторанів і кафе,
розважальних заходів, що призведе до кризи готельно-ресторанного і
туристичного бізнесу та сфери послуг;
10) збільшення обсягів виробництва і продажу товарів фармацевтичної
промисловості, зокрема медичного обладнання;
11) зростання на понад $ 150 млрд прибутків світової індустрії ігрових,
освітніх та інших онлайн додатків;
12) зростання попиту інвесторів на менш ризикові активи – урядові цінні
папери та золото;
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13) зменшення викидів діоксиду азоту на понад 36 % порівняно з
аналогічним періодом 2019 р.
З метою недопущення банкрутства багатьох малих і середніх підприємств
Китаю Народний банк Китаю вже ввів у фінансову систему країни майже $ 174
млрд. У планах надати ще понад $ 20 млрд і $ 40 млрд як рефінансування
китайським банкам для позик підприємствам, які найбільше зазнають втрат від
коронавірусу.
На сьогодні прийняті різними країнами заходи зі стримування кризи
досить схожі. Фактично всі антикризові заходи включають в себе податкові
канікули, пільги і зниження ставок по окремих податках, максимальну
підтримку малого і середнього бізнесу, який виглядає найбільш уразливим в
поточних умовах. Також уряд робить упор на підтримку зайнятості, аж до
прямої компенсації зарплат співробітникам приватних компаній, і підтримку
рівня споживання серед населення. Наприклад, уряд Великобританії на
підтримку бізнесу виділив 330 млрд. фунтів стерлінгів (близько 388 млрд. дол.
США). Це більше 15% ВВП країни. Направляти ці гроші будуть і великому
бізнесу, на кшталт авіакомпаній, але в першу чергу - середньому і малому,
наприклад, пабах і ресторанах. У Німеччині створюється окремий Фонд
економічної стабільності, який буде інвестувати в приватні компанії в обмін на
викуп часток в їх власності, а також надавати кредитні гарантії. Загальний
бюджет Фонду - 500 млрд. євро. В Італії, яка поки найбільш постраждала від
пандемії коронавирусу з усіх країн ЄС, уряд виділив на антикризові заходи 25
млрд. євро. Зокрема, фірмам, чий оборот через карантин впав більш ніж на
чверть, держава надасть часткову компенсацію втрат [2].
Коронавірус - це велика невизначеність і невідомість, яка лякає і
інвесторів теж. Ніхто до кінця не уявляє собі, які наслідки він матиме для
людства. На український бізнес криза вплине дуже сильно і при цьому ніяких
можливостей для нього не створить. ВВП України вже почав падіння ще в січні
2020 року через скорочення промисловості. Пандемія коронавируса тільки
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погіршила цей процес. Українські експерти прогнозують падіння в першому
кварталі приблизно на 3,5% ВВП. В Офісі президента вважають, що за
результатами всього 2020 року падіння може скласти 5% ВВП [3].
Ми теж притримуємося думки, що криза, яку світ переживе у результаті
поширення COVID-19, є загальносвітовою і вдарить по усіх країнах з
відкритою ринковою економікою. Особливо це похитне фінансово-економічний
стан України, економіка якої в останні роки і так є нестабільною і залежною від
світових тенденцій, політичних подій і настроїв населення. Навіть за
оптимістичного сценарію падіння економіки України через поширення COVID19 у 2020 році складе 5 % ВВП.
Як зазначають експерти, позитивним є те, що попит на аграрну
продукцію (яка складає 40 % експорту України) не скоротиться, не
передбачається і падіння цін на неї. Водночас окремі країни можуть обмежити
ввіз продукції іноземного походження з метою недопущення поширення вірусу.
Водночас найближчим часом суттєво знизяться шанси України успішно
розмістити єврооблігації, скоротиться приплив іноземних інвестицій в гривневі
цінні папери, відбудеться кардинальна зміна настроїв на валютному ринку. Це
все значно посилить тиск на гривню. За цих обставин з метою рефінансування
поточного борг і фінансування дефіциту Державного бюджету для України
нагальним і критично важливим є питання продовження співпраці з
міжнародними фінансовими інституціями, головними з яких є МВФ.
Вивчаючи досвід Народного банку Китаю, Міністерство розвитку
економіки, торгівлі та сільського господарства готує заходи для оперативного
подолання можливих негативних наслідків для економіки України пандемії
коронавірусу. Для цього уряд переглядає державний бюджет, а також ведуться
переговори з МВФ щодо залучення Україною додаткової допомоги на
подолання коронавірусу та підтримки національної економіки.
Оскільки на боротьбу з пандемією основний тягар витрат, за рішенням
Уряду України, перекладено на місцеві бюджети та бізнес-структури, то саме
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місцеві громади і представники малого і середнього бізнесу в перспективі
найбільше відчують усі негативні прояви економічної кризи. Так, за
підрахунками Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування
«Асоціація міст України» через коронавірус та заходи, які вживають в Україні у
зв'язку з його поширенням, місцеві бюджети втратять 15,6 млрд грн [6].
Експерти Atlantic Council підготували добірку принципів, які допоможуть
українській економіці знову стати на ноги після корона вірусу, зокрема [7]:
1. Сприяти зростанню малого та середнього бізнесу.
2. Сприяти розвитку громадянського суспільства.
3. Створити сприятливі умови для іноземців: і для бізнесу, і для туризму.
Отже,

результати

проведеного

дослідження

дають

можливість

стверджувати, що економічна криза, спровокована пандемією COVID-19,
зачепила усю світову економіку. Кожна країна прямо чи опосередковано відчує
негативний вплив коронавірусу на свою фінансово-економічну систему. Однак,
враховуючи невизначеність у зв’язку з розвитком подій навколо коронавірусу,
конкретні цифри важко спрогнозувати як для світової економіки в цілому, так і
в розрізі економік окремих країн світу. Все це вимагає виважених рішень уряду
та органів місцевої влади у співпраці з провідними експертами, корпоративним
сектором і населенням.
Список використаних джерел:
1. Коронавірус може призвести до масштабного економічного шоку в Європі –
Лагард. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://suspilne. media/18912koronavirus-moze-prizvesti-do-masstabnogoekonomicnogo-soku-v-evropi-lagard/
2. Каценельсон В. Коронавірус вб'є економіку? [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : https://nv.ua/ukr/opinion/koronavirus-novini-yak-epidemiyavpline-naekonomiku-kitayu-i-ssha-50074292.html
3. Шрамко Ю. Аналітики оцінили економічні наслідки коронавірусу COVID-19
в усьому світі. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.unn.
© Голей Ю.М., Асєєва А.С.
173

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

www.openscilab.org

com.ua/uk/news/1853021-analitiki-otsinili-ekonomichni-naslidkikoronavirusu-covid19-v-usomu-sviti
4. Уроки китайського коронавірусу. Частина 1. [Електронний ресурс]. – Режим
доступу :

https:

//www.ukrinform.ua/rubric-economy/2881684-uroki-

kitajskogokoronavirusu-castina-1.html
5. Втеча від стабільності: як коронавірус вплине на економіку світу, Європи та
України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.eurointegration.
com.ua/experts/2020/03/3/7107022/
6. Вагнер І. М. Вплив Covid-19 на економічний розвиток малого і середнього
бізнесу України / І. М. Вагнер, І. Демко І. І. // Вісник Університета банківської
справи. – 2020. –, (1 (37), 59–66.
7. Попадюк Ф. Коронавірус і технологічний сектор: кого вдарило, кого
зачепило, а хто скористався кризою [Електронний ресурс] . – Режим доступу :
https://www.epravda.com.ua/publications/2020/03/17/658186.
8. Коронавірус в цифрах: як змінилася світова економіка. [Електронний
ресурс]. – Режим доступу : https://www.bbc.com/ukrainian/features-51994936

© Голей Ю.М., Асєєва А.С.
174

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

www.openscilab.org
Гордеев Д.С., Косу хина Е.А.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РОЗНИЧНОМ
РЫНКЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ РФ НА ЦЕНЫ ТОПЛИВА
Гордеев Дмитрий Сергеевич
к.э.н., старший научный сотрудник научно-исследовательской Лаборатории
системного анализа отраслевых рынков Центра исследований отраслевых
рынков ИПЭИ РАНХиГС
Косухина Екатерина Андреевна
младший научный сотрудник научно-исследовательской Лаборатории
системного анализа отраслевых рынков Центра исследований отраслевых
рынков ИПЭИ РАНХиГС, аспирант Института Гайдара
Рынок

нефтепродуктов

в

Российской

Федерации

представлен

преимущественно несколько крупными игроками, которые являются ценовыми
лидерами. Процедура установления розничных цен на нефтепродукты на АЗС
является непрозрачной, что приводит к появлению неопределенностей при
принятии решений со стороны регулирующих органов. То есть проблема
измерения конкуренции является актуальной как для органов государственной
власти при решении вопросов, связанных с излишней концентрацией на рынке,
так и для хозяйствующих субъектов при адаптации к условиям конкурентной
среды.
Ценообразование на розничном рынке бензина в РФ имеет ряд
особенностей, определяемых спецификой данного продукта и несовершенством
соответствующей нормативно-правовой базы. Доминирование на рынке
вертикально

интегрированных

компаний

позволяет

им

осуществлять

дискриминацию покупателей на различных этапах производственно-сбытовой
цепочки [1], [2]. Несмотря на то, что сама по себе вертикальная интеграция
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может быть выгодна с точки зрения повышения эффективности работы (по
добыче, транспортировке, переработке, хранению и реализации), она связана с
возможностью злоупотреблений и создает условия для монополизации рынка,
приводя к потерям общественного благосостояния.
ВИНКи обладают возможностью завышать цену при оптовой реализации
нефтепродуктов и занижать цены в розничной торговле, а также могут
вытеснять независимые компании с рынка. Именно злоупотребление своим
доминирующим положением на рынке и создание дискриминационных условий
по отношению к мелкооптовым покупателям становились поводами для
проведения расследований со стороны ФАС в отношении ВИНКов [3], [4], [1], а
также причинами разработки новых норм антимонопольного регулирования,
направленных на поддержание конкуренции в данном звене производственносбытовой цепочки.
Кроме

того,

ВИНКи

обладают

возможностью

перераспределять

направления поставок нефти и нефтепродуктов между внутренним и внешним
рынками в зависимости от рентабельности поставок. Результатом сокращения
ими поставок нефтепродуктов на внутренний рынок становится повышение
розничных цен, что делает внутренние цены на нефтепродукты зависимыми от
экономической конъюнктуры на зарубежных рынках. Применение механизма
демпферного ценообразования позволило отчасти сгладить различия в уровнях
цен на внутреннем и внешнем рынках, однако в период низких цен на нефть
привело к избыточному давлению на нефтяной сектор экономики.
Однако, не только цены оказывают влияние на состояние конкуренции на
розничном рынке нефтепродуктов. Так, невысокая маржинальность АЗС
(разница между розничной и оптовой ценами относительно розничной цены)
[5], [6] служит одним из факторов, вынуждающих их конкурировать друг с
другом неценовыми методами: в пространстве характеристик, сопутствующих
их профильной деятельности. Так, для большинства потребителей одни и те же
виды

(марки)

бензина,

но

продаваемые

на

разных

АЗС,

являются

© Гордеев Д.С., Косухина Е.А.
176

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

www.openscilab.org

гетерогенными товарами. При этом для одних потребителей важной
характеристикой товара является бренд, под которым работает АЗС, для других
– возможность приобрести при заправке дополнительные услуги (например,
перекусить в кафе, помыть машину и т.п.) или воспользоваться ими бесплатно.
Далее, рост интенсивности конкуренции в розничном сегменте благодаря
увеличению количества компаний (АЗС) приводит к необходимости поиска
ими своей идентичности на рынке как способа дифференциации от
конкурентов. Помимо различий в дополнительных услугах, дифференциация
может осуществляться посредством различий в качестве (и издержках
оказания) данных услуг.
В проведенном исследовании для анализа уровня конкуренции был
использован методологический подход, основанный на применении различных
статистических методов для изучения характеристик рынка. Так, для оценки
степени

концентрации

(монополизации)

отрасли

розничной

торговли

нефтепродуктами был использован индекс Херфиндаля-Хиршмана.
На рисунке 1 представлены расчеты индекса Херфиндаля-Хиршмана для
регионов РФ. Исходя из значений индекса, можно сделать вывод, что в
большинстве регионов РФ наблюдается высокая концентрация на розничном
рынке нефтепродуктов. Индекс Херфиндаля-Хиршмана в целом по России
составляет 41,57%, что характеризует российский рынок нефтепродуктов, как
высококонцентрированный.

В

подавляющем

большинстве

регионов

Российской Федерации наблюдается преобладание АЗС, принадлежащих той
или иной ВИНК. Это позволяет компаниям использовать рыночную власть и,
соответственно, устанавливать цену выше, чем на конкурентном рынке, что
приводит к потерям общественного благосостояния. Только в пяти регионах РФ
была зафиксирована умеренная концентрация АЗС, при которой рыночная
власть компаний ограниченна.
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Рис. 1 – Индекс Херфиндаля-Хиршмана для отрасли торговли нефтепродуктами по
субъектам РФ (в долях, 2019 г.)

Благодаря

проведенному

анализу

были

выявлены

следующие

закономерности:


чем больше расстояние от столицы региона от ближайшего

НПЗ, тем выше концентрация АЗС (HHI) и меньше количество АЗС в
данном регионе;


наблюдается обратная связь между количеством АЗС в

регионе и уровнем концентрации;


чем больше расстояние от столицы региона от ближайшего

НПЗ и чем выше индекс Херфиндаля-Хиршмана, тем более значительно
(в относительном выражении) в среднем за год (апрель 2020 г. к апрелю
2019 г.) выросли цены;


в регионах с большей концентрацией в отрасли амплитуда

изменения цен была значительно больше, чем в регионах с более низкой
концентрацией. То есть на более конкурентных рынках (если границы
рынка приравнивать границам региона) цена меняется не так сильно, как
на более монополизированных. Это соответствует выводам работы
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Borenstein и Rose (1995) [7]: степень дискриминации и дисперсия цен
уменьшаются по мере того, как рынок становится более конкурентным,
или менее концентрированным.
Также в ходе исследования была оценена эмпирическая модель функций
реакции цен на АЗС. Для расчетов были использованы панельные данные
ежедневных цен на уровне АЗС на бензин марки АИ-92, чтобы учесть
возможную динамику изменения цен на станциях. Эмпирическая спецификация
задается следующей формулой (1) и оценивается как SAR модель (модель
пространственной авторегрессии):
,

(1)

где Xi содержит переменные, отвечающие за характеристики станции и
характеристики рынка,
wpit – средневзвешенные цены конкурирующих станций,
– индивидуальный эффект конкретной станции,
uit – случайная ошибка.
Результаты оценок указывают на то, что АЗС конкурируют не только с
ближайшими конкурентами, но и с более отдаленными, однако степень влияния
более отдаленных конкурентов ниже. В случае границы в 5 км оценка
пространственного эффекта

равна 0,224, а в случае границы в 2 км – 0,181.

Удвоенная оценка коэффициента пространственного эффекта показывает долю
продаж, потерянных данной АЗС и полученных АЗС-конкурентами, когда на
данной АЗС повышаются цены. Таким образом, если на данной АЗС
повышаются цены, около 36% снижения продаж данной АЗС компенсируют
(осуществляют вместо данной АЗС) АЗС-конкуренты в радиусе 2 км, около
50% – в радиусе 5 км. Таким образом, на расстоянии 5 км АЗС всё ещё
конкурируют между собой, но интенсивность конкуренции снижается с
увеличением расстояния. Стоит, однако, отметить, что данный показатель
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крайне низок по сравнению с результатами, полученными в других
исследованиях, например, в работе Lee (2007) [8] о конкуренции между АЗС в
округе Сан-Диего пространственный эффект на рынке радиусом в 1 милю
(около 1,61 км) равен 0,571, т.е. 100% всех продаж данной АЗС компенсируют
АЗС в радиусе 1,61 км.
Далее были проанализированы факторы, определяющие розничные цены
на бензин в условиях пространственно-конкурентного рынка.
При прочих равных условиях в среднем, на АЗС, на которых есть Wi-Fi –
цена на 0,27 рубля ниже; на которых есть заправщик – на 0,18 рубля ниже; на
которых есть магазин – на 0,24 рубля ниже; на которых есть услуга подкачки
шин – на 0,5 рубля ниже; на которых есть станция техобслуживания – на 0,54
рубля выше; на которых есть туалет – на 0,2 рубля выше; на которых есть кафе
– на 0,13 рубля ниже.
То, что наличие дополнительных услуг приводит к снижению цен на
топливо, может быть связано с тем фактом, что АЗС может увеличить свой
доход за счет продажи других товаров или услуг вследствие привлечения
большего числа клиентов с помощью более низких цен на бензин.
Поскольку оценка коэффициента при пространственном лаге, например
переменной наличия на АЗС магазина, значима и равна - 0,359, можно сделать
вывод, что корреляция между наличием магазина на данной АЗС и ценами на
конкурирующих АЗС отрицательна (при наличии магазина на данной АЗС,
цены на бензин на соседней АЗС будут ниже). Аналогичным образом можно
интерпретировать оценки коэффициентов и при других характеристиках (при
условии, что они статистически значимы).
Количество конкурирующих с данной АЗС станций, когда локальный
рынок определяется радиусом 5 км и 2 км относительно анализируемой АЗС, в
модели

с

пространственными

эффектами

статистически

не

значимо.

Соответственно, при данных радиусах нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть
гипотезу о том, что чем больше конкурентов на рынке (в заданном радиусе),
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тем меньше цена (чем больше среднее расстояние до ближайших конкурентов
на рынке заданного радиуса, тем выше цена).
Интерпретируя эффект брендов, из полученных оценок регрессии
следует, что Лукойл и Shell – это дорогие бренды, которые, вероятно, имеют
высокую

лояльность

со

стороны

своих

покупателей,

и

покупатели

воспринимают качество продукта как высокое, премиальное. При прочих
равных условиях АЗС Лукойл устанавливают в среднем на 1,41 рублей более
высокую цену, чем АЗС брендов, не относящихся к ВИНК (они выбраны за
базовую категорию). На АЗС Shell при прочих равных условиях цена в среднем
на 1,28 рублей выше, чем на АЗС брендов, не относящихся к ВИНК. В отличие
от Лукойл и Shell, оценка коэффициента принадлежности Газпромнефти
значима (на 5-процентном уровне значимости) и отрицательна (-1,65). Это
может быть связано с тем, что более низкие цены на розничном рынке
компенсируются за счет более высоких цен на оптовом рынке, по которым
Газпром нефть реализует нефтепродукты сторонним компаниям, а сама
компания стремится вытеснять конкурентов за счет более низких цен. АЗС
брендов Роснефть и Татнефть, согласно данным результатам, статистически
значимо не отличаются от АЗС брендов, не принадлежащих ВИНКам.
Был оценен и косвенный эффект от конкуренции. Результаты показали,
что АЗС, которые конкурируют с недорогими брендами или с АЗС без бренда, с
большей вероятностью будут устанавливать более низкую цену. И наоборот,
станции, которые конкурируют со станциями высоких брендов, такими как
Лукойл и Shell, с большей вероятностью будут устанавливать более высокую
цену из-за косвенного эффекта.
Полученные в исследовании результаты показывают, что состав
конкурирующих станций и характеристики конкурирующих станций являются
более важными детерминантами розничной цены на бензин, чем количество
конкурентов. Эти результаты имеют важное значение для оценок органов
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власти, например, для анализа слияний, в том смысле, что на цену конкретной
АЗС влияет бренд конкурирующих станций и их географическое расположение.
В целом, если речь идет о географической дифференциации, то фирмы в
зависимости от характера и особенностей конкурентного взаимодействия на
рынке могут по-разному реагировать на удаленность от конкурентов, на
плотность конкурентов на рынке с учетом брендовой принадлежности АЗСконкурентов (того же бренда, других брендов).
Следует также отметить, что высокая концентрация АЗС в совокупности
с последовательным увеличением ставки акцизов на нефтепродукты будет
приводить к тому, что бремя акцизных платежей будет перекладываться
полностью на потребителей (несмотря на то, что акцизы являются косвенным
налогом), вызывая рост розничных цен на нефтепродукты. Учитывая
вышесказанное, органам власти целесообразно принять меры по поддержанию
и

усилению

конкуренции

минимизировать

потери

на

рынке

нефтепродуктов,

совокупного

с

тем

благосостояния

чтобы

вследствие

злоупотребления участниками рынка своим доминирующим положением на
нем или согласованных действий с их стороны. Состояние конкуренции на
данном рынке в наибольшей степени зависит от возможности предоставления
независимым АЗС недискриминационного доступа к закупкам нефтепродуктов
у НПЗ, принадлежащих ВИНКам.
С целью повышения эффективности российского рынка нефтепродуктов
необходимо обязать нефтяные компании реализовывать значительно большие
объемы

газомоторного

топлива

на

товарной

бирже.

Это

позволит

минимизировать возможности ВИНКов манипулировать отпускными ценами,
не допуская отгрузку ими нефтепродуктов своим дочерним компаниям по
ценам значительно более низким, чем для всех остальных компаний.
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младший научный сотрудник Лаборатории системного анализа отраслевых
рынков ИПЭИ РАНХиГС
В настоящее время Центральный банк РФ, как и многие иностранные
финансовые институты, активно проводит политику, направленную на
таргетирование уровня инфляции. Политика таргетирования инфляции является
ключевой политикой ЦБ РФ. В 2017 году Центральный Банк установил таргет
на уровне 4%. Понимание того, какое влияние оказывают отдельные макро и
микроэкономические факторы на уровень инфляции, позволяет повысить
эффективность процесса таргетирования. Одним из ключевых параметров,
который влияет на уровень инфляции, является валютный курс. Колебания
номинального

валютного

курса

оказывает

влияние

на

экономических

субъектов, так как затраты на импортную продукцию варьируются в
соответствии с изменениями в стоимости валюты. Исследований, посвященных
изучению данного эффекта в России, опубликовано довольно много, а сам
вопрос достаточно хорошо изучен. Однако помимо валютного курса,
существенное влияние на уровень инфляции оказывает и изменение цен на
нефтепродукты. В отличие от валютного курса, изменения которого влияет не
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на всех экономических агентов, увеличение цен на нефтепродукты приводит к
росту затрат, связанных с транспортировкой, для всех экономических агентов.
Эффект переноса цен на нефтепродукты на уровень инфляции
заключается

в

следующем.

При

повышении

цен

на

нефтепродукты

увеличиваются транспортные расходы всех производителей, что вынуждает их
поднять цены на производимую продукцию для компенсации возросших затрат.
За последние 10 лет цены на нефтепродукты постоянно увеличивались,
проводимый Правительством налоговый маневр также привел к увеличению
цен на нефтепродукты, поскольку в период высокой волатильности нефтяного
рынка и снижения мировых цен на нефть ставки акцизов на нефтепродукты
были

повышены.

Для

сдерживания

дальнейшего

роста

цен

между

Правительством и российскими нефтяными компаниями в конце 2018 года
была заключена договоренность о заморозке цен на нефтепродукты. В июле
2019 года Правительство не стало продлевать соглашение о заморозке цен. А в
сентябре 2019 года Президентом РФ был подписан закон об дальнейшем
увеличении ставок акцизов на бензин и дизельное топливо в 2020, 2021 и 2022
гг.
При всей значимости данного вопроса, исследований о влиянии цен на
нефтепродукты на уровень инфляции в РФ практически не представлено.
Чтобы понимать, какое влияние по магнитуде оказывает рост цен на
нефтепродукты

на

уровень

инфляции

и

впоследствии

разработать

рекомендации, направленные на повышение эффективности инфляционного
таргетирования,

необходимо

разработать

методологию

количественного

моделирования и оценки накопленного эффекта переноса.
Для оценки эффектов переноса использовалась модификация кривой
Филлипса, которая помимо интересующей переменной цен на нефтепродукты
включала в себя переменные валютного курса и разрыва выпуска. В работе
исследовалось влияние цен трех нефтепродуктов: бензина марок АИ-92 и АИ95 и дизельного топлива на уровень инфляции. В исследовании используются
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квартальные данные по всем восьмидесяти пяти российским регионам с
первого квартала 2015 года по первый квартал 2020 года. То есть всего в панели
21 период времени. Выбор временного промежутка обусловлен доступностью
данных по используемым переменным. Зависимая переменная представляет
собой индекс потребительских цен на все товары и услуги. Статистика уровня
инфляции характеризуется сезонными колебаниями, поэтому для получения
качественных оценок было проведено сезонное сглаживание. Все переменные
были агрегированы на квартальном уровне. Переменная валютного курса
выражена в рублях за доллар США. Для использования в модели все
переменные логарифмировались. Переменная разрыва выпуска была построена
на основании фильтра Ходрика-Прескотта, с помощью которого был выделен
тренд роста ВРП.
Для моделирования эффекта переноса изменений цены на нефтепродукты
в уровень инфляции чаще всего применяется кривая Филлипса (формула 1):

(1)
где

– уровень инфляции в регионе i в период t;

– фиксированный региональный эффект в регионе i;
– разрыв выпуска в регионе i в период t;
– изменение цены на нефтепродукты в регионе i в период t;
– изменение номинального валютного курс (рублей за доллар) в период
t;
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– случайная ошибка.
В данной модели нас интересуют не оценки коэффициентов напрямую, а
накопленное влияние независимых переменных (прежде всего цены на
нефтепродукты) на зависимую переменную – уровень инфляции. Таким
образом эффект переноса рассчитывается как долгосрочный динамический
мультипликатор. С этой целью рассчитаны эффекты переноса разрыва выпуска,
цены на нефтепродукты и валютного курса на уровень инфляции по формулам
(2)-(4):

(2)

(3)

(4)

Разработанная методология позволила получить оценки накопленного
эффекта переноса (долгосрочное влияние) и мгновенного эффекта переноса
(влияние, которое оказывает исследуемый параметр в текущем периоде).
Для учета динамической структуры данных и получения корректных
оценок был применен метод обобщенных моментов Ареллано-Бонда. Проблема
при оценивании данной модели заключается в эндогенности разрыва выпуска.
Согласно авторской гипотезе, увеличение разрыва выпуска приводит к
увеличению уровня инфляции, а увеличение инфляции приводит к большему
недопроизводству и как следствие увеличению разрыва выпуска. По этой
причине для корректного оценивания модели уровень инфляции и разрыв
выпуска инструментировались своими предыдущими значениями. Кроме того,
для повышения состоятельности оценок рекомендуется добавлять в модель
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времени
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использовать

их

как

экзогенные

инструменты [1]. Чтобы учесть влияние временных переменных были созданы
фиктивные переменные для каждого года рассматриваемого временного
промежутка. В таблице 1 представлены результаты оценок модели.
Эффекты переноса
при 10-ти
процентном росте, %
Эффект переноса
цены на
нефтепродукт
Эффект переноса
валютного курса
Эффект переноса
разрыва выпуска
Количество
наблюдений
Количество
инструментов
AR1
AR2
p-значение теста
Хансена

Таблица 1 – Результаты оценки модели
Используемая цена на нефтепродукт
Бензин марки
Бензин марки АИ- Дизельное топливо,
АИ-92
95
сезонно сглаженные
данные
0.469
0.735
0.521

0.132

0.043

0.014

0.035

0.024

0.043

1360

1360

1360

99

99

100

0.000
0.767
0.473

0.000
0.648
0.453

0.000
0.154
0.344

По итогам данных расчетов можно наблюдать положительный эффект
переноса цен на нефтепродукты в уровень инфляции. Величина эффекта
переноса получилась сопоставимой с оценками, которые были получены для
развивающихся стран Грегорио, Ландерретч и Нильсон (Gregorio, Landerretche,
Neilson, 2007) [2]. Нетривиальным результатом является большая величина
эффекта переноса цены на бензин марки АИ-95 (0.735) по сравнению с
дизельным топливом (0.521). Во всех оцененных спецификациях эффект
переноса валютного курса положителен, что согласуется с авторской гипотезой,
однако его величина изменяется в зависимости от используемой в модели цены
на нефтепродукты (от 0.014% до 0.132%). Эффект переноса разрыва выпуска во
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всех спецификациях так же положителен, однако практически все оценки
коэффициентов при переменной разрыва выпуска статистически незначимы, и
эффект переноса в результате близок по магнитуде к 0.
Стоит также отметить, что мгновенные эффекты переноса цен на
нефтепродукты различаются в зависимости от используемой цены на
нефтепродукт,

причем

мгновенный

эффект

значимо

отрицателен

при

использовании цены на бензин марки АИ-92 (-0.136%), незначимо отрицателен
при использовании цены на бензин марки АИ-95 (-0.092%), значимо
положителен при использовании цены на дизельное топливо (0.095%). Можно
предположить, что, поскольку дизельное топливо используется в производстве,
реакция на повышение цен на дизельное топливо происходит быстрее, чем на
бензин. В то же время адаптация к изменениям цен на бензин происходит
медленнее, так как возможно потребители в краткосрочном периоде начинают
экономнее его расходовать, переходя с личного транспорта на альтернативные
его виды.
Мгновенный эффект переноса валютного курса составляет от 0.072% до
0.096% в зависимости от используемой цены на нефтепродукты. Стоит также
отметить, что мгновенный эффект переноса валютного курса по магнитуде
больше, чем долгосрочный эффект, что свидетельствует о том, что со временем
экономика адаптируется к колебаниям курса.
Мгновенный эффект переноса разрыва выпуска оказывается значимо
положительным – от 0.039% до 0.047% в зависимости от используемых в
модели цен на нефтепродукты. Как можно видеть, для разрыва выпуска
мгновенный эффект превышает долгосрочный, к тому же только мгновенное
влияние разрыва выпуска на уровень инфляции оказывается значимым. Данный
феномен говорит о том, что влияние разрыва выпуска на уровень инфляции в
долгосрочном периоде полностью нивелируется.
Наибольшее внимание должно быть уделено регулированию цен на
бензин марки АИ-95, поскольку для него было получено наибольшее значение
© Гордеев Д.С., Наумянов Р.Э.
189

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

www.openscilab.org

эффекта переноса. Вероятно, наибольшее значение эффекта переноса цен на
бензин марки АИ-95 на уровень инфляции обеспечивается за счет большего
абсолютного значения данной цены, и еще большее повышение цен
воспринимается потребителями острее. Основными потребителями бензина
марок АИ-92 и АИ-95 являются домохозяйства для личного автотранспорта, и
политика регулирования цен должна быть направлена на недопущение
повышения цен на бензин.
В то же время за рассматриваемый период стандартное отклонение цен на
дизельное топливо выше, чем цен на бензин, что говорит о большем изменении
цен на дизельное топливо, поэтому вероятно, что основным механизмом к
увеличению уровня

инфляции

среди

рассматриваемых

нефтепродуктов

являлось за рассматриваемый период изменение цен на дизельное топливо.
Поскольку все российское производство использует дизельное топливо,
ожидалось, что эффект переноса цен на дизельное топливо будет выше, чем на
бензин. Получившееся более низкое значение эффекта переноса цен на
дизельное топливо можно объяснить его более экономным расходом в
производстве. К тому же, только в модели с дизельным топливом инфляция
мгновенно значимо положительно реагирует на рост цен на нефтепродукты.
Из полученных оценок можно сделать важный вывод, что при
повышении цен на нефтепродукты на 10%, данный рост транслируется в
уровень инфляции и увеличивает его на 0.4-0.7%. Т.е. ко всем тем негативным
эффектам, которые вызваны ежегодным увеличением ставки акцизов на
нефтепродукты, добавляется еще и рост уровня инфляции. Как было показано
во множестве зарубежных исследований, например в [3, 4], эффект переноса
уровня цен на нефтепродукты в инфляцию является ассиметричным. Это
означает, что при увеличении цен на нефтепродукты и последующем их
снижении

до

экономической

изначального
активности.

уровня,
Согласно

будет
оценкам,

наблюдаться

снижение

экономические

агенты

реагируют примерно в 10 раз слабее на снижение уровня цен на
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нефтепродукты, чем на повышение. Иными словами, после повышения цен на
нефтепродукты восстановление экономики до изначального уровня будет
занимать длительный период, даже при условии дальнейшего снижении цен.
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Постановка проблеми. Гірничо-металургійний комплекс (ГМК) є
стратегічно

важливим

для

розвитку

економіки,

соціальної

сфери

та

національної безпеки України. Стан ГМК, 85% продукції якого йде на
зовнішній ринок підприємства якого забезпечують роботою суміжні галузі
(постачальників сировини та різних видів енергії, машинобудівні, транспортні,
логістичні, сервісні, будівельні компанії та ін.), багато в чому визначає
результати роботи всієї вітчизняної економіки.
Гірничо-металургійний

комплекс

України

в

сучасних

умовах

невизначеності та ризику має певні перспективи, що обумовлені наявними
резервами збільшення виробництва ЗРС та металу, перспективами збільшення
їх споживання в майбутньому та зростанням вітчизняної і світової економіки в
цілому. [1]
Приватне акціонерне товариство «Північний гірничо-збагачувальний
комбінат» веде видобуток i збагачення залiзистих кварцитiв пiвнiчної частини
Криворiзького залiзорудного басейну.
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ПрАТ «Північний ГЗК» входить до групи

«Метінвест» - міжнародної

вертикально інтегрованої гірничо-металургійної групи компаній, до структури
кої входять видобувні і металургійні підприємства в Україні, Європі та США, а
також торгівельні представництва та сервісні центри у всіх основних регіонах
світу. Група контролює виробничий ланцюг – віж видобутку руди та вугілля до
виробництва напівфабрикатів і готової продукції.
Керівництво ПрАТ «Північний ГЗК» вважає, що ефективна система
внутрішнього контролю та управління ризиками повинна забезпечувати
надійну підтримку в досягненні цілей підприємства, а також стійкі фінансові
результати.
Мета роботи – оцінити рівень операційного ризику гірничо-видобувного
підприємства в сучасних умовах господарювання.
Політика управління ризиками підприємства передбачає:
- ризик управління капіталом;
- ризик ліквідності;
- ринковий ризик.
Результати досліджень. Політика ПрАТ «Північний ГЗК» з управління
ризиками направлена на виявлення

та аналіз ризиків, яким піддається

товариство, встановлення допустимих граничних значень ризику і контролю, а
також для моніторингу ризиків та дотримання встановлених обмежень.
Політика з

управління ризиками і системами регулярно переглядається з

урахуванням зміни ринкових умові діяльності товариства.
Кредитний ризик – це ризик того, що клієнт може не виконати вчасно свої
зобов’язання перед товариством, в результаті чого товариство понесе фінансові
збитки. Кредитний ризик виникає у зв’язку з грошовими коштами та їх
еквівалентами, депозитами в банках та фінансових установах, а також
кредитними ризиками для клієнтів, в тому числі простроченої дебіторської
заборгованості.
Підприємство структурує рівень кредитного ризику, який воно бере на
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себе, встановлюючи обмеження на величину ризику, прийнятого у відношення
одного клієнта або усіх клієнтів. Підприємство здійснює операції тільки з
визнаними

кредитоспроможними

третіми

особами.

Кредитний

ризик

контролюється та аналізується в кожному конкретному випадку. Керівництво
вважає, що підприємство не має значного ризику виникнення збитків більших,
ніж суми, що відображені в резервах на покриття збитків від зменшення
корисності по кожній категорії.
Ризик ліквідності це ризик неспроможності підприємства погасити
фінансові зобов’язання вчасно. Спосіб управління ліквідністю полягає в
забезпеченні постійною наявністю ліквідних активів, достатній для своєчасного
виконання,

при цьому уникаючи непередбачених втрат і не піддаючи

репутацію підприємства ризику.
Розумне управління ризиком ліквідності передбачає підтримку достатньої
кількості грошових коштів, надійної кредитної політики і запасів, готових до
негайного продажу, наявність фінансування засобів через достатньою кількість
кредитів з встановленими термінами, а також можливість закриття (реалізації)
ринкових позицій.
Ринковий ризик. Існує два типи ринкового ризику у відношенні діяльності
підприємства: ризик зміни цін, валютний ризик. Ризик негативного впливу цін
на товари є результатом негативного впливу на поточні або майбутні доходи у
зв’язку зі зміною цін на товари. Ключовими зовнішніми ризиками, що суттєво
впливають на виручку комбінату є співвідношення попиту і пропозиції на
основних ринках збуту і збільшення обсягів виробництва найбільшими
світовими виробниками, що негативно позначається на динаміці цін реалізації.
Також з огляду на значну енергоємність виробництва залізорудної сировини,
іншим

негативним

фактором

виступають

ціни

на

енергоносії

(ціни

монополістів): природний газ, дизельне паливо, електроенергія.
Підприємство працює з міжнародними покупцями і постачальниками і
тому піддається валютному ризику, пов’язаному з різними валютами, в яких
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здійснюються операції (головним чином, в доларах США). Валютний ризик
виникає в тому випадку, коли майбутні комерційні операції або визнані активи і
зобов’язання деноміновані у валюті, яка відрізняється від функціональної
валюти підприємства.
Валютний ризик управляється казначейством підприємства. Казначейство
встановлює ліміти на рівень впливу ризику в розрізі валют і максимальний
розмір ризику. Підприємство не укладало угод, спрямованих на хеджування
цих валютних ризиків. Підприємство також прагне звести до мінімуму витрати,
пов’язані з купівлею і продажем іноземної валюти, .здійснює моніторинг цього
процесу, контролюючи кожну окрему операцію.
Операційні ризики. У зв’язку з погіршенням погодних умов в зимовий
період можливі проблеми із перебоями перевезень готової продукції покупцям
та постачання сировини. Оголошується конвенція, тобто обмеження руху
вантажів через митницю. Затримки вагонів, а також проблеми з їх
розвантаженням, присутність льодової обстановки в морських портах, тягне за
собою, хоч і незначне, але порушення графіків відповідно до укладених
контрактів.

При

необхідності

ведуться

переговори

з

обґрунтуванням

пріоритетності відправки вантажу. Для покриття ризиків непередбачених
перебоїв в постачанні основної сировини (вапняку та бетоніту) формується
страхових запас. Це забезпечує безперебійну роботу комбінату в зимовий
час.[2]
Операційна діяльність підприємства на всьому протязі її здійснення
сполучена з багато чисельними ризиками, рівень яких зростає з розширенням
обсягу і диверсифікацією цієї діяльності, із прагненням менеджерів збільшити
суму операційного прибутку. Ризики, що супроводжують цю діяльність,
формують великий портфель ризиків підприємства, що визначається поняттям «операційні ризики». Ці ризики складають найбільше значиму частину
сукупних господарських ризиків підприємства.
Під

операційними

ризиками

розуміється

можливість

виникнення
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непередбачених майнових або фінансових утрат, що генерується непевністю
внутрішніх і зовнішніх умов здійснення операційної діяльності підприємства.
[3] При аналізі рентабельності більше уваги варто приділяти вивченню
валютного, інфляційного, кредитного і податкового ризиків. Оцінити ризики
можливо за допомогою статистичних методів. Принципово рівень будь-якого
ризику оцінюється на основі такого алгоритму:
РР = МР * ФВ,

(3.1)

де РР – рівень ризику;
МР – можливість виникнення ризику;
ФВ – розмір можливих фінансових утрат при реалізації ризику.
Аналіз можливості виникнення ризику ґрунтується на використанні таких
показників: середньоквадратичне відхилення, коефіцієнт варіації.
Середньоквадратичне відхилення є найбільше поширеним показником
оцінки можливості виникнення ризику. Цей показник характеризує міру змін
прибутків по визначеній господарській операції і розраховується по формулі
(3.2) [3]:
 

n



 (Ri  R ) * pi ,

(3.2)

i 1

де  - середньоквадратичне відхилення;
Ri - конкретне значення прибутків;


R - середнє значення прибутків;
pi - значення частоти виникнення відповідних прибутків;

n - число спостережень.

Коефіцієнт варіації (СV) дозволяє визначити можливість виникнення
окремих видів ризиків по формулі (3.4) [3] :
CV 




(3.3)

R
Аналіз розміру можливих фінансових утрат при реалізації ризику
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визначається сумою вкладеного капіталу в здійснення даної операції,
очікуваною сумою прибутку або доходу по ній. По розміру можливих
фінансових утрат виділяють чотири групи операцій: без ризикові, із
припустимим ризиком, із критичним рівнем ризику, із катастрофічним рівнем
ризику. Визначимо операційний ризик. Основою розрахунків є визначення
можливостей збільшення операційного прибутку підприємства.

Джерелом

інформації є звіт про фінансові результати підприємства.
Таблиця
Визначення операційного ризику ПрАТ "Північний ГЗК" за 2020 рік
Сума
Дата

валового
прибутку
(Ri)

Очікуваний
Ймовір

розмір

ність

валового

(Pi)

прибутку

(Ri-R)

(Ri-R)*(Ri-R)

(Ri-R) * (Ri-R) *
Pi

(Ri*Pi)

5447527

0,20

1089505

-9954634

9,90947E+13

1,98189E+13

2017 11794455

0,20

2358891

-8685249

7,54335E+13

1,50867E+13

2018 12771779

0,20

2554356

-8489784

7,20764E+13

1,44153E+13

2019 12417211

0,20

2483442

-8560698

7,32855E+13

1,46571E+13

0,20

2557945

-8486194

7,20155E+13

1,44031E+13

1,00

11044140

2016

2020
прогноз
РАЗОМ

12789727

78381153725317

Джерело: розрахунки автора
У якості вихідних даних узяті суми валового прибутку підприємства за
2016-2019 роки та розрахункове прогнозне його значення за 2020 рік.
Розрахунки представлені у таблиці. Розрахунки показали, що стандартне
відхилення зміни розміру валового прибутку дорівнювало

±8853313,

а

показник варіації – 0,80. Таким чином, згідно зі статистичними прогнозами,
підприємство мало суттєвий ризик зміни розміру валового прибутку.
Прогнозний розмір прибутку у 2021 році становить 11044140. грн. та може
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коливатись від 2190820 тис.грн до 19897453 тис.грн. У прогнози закладено
загальні фактичні обсяги виготовлення продукції гірничо-видобувними
підприємствами України у 2019 році та курс гривні по відношенню до долара
актуальний протягом 2020 року.
На рис. зображено динаміку валового прибутку (фактичні значення за
2016-2019 роки, розрахункове – за 2020 рік та прогнозне – за 2021 рік).
25000000

20000000

19897453

15000000

12771779

12789727

12417211

Ряд1

11794455
10000000

5447527

5000000

2190827
0
2016

2017

2018

2019

2020 прогноз

2021

Рис. 3.1. Фактичне та прогнозне значення валового прибутку ПрАТ «Північний ГЗК» за
2016-2021 роки з урахуванням ризику
Джерело: розрахунки автора

Висновки. розмір валового прибутку підприємства до початку 2020 року
мав стійку тенденцію до збільшення. У системі методів управління
операційними ризиками підприємства основна роль належить внутрішнім
механізмам їхньої нейтралізації, що включають такі методи: запобігання
ризику; лімітування концентрації ризику; хеджування; диверсифікацію;
розподіл

ризиків;

концентрації

внутрішнє

операційного

страхування;

ризику

на

інші

базовому

методи.

Лімітування

підприємстві

може

реалізуватися шляхом установлення на підприємстві внутрішніх фінансових
нормативів, наприклад: граничний розмір позикових засобів; мінімальний
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розмір активів у високоліквідній формі; максимальний розмір кредиту,
наданого одному клієнту; максимальний розмір внеску, розміщуваного в однім
банку; максимальний період відволікання засобів у дебіторську заборгованість.
Внутрішнє страхування засноване на резервуванням підприємством частини
фінансових ресурсів, що дозволяє перебороти негативні фінансові наслідки по
фінансових операціях.
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Клопотюк М. С., Мацюра С.І.

ВПЛИВ КОРОНОВІРУСУ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК
ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
Клопотюк М.С.,
студентка Державного університету економіки і технологій
Мацюра С.І.
к.е.н., доцент Державний університет економіки і технологій
Актуальність розгляду даної теми полягає в тому, що пандемія
коронавірусу COVID-19 – це дуже серйозний виклик для всього світу, а під
особливою загрозою опиняється економіка. Поширення коронавірусу у світі
призвело до рецесії світової економіки і значного уповільнення економічної
активності в Україні.
Коронавірус — інфекційна хвороба, яка вперше виявлена у людини в
грудні 2019 року в місті Ухань, Центральний Китай. Хвороба почалася як
спалах, що розвинувся у пандемію. Причиною хвороби став коронавірус
SARS-CoV-2 (стара назва 2019-nCoV), циркуляція якого в людській популяції
була до грудня 2019 року невідомою. Станом на 02 листопада 2020 р.: понад
46,9 мільйонів випадків, у майже всіх країнах та територіях. Унаслідок
захворювання понад 1 млн осіб померли. Близько 26,8 млн людей одужало.
Першу інфіковану особу в Україні виявлено 3 березня 2020 року.За
даними МОЗ та РНБО станом на ранок 12 листопада 2020 року в Україні
підтверджено 500 865 випадків зараження SARS-CoV-2, з них 9145 осіб
померли, 227 694 одужали. 11 березня 2020 Кабінет міністрів прийняв
постанову Про запобігання поширенню на території України коронавірусу
COVID-19, якою на території України встановлено карантин з 12 березня до 3
квітня 2020 р.(продовжено) [1].
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Карантин обрушив споживчі настрої, майже зупинив декілька галузей –
роздрібну торгівлю, готельний та ресторанний бізнес, авіаперевезення.
Зменшилися обсяги надходжень до бюджету. Внаслідок введення карантину
українські компанії заморозили інвестиції та виробничі ланцюжки. За кілька
місяців карантинного періоду (з початку квітня до початку липня) кількість
безробітних зросла більш ніж на 48%. Приміром, якщо людям потрібно ходити
на роботу, щоб отримати зарплату, то це пришвидшує поширенняCOVID-19 .
Замість того, щоб сидіти по домівках і «не шастати», як казав мер Кличко, люди
в Києві, Одесі, Львові, Харкові змушені ходити на роботу, щоб якось виживати.
І, на жаль, в Україні у відповідь на цю covid-кризу фіскальна політика була
побудована так, що відчутної підтримки від уряду ніхто не отримав. Але у
Штатах кожна родина отримала 500 доларів на дитину плюс кожен дорослий
отримав 1200 доларів. В Україні такого навіть близько не було. Я пригадую
інтерв'ю прем'єра Шмигаля, де він сказав, що розписано 90% видатків із фонду
боротьби із COVID-19, але витрачено по факту лише 10%[2].
Внаслідок пандемії коронавірусу та введених карантинних заходів
падіння українського ВВП за даними Міністерства розвитку економіки, торгівлі
та сільського господарства першій половині 2020 р. склало 6,5%. За прогнозом
Національного банку України (НБУ) падіння ВВП у 2020 року може скласти
мінімум 6%. У той же час за оцінкою МВФ, українська економіка зменшиться
за підсумками 2020 року на 8,2%.
Анатолій Амелін (український економіст): «Українська економіка —
експорто орієнтована. Більше 50% ВВП країни формується за рахунок
експорту, половина з якого — сировинний. Рецесія Китаю та європейських
країн призведе до зниження цін на сировинні активи, а саме на метал, руду та
зерно. І ми цей вплив відчуємо, особливо на ринку боргів, адже Україна має
погашати одні борги і брати інші. Усе це вплине на облікову ставку, а нам
потрібно залучати нові кредити. І вплив, який ми матимемо, — це девальвація
гривні та падіння ВВП десь на 1%.»[3].
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Спалах пандемії коронавірусу спричинив в падіння світової економіки,
обсягів торгівлі та цін на товар и, відплив капіталу з нових ринкових економік.
Завдяки масштабним стимулюючим заходам ціни активів і товарів частково
“відіграли” падіння. Відновлення глобальної економіки очікується в другому
півріччі, проте для цього сценарію є низка загроз.
Швидкість економічного відновлення залежатиме від:
– тривалості та глибини внутрішніх карантинних заходів,
– зовнішнього середовища,
– підтримки за допомогою фіскальної та монетарної політики,
– можливих майбутніх змін в поведінці споживачів та інвесторів.
27 травня 2020 року на засіданні Уряду була затверджена Програма
стимулювання економіки для подолання наслідків епідемії COVID-19 з умовою
її доопрацювання.
У підготовці цієї Програми взяли участь більше 90 розробників, серед
яких аналітичні центри, бізнес-асоціації та окремі компанії (в тому числі із
представників малого та середнього бізнесу). Зокрема, Програму готували
спеціалісти з Торгово-промислової палати України, Спілки українських
підприємців, Українського союзу промисловців і підприємців, Європейської
бізнес-асоціації, Асоціації газовидобувних компаній України, Українського
клубу аграрного бізнесу, Аналітичного центру Разумкова, Інституту економіки
прогнозування НАН України, Аналітичного центру Easy Business, DIXI Group,
Аналітичного центру CASE Україна і ще десятка інших суб’єктів.
У Програмі враховані ініціативи за такими напрямками: доступ до
фінансів, доступ до ринків, дерегуляція, модернізація та розвиток, доступ до
інфраструктури. Важливою частиною Програми буде системна та ґрунтовна
підтримка вітчизняного виробника. Принциповим пріоритетом є створення
робочих місць та сплата податків в Україні.
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Програма передбачає широкий спектр методів підтримки: допомога
просування експорту; доступні кредити, грантові програми; розширення участі
малого і середнього бізнесу у державних закупівлях[4].
Список використаних джерел
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запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на 2020-2022 роки».
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ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ АНАЛІЗА ІЄРАРХІЙ ДЛЯ ВИБОРУ
НАЙКРАЩОГО СТЕЙКХОЛДЕРА
Кравченко С.Ю.
студентка Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»
Калініна О.М.
к.е.н., доц., доцент кафедри менеджменту
Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»
Будь-яке підприємство вибудовує свій бізнес на основі визначеної
корпоративної стратегії, яка дозволяє досягти йому довгострокових цілей.
Важливе

значення

при

цьому

набувають

стейкхолдери

у

вигляді

постачальників, підрядників, контактних аудиторій, різних посередників,
транспортних компаній і ін., які постійно вливають на діяльність підприємства.
Відповідь на запитання «з ким підприємству працювати сьогодні»
обумовить результат його діяльності в майбутньому. Саме тому, для вибору
найкращого

стейкхолдера

рекомендується

застосовувати

методологію

багатокритеріальної оптимізації.
Метод Аналізу Ієрархія (МАІ) – математичний інструмент системного
підходу до вирішення проблем прийняття рішень. Цей метод розроблений
американським вченим Томасом Л. Сааті в 1970 році. Метод полягає в
декомпозиції проблеми на більш прості складові частини і поетапне
встановлення пріоритетів оцінюваних компонентів з використанням парних
(попарних) порівнянь [2].
Перевагами методу є:
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можливість враховувати «людський фактор» при

прийнятті

рішення;


універсальність методу;



кількість процедур розрахунку рейтингів;



відсутність гідних альтернатив процедурі попарних порівнянь.

Недоліками методу є:


трудомісткий процес формування структури моделі ухвалення

рішення;


можлива суперечливість результатів попарних порівнянь;



ймовірність недостовірних даних.

Порівняння критеріїв відбувається за якісною шкалою з подальшим
перетворенням в бальну систему [1]:


однаково, байдуже = 1;



трохи краще (гірше) = 3 (1/3);



краще (гірше) = 5 (1/5);



значно краще (гірше) = 7 (1/7);



принципово краще (гірше) = 9 (1/9).

При проміжній думці використовуються бали 2, 4, 6, 8.
Етапи методу ієрархій виглядають наступним образом:
1. Виділення проблеми. Визначення мети підприємства.
2. Виділення основних критеріїв та альтернатив.
3. Побудова матриці попарних порівнянь критеріїв по цілі і альтернатив за
критеріями.
4. Застосування методики аналізу отриманих матриць.
5. Визначення ваг альтернатив по системі ієрархії.
В роботі розглянуто діяльність підприємства, яке працює у композитній галузі.
Метод МАІ застосовано для вибору найкращої транспортної компанії, з якою
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буде запропоновано співпрацювати досліджуваному підприємству для
здійснення перевезень його вантажів кінцевим споживачам.
Для реалізації поставленого завдання було виокремлено основні критерії
вибору транспортної компанії:


час присутності на ринку (досвід компанії);



географічні можливості;



наявність ліцензії;



компетентність співробітників компанії;



терміни доставки;



цінова пропозиція;



додаткові послуги (оформлення супровідних документів, зберігання

вантажу, митне оформлення).
Вибір транспортної компанії здійснюється серед шести альтернатив. Результати
складання матриці парних порівнянь критеріїв представлені в таблиці 1.
Таблиця 1. Результати складання матриці парних порівнянь
Критерій
Досвід
компанії
Географічні
можливості

Географіч
Досвід
ні
компан
можливос
ії
ті

Наявніс
ть
ліцензії

Компетентні
сть
співробітникі
в

Термін
и
достав
ки

Цінова
Додатко
пропозиц
ві
ія
послуги

1

1/7

1/9

1/5

1/5

1/7

1/3

7

1

1

5

2

3

4

9

1

1

7

6

4

5

5

1/5

1/7

1

1/5

1/6

1/3

5

1/2

1/6

5

1

3

6

Цінова
пропозиція

7

1/3

1/4

6

1/3

1

8

Додаткові
послуги

3

1/4

1/5

3

1/6

1/8

1

Наявність
ліцензії
Компетентні
сть
співробітникі
в
Терміни
доставки
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Ваговий стовпець розраховується як середнє значення відносини кожного
елемента матриці на суму елементів відповідного стовпця. Результати
розрахунків наведено в таблиці 2. З точки зору задоволення мети підприємства
найбільш вагомим є наявність ліцензії транспортної компанії (32,8%).
Таблиця 2. Ваговий стовпець критеріїв по цілі
Критерій

Вага в долях

Вага в %

Досвід компанії

0,023

2,3%

Географічні можливості

0,234

23,4%

Наявність ліцензії

0,328

32,8%

Компетентність співробітників

0,047

4,7%

Терміни доставки

0,161

16,1%

Цінова пропозиція

0,149

14,9%

Додаткові послуги

0,057

5,7%

Далі йдуть географічні можливості компанії (23,4%) та термін поставки
(16,1%), досить високий показник має також цінова пропозиція вантажу
(14,9%). Після чого такі ж дії були зроблені для шести транспортних компаній
за кожним критерієм. Кінцеві результати представлені в таблиці 3.
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Таблиця 3. Матриця ваги альтернатив за кожним критерієм
ГеографічДосвід
Наявність
ні можликомпанії
ліцензії
вості

Компетентність
співробіт-

Терміни
доставки

Цінова
пропозиція

Додаткові
послуги

ників
Компанія 1

0,486

0,049

0,167

0,173

0,370

0,143

0,092

Компанія 2

0,110

0,320

0,167

0,335

0,164

0,153

0,218

Компанія 3

0,029

0,043

0,167

0,054

0,076

0,241

0,028

Компанія 4

0,085

0,110

0,167

0,095

0,107

0,172

0,352

Компанія 5

0,205

0,045

0,167

0,054

0,094

0,135

0,092

Компанія 6

0,086

0,433

0,167

0,355

0,189

0,157

0,218

Наступним кроком було визначення ваги альтернатив з точки зору
досягнення мети (таблиця 4).
Таблиця 4. Визначення ваги альтернатив
Вага в долях

Вага в %

Компанія 1

0,172

17,2%

Компанія 2

0,210

21%

Компанія 3

0,118

11,8%

Компанія 4

0,150

15%

Компанія 5

0,113

11,3%

Компанія 6

0,241

24,1%

Таким чином, найкращим варіантом здійснення транспортних перевезень є
логістична компанія 6. Вона є найбільш привабливою для здійснення цієї мети.
Також можна розглянути варіанти компаній 1 та транспортної компанії 4.
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Розглянутий метод можна застосовувати і для інших стейкхолдерів, з
якими співпрацює підприємство. На це і будуть спрямовані наші подальші
дослідження.
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Проблема

ефективності

будь-якої

діяльності

завжди

являється

актуальною. Не являється винятком і ефективність фінансової діяльності
підприємства. Слово «ефект» походить від латинського «effectus» - виконання,
дія, ефект та означає результат, наслідок якихось дій, рішень. В контексті
предмету дослідження ефект має значення результатів та наслідків від
прийнятих рішень щодо управління ризиками фінансової діяльності.
Управління фінансовими ризиками призначене для мінімізації їх впливу
та утримання фінансового стану підприємства на максимальному рівні. З метою
ефективного управління проводиться аналіз ризику.
В сучасній економіці застосовується ряд методів щодо оцінки ризиків
фінансової діяльності підприємства до яких відносять:
—

експертний метод - даний метод застосовується у разі

обмеженості у доступі до інформації (через високу вартість або відсутність
такої) шляхом опитування фахівців, що мають достатній досвід та кваліфікацію
у предметі опитування;
—

статистичні методи - включають в себе дисперсійний,

регресійний, факторний аналіз. Суть полягає в тому, що вивчаються
статистичні дані, визначаються фактори, що мають найбільший вплив на
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показники ефективності діяльності підприємства та проводиться їх оцінка.
Після цього здійснюється підготовка та імплементація пропозицій щодо
мінімізації впливу ризиків;
—

коефіцієнтний

метод

-

полягає в розрахунку певних

показників, що дозволяють визначити поточний економічний стан безпеки
підприємства та ймовірність його банкрутства.;
—

балансовий метод - передбачає зіставлення одна з одною

врівноважених систем показників. Може застосовуватись, використовуючи
фінансову звітність компанії [1].
Як вже було зазначено раніше, проявом реалізації фінансових ризиків
діяльності підприємства являється понесення втрат (зростання витрат) та
недоотримання доходів.
Характеристикою

ефективності

управління

фінансовими

ризиками

діяльності підприємства являється ефект на одиницю свідомо понесених
витрат. Розрахунок даних показників дозволяє охарактеризувати ефективність
фінансового забезпечення господарської діяльності підприємства. Одним з
узагальнюючих

показників

виділяються

коефіцієнт

рентабельності.

В

залежності від об’єкту аналізу рентабельність буває різних видів. Для оцінки
управління фінансовими ризиками діяльності підприємства виділяють:
—

рентабельність

власного

капіталу

-

характеризує

ефективність

використання власного капіталу.
—

рентабельність продажів - вказує на розмір операційного

прибутку отриманого з кожної гривні проданої продукції.
—

рентабельність

активів

-

характеризує

ефективність

використання всіх активів на підприємстві.
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Також застосовується методика виявлення фінансової кризи задля оцінки
ефективності управління ризиками фінансової діяльності підприємства. Для
цього розраховуються коефіцієнти поточної ліквідності та автономії [2].
Застосування двох підходів до підприємств металургійної галузі дозволяє
на ранніх етапах виявляти проблеми на підприємстві та вчасно застосувати
антикризові методи та застосувати інші підходи до управління фінансовими
ризиками діяльності задля підвищення ефективності діяльності підприємства
[3].
Якщо присутні ознаки фінансової кризи на підприємстві, розраховується
ймовірність вірогідність втрати платоспроможності протягом найближчих 6
місяців. Якщо платоспроможність втрачена, розраховується вірогідність
відновлення платоспроможності.
Наслідком кризового стану на підприємстві та втрати платоспроможності
являється настання фінансової кризи, що здатна призвести до банкрутства
підприємства.
Кожен з підходів має свої переваги та недоліки. На початку дослідження
була висунута гіпотеза, що моделі зарубіжних вчених не є в достатній мірі
адаптованими до реалій української економіки і необхідним являється
застосування вітчизняних моделей або розробка власної задля найбільш
достовірної оцінки ефективності управління фінансовими ризиками діяльності
підприємства та ймовірності банкрутства [4].
Підсумовуючи дослідження, що приведено вище, можна виділити
послідовність проведення оцінки ефективності управління фінансовими
ризиками діяльності підприємства, яка складається в чітку методику.
Узагальнена

методика

оцінки

фінансових

ризиків

діяльності

підприємства графічно представлена на рисунку 1.
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Рис. 1. Етапи оцінки ефективності управління фінансовими ризиками діяльності
підприємства

Виходячи з вище наведеної інформації, можна зробити висновок, що
лише застосування комплексного підходу з використанням різних методів
дозволяє в повній мірі оцінити ефективність управління фінансовими ризиками
діяльності на підприємстві.
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магістрантка Державного університету економіки та технологій
Операційний менеджмент (Operations Management) – поняття, яке не так
давно увійшло у практику функціонування вітчизняних підприємств та не так
широко висвітлено в наукових працях вітчизняних вчених. В той же час,
чисельні напрацювання іноземних авторів гуртуються на закордонному досвіді
виробництва та управління, і тому, при використанні в практиці потребують
серйозної адаптації до наших внутрішніх специфічних умов. Саме це
обумовлює високу актуальність обраної теми дослідження.
Питання операційного менеджменту і пов’язаних із ним аспектів
управління діяльністю промислових підприємств досліджували такі зарубіжні
та вітчизняні вчені, як Р.Б. Чейз, Р.Ф. Якобс, Н.Дж. Еквілайн, М.Мескон, Л.В.
Батченко, Н.Ю. Рекова, О.Г. Ратушняк, С.В. Козловський та інші. Світовий
досвід впровадження Індустрії 4.0 розглядали у своїх працях А. Мордашов,
О.А. Темченко, Г.І. Коновалова, Є.Б. Фролов, І.А. Зубрицька, Н.Є.
Скоробогатова та інші. Питання розвитку інновацій в сфері металургії та
металургійної

смарт-промисловості

опрацьовували

О.І.

Амоша,

В.А.

Нікіфорова, В.П. Вишневський, В.В. Венгер, В.І. Большаков, В.Л. Мазур та
інші.
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Метою написання даної статті є пошук перспективних напрямів
удосконалення системи операцiйного менеджменту великого металургійного
підприємства ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».
Операційний менеджмент – це управління виробничими процесами, за
допомогою яких сировина перетворюється на товари та послуги.
Головною метою операційного менеджменту є досягнення високої
продуктивності

виробництва.

Продуктивність

вимірюється

відношенням

обсягів виробленої продукції до вират необхідної сировини та інших ресурсів.
Висока продуктивність досягається впровадженням новітніх технологій
виробництва продукції, забезпечується наявністю необхідної матеріальнотехнічної бази та фінансових ресурсів, підвищенням кваліфікації працюючих
тощо. [1]
Операційна система промислового підприємства складається із трьох
підсистем. А саме, переробної, де виконується продуктивна робота, пов’язана з
трансформацією

вхідних

ресурсів

у

вихідні

результати,

підсистеми

забезпечення, завдяки якій відбувається забезпечення переробної системи
необхідними ресурсами та підсистеми планування та контролю, в якій на основі
інформації, отриманої із зовнішнього і внутрішнього середовища, та її
опрацювання приймається рішення про те, як має працювати переробна
підсистема. [1]
Прийняття рішення в підсистемі планування та контролю відповідає
маркетинговому

підходу

до

організації

роботи

підприємства,

коли

використання ресурсів для виробництва кінцевого продукту відбувається не
тому, що внутрішнє середовище в змозі його переробити, а тому, що зовнішнє
середовище готове цей продукт у підприємств придбати і заплатити за це
гроші.
Специфіка діяльності металургійного «велетня» обумовлює специфічні
особливості його операційної системи, узагальнені характеристики якої
наведені у табл. 1.
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Таблиця 1. Характеристики операційної системи ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
Характеристика

Її зміст

Характер кінцевого результату операційної діяльності - підприємство
здійснює виробництво матеріальної продукції
За множиною продуктів, що виробляються операційною системою.
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» є одним з найбільших виробників
сталевого прокату в Україні, спеціалізується на виробництві
Багатопродуктова
довгомірного прокату, зокрема, арматури і катанки із звичайних і
низьколегованих марок сталі, також виробляє агломерат, концентрат,
кокс, чавун, сталь, сортовий і фасонний прокат.
За обсягами випуску, стабільність і широти номенклатури та
Операційна система
асортименту продукції. Підприємство виробляє великі обсяги
масового типу
продукції вузької стабільної номенклатури та асортименту
Це такий метод організації операційної діяльності, при якому
устаткування та робочі місця розміщуються послідовно відповідно до
перебігу технологічного процесу виготовлення виробу. Працівники
Операційна система, вузько спеціалізовані на виконанні однієї чи кількох споріднених
що застосовує
операцій. Ступінь неперервності операційного процесу - високий.
потоковий метод
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» – підприємство з повним
організації операцій металургійним циклом, яке включає коксохімічне виробництво,
гірничодобувне виробництво (відкриті розробки та підземне
видобування руди) і металургійне виробництво, у складі якого діють
аглодоменний, сталеплавильний та прокатний департаменти.
Оцінює рівень гнучкості операційної системи. Внесення змін в
Жорстка операційна операційну діяльність і здійснення перетворень операційної системи
система
або взагалі неможливі, або потребують великих витрат часу, зусиль і
коштів.
Характеризує рівень дискретності операційної діяльності. Процес
функціонування має неперервний характер. Найголовнішим для
Неперервна
роботи без збоїв і відхилень є своєчасність надходження ресурсів у
операційна система систему. Управління поточним функціонуванням здійснюється на
основі формування розкладів роботи персоналу та графіків поставок
сировини і матеріалів.
Операційна система,
Характеризує підхід до встановлення рівня виробничої потужності.
потужність якої
Підприємство свідомо йде на збільшення витрат через необхідність
встановлюється на
зберігати запаси готової продукції, сформовані під час роботи «на
рівні середньосклад» у періоди спаду попиту.
річного попиту
Операційна система, Харктеризує спосіб управління матеріальними потоками у ланцюзі
що формує запаси і «постачання – виробництво – збут». Стабільність функціонування
працює «зі складу» виробництва забезпечується шляхом формування запасів сировини та
(сировина,
матеріалів (буфер між системою постачання та системою
Виробнича
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матеріали)/ «на
склад» (готова
продукція)

виробництва). Гарантоване задоволення потреб споживачів
забезпечується завдяки формуванню запасів готової продукції (буфер
між системою виробництва та системою збуту). Свідомо йдуть на
збільшення витрат через необхідність зберігання запасів.
Власний видобуток залізної руди ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
знижує залежність від коливань цін на сировину.
Примітка. Складено автором на основі [2, 3]

Подібна

побудова

«АрселорМіттал

Кривий

системи
Ріг»

операційного
повністю

менеджменту

відповідає

ПАТ

особливостям

металургійного виробництва, склалась саме відповідно до його умов і, в той же
час, є відчутно застарілою на фону викликів сучасності, коли для успіху на
ринку потрібна певна гнучкість, внутрішня взаємоузгодженість та терміновість
у прийнятті рішень.
У

зв’язку

із

потребами

в

трансформації

управлінських

систем

підприємств, що формуються як відповідь на виклики зовнішнього середовища,
майбутні

параметри

гірничо-металургійного

виробництва

визначаються

значною мірою глобальним трендом поєднання технологій і розробок у
багаторівневу

та

багатоелементу

систему,

що

принципово

змінює

технологічний уклад. Світове співтовариство зазначає, що четверта промислова
революція вже розпочалася. І на Ганноверскому ярмарку 2011 року для неї вже
був визначений термін «Індустрія 4,0». [4] Наприкінці четвертого етапу
промислової революції наш світ стане таким, що фізичні і віртуальні системи
стануть глибоко інтегрованими і будуть взаємодіяти на глобальному рівні,
забезпечив формування нових можливостей для операційних систем та повну
адаптацію продукції, що випускається, до вимог ринку.
Не зважаючи на те, що металургія традиційно вважається достатньо
консервативною галуззю, експерти вважають, що вона досить впевнено
«впишеться» в архітектуру змін четвертої промислової революції. За оцікою
експертів McKinsey, потенційний ефект від застосування інструментів
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«Індустрії 4,0» складає більше 115 млрд. $. Джерелами формування додаткових
доходів мають стати роботизація, віддалений контроль та управління
обладнанням, підвищення продуктивності праці працівників на основі
цифровізації, впровадження інтегрованих платформ, створення баз даних,
глибока фактологічна та предикативна аналітика. Додаткові доходи від
трансформацій прогнозуються на рівні 2,7% від виручки або 9% від
отримуваних прибутків. В українських реаліях завищеної рентабельності ці
цифри можуть бути ще відчутно вищими.
Практична
спостерігається

реалізація

усіх

переважно

в

напрямів
країнах

концепції

економічно

«Індустрія

4,0»

розвинутих.

На

пострадянському просторі «успіхі» значно скромніші. Найбільших успіхів
досягли російські гірничо-металургійні компанії, де впровадження технологій
діджиталізації сягає 23% (машинний інтелект), 18% (великі дані, Big Data), 9%
технології

блокчейну,

18%

(доповнена/віртуальна

реальність),

18%

(промисловий інтернет речей), 9% (роботизація бізнес-процесів). [5]
Отже, досягнення надзвичайно скромні. При тому, що вимоги і
можливості «Індустрії 4,0» є таковими, що для металургійного підприємства
може бути вибудована повноцінна комплексна інформаційна архітектура (рис.
1), яка починається із контрольних датчиків на обладнанні на всіх етапах
виробничого циклу і закінчуючи повністю автоматичною системою прийняття
рішень в межах повноважень операційного менеджменту.
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Рис. 1. Інформаційна архітектура великого металургійного підприємства в розрізі
вимог і можливостей «Індустрії 4,0» [4]

Окрім переваг швидкості і точності у порівнянні із прийняттям рішення
людьми, в сучасних реаліях слід враховувати ще й переваги усунення
«людського фактору» в прийнятті відповідальних рішень. А включення в
перелік завдань системи завдання по контролю за впливом на навколишнє
природне середовище дозволить здійснювати реальний вплив на екологічність
металургійного виробництва, що залишається великою проблемою для усіх
країн, що спеціалізуються на такому виробництві. Автоматизований контроль
може бути базований на системі еколого-економічних показників для оцінки
впливу промислового підприємства на якісний стан довкілля. [6]
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гірничо-металургійної

продукції

активно

впроваджують в свою діяльність елементи «Індустрії 4,0». Так компанія BHP
Billiton послідовно і наполегливо займається автоматизацією процесів. На
сьогодні увага сфокусована на застосуванні самохідних вантажівок та
автоматичних свердл. Це дозволило підвищити продуктивність виробництва на
16%. [7] Компанія RioTinto робить акцент на використанні Інтернет речей, що
дає можливість проводити збір даних в Data Base, готуючи наступні етапи
автоматизації і вже сьогодні забезпечуючи прискорений випуск продукції в
умовах забезпечення безпеки праці персоналу та підвищення її комфорту. Вже
у 2021 році RioTinto планує запустити першу чергу виробництва на
новоствореній

шахті

Koodaideri,

де

всі

технологічні

операції

буде

забезпечувати робототехніка і перевезення вантажів будуть здійснювати потяги
та вантажівки без водіїв. [8]
Іншим терміном, що застосовується для позначення цифрових змін
четвертого етапу промислової революції є смарт-промисловість. Витоком для
такої назви є смарт-пристрої, за допомогою якої реалізуються інноваційні
технологічні рішення. так інтернет речей потребує не лише датчиків, які
«считують» інформацію про стан обладнання та іншу, а й високошвидкісного
інтернету для передавання цих даних.
Звідси виникають проблеми із реалізацією інноваційних технологічних
змін, адже деякі регіони України не зважаючи на те, що 20 років ХХІ століття
вже минули, не мають стабільного покриття швидкісним інтернетом.
Іншим чинником, який заважає реалізації, наприклад, роботизації, є
низька вартість робочої сили в країні. Власникам підприємств категорично не
вигідно замінювати робітників-людей на дороговартісні агрегати. Адже середня
заробітна плата по Україні складає менше 400 $ США на місяць, по галузі вона
може бути трохи вищою, але не витримує жодних порівнянь із США, де цей
показник складає 3790 $ США, або з країнами Європи, де заробітна плата
робітника галузі сягає 4166 Євро на місяць. [9]
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Не зважаючи на те, що четверта промислова революція є революцією
роботів і цифрових технологій, важливою проблемою залишаються люди.
Навіть, коли людині лишилась контролююча функція в системі, то виникає
проблема, як людину навчити працювати з такою технікою і технологією, в
таких швидкозмінних умовах. Керівники стикаються із проблемою байдужості
працівників, їх пасивному ставленню до впроваджуваних змін. Отже, важливим
завданням трансформації є навчання людей не створювати спротив змінам,
брати ініціативу на себе та брати активну участь у впровадженні таких змін.
Така мотивація працівників компанії може бути досягнута через розбудову
системи організації, що самонавчається. [10]
В

такій

організації

цінуються

інтелектуальні

людські

ресурси,

проводиться постійний моніторинг рівня компетентності працівників і
підвищується до бажаного рівня шляхом постійних навчань.
Поки що ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» далекий від того, щоб
повною мірою працювати над розвитком операційної системи в руслі
трансформації «Індустрія 4,0», але має приділяти увагу даним питанням, адже
посилення міжнародної конкуренції на світових ринках металургійної
продукції неодмінно примусить усі підприємства, які хочуть мати майбутнє,
рухатись і розвиватись відповідно до вимог технічного і технологічного
прогресу.
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Сучасна практика менеджменту вимагає постійного вдосконалення
системи

управління

персоналом

задля

збільшення

ринкової

вартості

підприємства, оптимізації витрат, підвищення ефективності використання усіх
ресурсів. І насамперед це стосується такого важливого, та зважаючи на реалії
сьогодення, дефіцитного ресурсу як персонал, залучення, адаптація та розвиток
якого сьогодні мають привертати більше уваги та зусиль з боку керівництва.
Проблема адаптації персоналу на підприємстві та її вплив на
ефективність роботи персоналу розглядалася в наукових публікаціях в різних
аспектах. Так, Н. Левошко, Т. Базарова, Р. Веснин досліджували цю
проблематику в аспекті управління процесом адаптації персоналу; Н. Архипова,
А. Кибанов, Ю. Одегов проводили дослідження адаптації з позиції формування
комплексної системи управління персоналом; О. Цапко – у напрямі вирішення
проблематики адаптації молодих фахівців; А. Стоянова – із точки зору розвитку
персоналу.
Загальновідомо,

що

основою

розвитку

української

економіки

є

промислове виробництво. Одним з найважливіших факторів, що впливають на
ефективність промислового виробництва, є різке зниження продуктивності
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праці, що збільшує собівартість продукції, робить її неконкурентоспроможною
на світовому ринку. За час реформ продуктивність праці на українських
підприємствах знизилася майже в два рази. За результатами дослідження
компанії «McKinsey» у Німеччині кожен мільйон дол. ВВП заробляють 13 осіб,
у США – 11 осіб, в середньому по G7 11-13 осіб.

В Україні ця величина

складає приблизно 60 осіб [1].
Для порівняння продуктивності праці в різних країнах деякі дослідники
пропонують брати до уваги ВВП в розрахунку на годину відпрацьованого часу,
оскільки середня кількість робочих годин на рік і рівень зайнятості в різних
країнах відрізняються. Однак таке уточнення не покращує показники України: з
63-х країн, класифікованих за таким принципом, Україна займає 56-е місце,
виробляючи приблизно 5 доларів вартості на годину [ Робоча сила в Україні:
поганий ККД за умови якісної освіти, або чому необхідні комплексні реформи
[2]. Все це свідчить про неконкурентоспроможність українських підприємств.
Отже

завдання

підвищення

конкурентоспроможності

української

промисловості повинно вирішуватися на кожному підприємстві, що певною
мірою залежить від впровадження ефективних програм адаптації персоналу, з
метою підвищення продуктивності праці кожного працівника, кожного
підприємства.
Cьогодні на українських підприємствах достатньої уваги не здобули
методики та програми більш швидкої та якісної адаптації персоналу, які були б
орієнтовані

на

підвищення

продуктивності

використання

ресурсів

та

конкурентних переваг.
При створені ефективної програми адаптації

необхідно враховувати

такий стан персоналу, як впрацьовування «входження у середу» при прийомі на
роботу (первинна адаптація) та «входження у норму» після відпустки, хвороби,
відрядження (вторинна адаптація) тощо.
З іншого боку, відомо, що на початку робочого дня працездатність
персоналу відносно невисока, згодом внаслідок впрацьовуваня вона поступово
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зростає. Цьому сприяє формування необхідного динамічного стереотипу
(налагоджується

координаційна

механізмів

управління

активності

систем

даним

узгодженість
видом

вегетативного

нервових

діяльності),

забезпечення

і

гуморальних

поступове
діяльності.

зростання
За

фазою

впрацьовуваня настає фаза стійкої працездатності, це період найбільш
продуктивної і якісної роботи, в період якого вирішується коло завдань різного
рівня складності.
У кінці робочого дня, внаслідок втоми, працездатність знижується ( в ряді
випадків працездатність тимчасово зростає, діє емоційний фактор - радість з
приводу швидкого закінчення роботи). Таким чином, характерні ознаки
адаптаційних процесів спостерігаються навіть у щоденній праці персоналу, не
залежно від того, скільки часу пройшло від прийому на роботу.
Існують різні визначення та тлумачення понятть «адаптація» взагалі та
«адаптація персоналу» зокрема. Так, поняття «адаптація» існує в термінології
таких наук, як біологія, філософія, психологія та соціологія [3]. У різних авторів
поняття "адаптація персоналу" має свою інтерпретацію (див. табл. 1).
Таблиця 1 - Наукові трактування поняття "адаптація персоналу"
Автор

Визначення поняття "адаптація"

Едгар Шейн

Процес пізнання гілок влади, процес досягнення доктрин,
прийнятих в організації, процес навчання, усвідомлення того, що є
важливим у цій організації або її підрозділах [4, с. 67].

Крушельницька
В.

О.

Процес пристосування працівників до умов зовнішнього і
внутрішнього середовищ; взаємне пристосування працівника та
умов організації, що базується на поступовому освоєнні нових
професійних, соціальних та організаційних умов праці [5, с. 131].

Балабанова Л. В

Це двосторонній процес. З одного боку, за фактом, що людина
приступила до роботи у новому підприємстві, стоїть її свідомий
вибір, заснований на певній мотивації прийнятого рішення, і
відповідальність за це рішення. З іншого боку, і підприємство
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приймає на себе певні зобов'язання, наймаючи працівника [6, c.
255].
Кібанов А. Я.

Це взаємне пристосування робітника та організації, яке
ґрунтується на поступовій спрацьованості співробітника до нових
професійних, соціальних та організаційно-економічних умов праці
[4, с. 358].

Аширов Д. А.

Включення особистості в нове для неї предметно-речове та
соціальне середовища [7, с. 108].

Кобцева Е. Н.

Це процес взаємного пристосування працівника й організації,
активного освоєння індивідом професійних і соціальних функцій,
що

передбачає

подолання

можливих

негативних

моментів,

ініційованих працівником і роботодавцем » [8].
Національне

Це

взаємний

процес

ознайомлення,

призвичаєння

агентство з питань

новопризначених державних службовців до змісту та умов

державної служби

службової діяльності у державному органі, що базується на

України

поступовому
організаційних

освоєнні
умов

корпоративної культури

нових
праці,

професійних,
соціального

соціальних

та

середовища

та

державного органу, а також процес

удосконалення професійних знань, умінь і навичок та особистих
якостей цих державних службовців [9].

Але, не залежно від відмінностей у трактування цього поняття, слід
зазначити, що адаптація це по-перше, об`єктивно існуючий процес, по-друге,
його визначальною суттю є пристосування, по-трете, він супроводжуеться
пізнанням, навчанням, засвоенням та прийняттям нового, і останне, цей процес
завжди відбувається з певною метою, не залежно від повноти її усвідомлення
самим адаптантом.
Визначальною метою адаптації персоналу є максимізація її ефективності,
що в розрізі програми адаптації означає оптимізацію термінів її проведення та
досягнення максимального результату в роботі персоналу після її завершення.
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В цьому сенсі певну цікавість викликає відомий принцип Паретто. Принцип
Парето «80:20» був відкритий Джозефом Мозесом Юраном в 1897 році, а
названий ім'ям італійського економіста Вільфредо Парето який спостеріг, що
80% власності у Італії належить 20% населення Італії. З того часу принцип
підтверджувався кількісними дослідженнями в найрізноманітніших сферах
життя. Наприклад 20% злочинців скоюють 80% злочинів, 20% відсотків водіїв
створюють 80% аварій, 20% покупців дають 80% прибутків [10].
Отже, згідно з емпіричним принципом Парето, ми вважаємо, що лише
20% змісту програм адаптації приводять до 80% бажаного результату.
Постановка пріоритетів полягає у визначенні саме цих 20% змісту, які
матимуть найбільший вплив. Знаходячи можливості прийняти реальний
результат замість ідеального, можна заощадити значні ресурси для інших
справ.
Від того яка категорія персоналу прагне досягнути максимального
результату в роботі, має бути впроваджена певна, та чи інша

програма

адаптації. Таким чином мова йде про створення та використання цілої системи
програм адаптації персоналу, складові та методика побудови якої пропонується
в даній роботі.
Психологи відзначають, що найскладнішими в процесі адаптації
вважаються перші два-три місяці, а повне «злиття» співробітника з життям
організації відбувається через 10–12 місяців. Таким чином, «проблемний»
період збігається з рамками випробувального терміну, під час якого професійні
та особистісні якості працівника піддаються пильній увазі й оцінці, як з боку
керівника, так і з боку колег. У процесі адаптації виділяють чотири основні
групи чинників (аспекти):
–

психофізіологічні (режим і ритм робочого процесу, умови праці, робоче

місце, фізичні і психологічні навантаження);
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соціальні (корпоративні цінності і традиції, організаційна культура

компанії, взаємини в колективі, порядок внутрішньоорганізаційної комунікації,
прийняті норми і стандарти поведінки, соціальні ролі, способи взаємодії);
–

професійні (професійні знання, навички та вміння, способи підвищення

кваліфікації, критерії результативності оцінки праці, порядок виконання
функціональних обов'язків);
–

організаційні (статус і значущість займаної посади в ієрархічній структурі

компанії, роль структурного підрозділу в загальній функціональній системі,
корпоративні механізми управління на підприємстві, положення компанії на
ринку) [11].
Існує статистика, яка говорить про те, що близько 80% людей, які
звільнилися в перші півроку–рік роботи, вирішують піти з компанії в перші два
тижні. Причин цьому може бути декілька: по-перше, та дійсність, в яку
потрапляє новачок, часом не відповідає тому, про що йому розповідали на
співбесіді. Подруге, інформаційний вакуум, в який потрапляє новий
співробітник, коли керівники не готові надати йому необхідну інформацію.
Іноді нові співробітники губляться через неструктурованість інформації та
перевантаженість нею [12].
На нашу думку, класифікація чинників адаптації персоналу на
психофізіологічні, соціальні, професійні та організаційні, зазначена в статті
Адаменко Е. [11], є досить зручною для керівництва підприємства щодо
розробки програми і заходів з адаптації персоналу, але не зовсім повною,
зокрема слід деталізувати ті чинники, які можливо входять до складу тих самих
20% за Паретто. А саме, стать, вік, наявність досвіду роботи, довжина перерви
в роботі і навіть пора року.
Складність управління адаптацією зумовлена співвідношенням серед
вказаних чинників ендогенного та екзогенного характеру щодо адаптанта,
тобто тих, що створюють адаптивну ситуацію та тих, що відображають
адаптивну потребу новачка. На перше керівник може впливати частково але
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безпосередньо, на друге – опосередковано через призму когнітивномотиваційної основи особистості адаптанта.
Саме з метою досягнення максимальної ефективності проведення
адаптаційних заходів в рамках тієї чи іншої програми адаптації пропонується
застосовувати моделювання, першим етапом якого є створення алгоритму
розробки програм первинної адаптації

персоналу для ІТР та робітників за

допомогою ієрархічної моделі, зразок якої для ПАТ «Арселор Міттал Кривий
Ріг» наведено на рис1.

Рис.1. Ієрархічна модель алгоритму розробки програм первинної адаптації персоналу ПАТ
«Арселор Міттал Кривий Ріг», джерело: авторська розробка на основі [14]

Так, программа адаптації та увведення до посади для ІТР та робітників
складається з 3-х загальних за назвою, але дещо різних за змістом етапів: 1 етап
(до працевлаштування та під час працевлаштування); 2 етап (1-й день – 1-й
тиждень); 3 етап (1-й місяць – 3-й місяць – 6-й місяць).
Кожен

з

етапів

змістовно

наповнений:

конкретними

діями,

відповідальними та строками виконання, це частково іллюструє рис.2.
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Для покращення процедури планування та подальшого контролю за
реалізацією зазначеної програми адаптації, вважаємо за доцільне скористатися
діаграмами Ганта, зразок фрагменту однієї з них, розробленої

для ПАТ

«Арселор Міттал Кривий Ріг» наведено на рис.2.
Этап 1 - до трудоустройства
Итого: от 2 до 3* недель максимум
Процесс

Задача

Продолжительность

Дней до трудоустройства

Отдел
21

Подать документы в отдел
Подача документов
кадрового админ.
Приём документов и Принять документы и
передача их в ДпоБ передать их ДпоБ
Проверка нового сотрудника
Проверка ДпоБ
ДпоБ

от 3 дней до 2
недель
от 3 дней до 2
недель

Отдел кадр.
админ.
Отдел кадр.
админ.
Департамент по
безопасности
Отдел кадр.
админ.

1 день

Отдел работника

1 день

Отдел работника

3 дня

Кадровое
администрирован
ие, ДпоОТ,
Медицинский
центр, ДпоИТ

1 день

Непоср.
руководитель,
контроль менедж.
по адаптации

1 день

Кадровое
администрирован

1 день

Отдел развития

1 день

Отдел работника

Создать заявки на получение
ПК, подключение сети и ст.
телеф.

1 день

Отдел работника

Установить и подготовить ПК,
ст.телефон, подключить сеть
и создать эл. адрес

1 день

ИТ департамент

Проверить наличие ПК,
подключение сети и стац.
Телефона

1 день

Отдел работника

Отправить приветственные
письма

1 день

Отдел работника

Встретиться с непоср.
руковод.

1 день

Отдел работника

Связь с ДпоБ

Узнать ответ ДпоБ

Подготовка рабочего
места
Подготовка рабочего
места

Решить, где будет сидеть
новый сотрудник
Подготовить необх.
канцелярию
Выдача и прохождение
инструктажей согласно
приёмной записке, подпись
бланка про вредные факторы
у руководителя, написание
заявления
Предоставить информацию о
новом сотруднике в ДпоИТ
для предварительной
подготовки компьютера и
созд. эл. адреса
Создание AMEI, табельного
номера

Трудоустройство

Тех оснащение

Трудоустройство
Подготовка
приветственных
писем и сувенирной
продукции

Подготовить приветственные
письма и сувенирную
продукцию

Организация вводной
встречи с
Организовать встречу
непосредственным
руководителем
Создание заявки на
получение
компьютерной
техники,
стационарного
телефона,
Создание
электронной почты,
установка ПК,
подключение сети и
Проверка установки
ПК, подключения
сети и стац. телефона
Приветственные
письма от HRD и
непоср. Руководителя
Вводная встреча с
руководителем

1 день
2 дня

Этап 2 - 1-й день - 1-я неделя
Итого 1 неделя

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

1-й день работы 1-я неделя работы
8

7

6

5

4

3

2

1

Длительность проверки варьируется от 3 дней до 2-х недель

Рис.2. Фрагмент діаграми Ганта програми адаптації ІТР ПАТ «Арселор Міттал
Кривий Ріг», джерело: авторська розробка на основі [14]

Як зазначено, зокрема в [13] на сьогодні розроблено багато підходів та
програм адаптації працівника, що починає вперше працювати або змінює своє
робоче місце, які враховують різні аспекти зазначеної проблеми та є більш або
менш вдалими. Поряд з необхідністю такої адаптації об’єктивно існує
необхідність іншої адаптації, з якою стикається кожен без виключення
працівник, незважаючи на тривалість його роботи, кваліфікацію та досвід.
Мова йде про так звану вторинну адаптацію, різні аспекти якої впливають
на тривалість та змістовну сутність цієї адаптації, але не можуть її відмінити
взагалі. Необхідність у вторинній адаптації виникає після перерви в роботі
© Макаренко В.О., Чайка В.С.
230

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

www.openscilab.org

різної довжини та причини, як то відпустки (у тому числі післяпологові),
відрядження, хвороба та інше.
Програми вторинної адаптації має бути створено з урахуванням декількох
найсуттєвіших факторів як екзо так і ендогеного характеру, пов’язаних з
різними за сутністтю та проявами чинниками. Зазначені фактори по різному
впливають на тривалість періоду адаптації та складність завдань на кожному її
єтапі.

Зокрема, деякі фактори подовжують, деякі ускладнюють період

адаптації, інші-навпаки, скорочують та спрощують останній. Насамперед це
стосується таких факторів як вік, рівень кваліфікації працівника тощо.
Враховуючі все це, модель програми адаптації концептуально набуває вигляду
багатофакторної, формалізувати яку можна таким чином:

Де ТМ-модель тайм-менеджменту програми адаптації працівника; Тсумарний час адаптації, що складається з суми часу різних етапів адаптації, дні;
tі - час адаптації певного етапу, дні;

- складність завдання під час

відповідного етапу адаптації, умовні одиниці (визначається експертним
шляхом, межі зміни від 1 до 10).
У

свою

чергу

,

де

Вказана концептуальна модель, описана в [13] набуває подальшого розвитку і
перетворюється на одну з комплекса моделей, що відповідають окремій
програмі адаптації відповідно до певної группи працівників.
Вплив кожного фактора

, j=1,2,3,4 на результат моделювання

визначається ємпіричним шляхом за допомогою корелляційно-регресійного
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аналізу або може ураховуватися як ваговий коєфіцієнт, отриманий експертним
методом.
Таким чином, після проведення процедури моделювання отримують
певну програму адаптації, яка складається з розрахованого часу відповідного
періоду та умовних одиниць складності завдання, змістовно наповнити які
можливо у відповідності із виробничою програмою підприємства. Тобто
модель є універсальною та може використовуватися на будь якому
підприємстві тощо.
Модель є іерархічно впорядкованою, зокрема, в межах пори року слід
враховувати вік працівника та його кваліфікацію. В межах віку працівника та
його кваліфікації слід враховувати тривалість перерви в роботі. Тривалість
перерви в роботи по різному впливає на результат розробки програми адаптації,
тому має такі порогові значення- від 3 до 7 днів, від 8 до 14 днів, від 15 до 21
дня.
Фактор пори року (зима, весна, літо, осінь)
одноразово як корегуючий коєфіцієнт

,

враховується в моделі

який подовжує або навпаки,

скорочує тривалість відповідного періоду адаптації:

Фактор рівня кваліфікації працівника, сенс впливу якого полягає в тому,
що чим вище кваліфікація, тим менший період для адаптації потрібен
працівнику, враховується в моделі як корегуючий коєфіціент

, тоді

отримаємо:
.
Модель тайм-менеджменту адаптації працівника з урахуванням описаних
перетворень набуде такого загального вигляду:
, або
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В результаті обчислень за створеною моделлю, отримують програми
вторинної адаптації працівників різних вікових груп, різної кваліфікації, після
різної тривалості перерв у роботі, чим реалізується індивідуальний підхід та
враховується критерій максимізації ефективності адаптації та продуктивності
праці.
Всі

запропоновані

розробки

мають

забезпечити

максимізацію

ефективності як первинної так і вторинної адаптації, що сприятиме
підвищенню продуктивності використання всіх видів ресурсів та конкурентних
переваг підприємства та забезпеченню майбутнього успіху.
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УПРАВЛІННЯ РОЗРОБКОЮ ТА ВПРОВАДЖЕННЯМ СТРАТЕГІЇ
СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
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Київський Національний Економічний Університет
імені Вадима Гетьмана, Аспірант Phd
В сьогоднішніх реаліях перед бізнесом стоїть ряд нових викликів, адже
попереду у світових ринків нові турбулентні течії, накопичені та невирішені
старі проблеми, зростання недобросовісної конкуренції між компаніями тощо.
Тож, гравців середнього та великого бізнесу як в Україні, так і у всьому світі
можуть чекати нові фінансово-економічні потрясіння.
Головною конкурентною перевагою, яка дозволить не тільки триматися
«на плаву» у цей непростий час, але і рухатися із прискоренням вітчизняним
підприємствам – це формування стратегії соціального розвитку, орієнтованої
на задоволення потреб не тільки

персоналу всередині власної «бізнес-

машини», але і всіх стейкхолдерів, привертаючи увагу іноземних партнерів.
Саме тому, українським підприємствам

необхідно

шукати нові способи

екологічного та ефективного впровадженням стратегій соціального розвитку,
активно взаємодіючи із усіма учасниками ринку посередництвом соціальних
проектів.
Предметом

дослідження

є

процес

управління

розробкою

та

впровадженням стратегій соціального розвитку підприємства, яке функціонує в
умовах ринкової економіки.
Необхідною умовою довгострокового та ефективного функціонування
підприємства є розуміння того, наскільки фінансові показники бізнесу
корелюють із показниками інвестицій в соціальний розвиток. Стає очевидним
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багато в чому залежить не тільки від

інвестицій в людський капітал, а й від обсягу інвестицій в соціальну сферу
країни.

Для цього можна скористатися шкалою Чеддока. Як правило, в

успішних компаній цей зв'язок на рівні (0,7 до 0,9) – (високий зв'язок) або (0,9
до 1) – дуже високий зв'язок. У той же час, даний показник в діяльності таких
компаній зазвичай не опускається нижче середнього рівня – (0,5 до 0,7) [1 ].
Як показує практика, продумана політика соціальної відповідальності
дозволяє сформувати позитивний імідж підприємства на довгострокову
перспективу. Це, в свою чергу, приносить певні вигоди: допомагає в
розширенні клієнтської бази та пошуку нових ринків збуту, полегшує
залучення інвестицій із гарантованим оптимальним ROI, робить більш
конструктивною взаємодію з державними структурами та органами влади,
підсилює рейтингові позиції підприємства серед гравців глобального бізнесу,
дозволяє завчасно хеджувати будь-які ризики, спираючись на свій «соціальний
авторитет».
Внутрішні стратегії соціального розвитку підприємства можуть бути
пов'язані із розвитком персоналу у контексті найкращих HR-практик (Smart
Business Solutions), охороною здоров'я та створенням безпечних умов праці
(сфери IT, зокрема візуальне управління, автоматичний моніторинг стану
працівника

тощо),

з

вирішенням

питань

соціальної

відповідальної

реструктуризації підприємств тощо. Зовнішні стратегії соціального розвитку
підприємства спрямовані здебільшого на інфраструктурні та соціальні екоінноваційні проекти (зелена економіка, екологоорієнтоване виробництво),
відповідальне

екологічне

ведення

бізнесу

в

глобальному

просторі,

природоохоронну діяльність, а також на зміцнення репутації та іміджу
підприємства, експорту (трансферу) корисних для людства рішень, благодійна
допомога країнам третього світу тощо.
У той же час, щоб вийти на високі сталі показники, задовольняючи
запити суспільства і глобального ринку, сучасним підприємствам необхідно
© Максименко М.М.
236

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

www.openscilab.org

зосереджувати свою увагу по принципу «далекого горизонту» планування в
умовах стрімко мінливого ринку. Це означає зосередженість не одиничних
соціальних заходах, а на побудові комплексної політики в сфері створення та
реалізації стратегії соціального розвитку підприємства. При цьому розробкою
та впровадженням стратегії соціального розвитку підприємства має займатися
спеціально створений відділ або департамент із «соціального розвитку».
Соціальний маркетинг у даному випадку має виступати як потужний
бізнес-інструмент, який покликаний допомогти поліпшити імідж підприємства,
створити образ «людяності бренду». Адже по суті соціальні стратегії розвитку
для будь-якого підприємства

–

це і є прихований

PR-інструмент, який

важливо розкинути у «виграшний пасьянс».
Ціль, яку має переслідувати

соціальний проект – інформування

громадськості про проблему і демонстрація того, що бренд живе з ними на
одній хвилі, в одному світі, і їх проблеми – його також найбільший біль. Усе
це і представляє собою кейс

ідеального варіанту активності в сфері

соціального

чітко

маркетингу,

який

демонструє

розуміння

брендом

(підприємством) своєї прямої аудиторії.
Особливо слід приділити увагу просуванню ініціатив та інформуванню
суспільства про перебіг соціального проекту посередництвом висвітлення

в

соціальних мережах Facebook, Instagram, Twitter та відео просторі YouTube,
сервісу коротких відео TikTok [2]. Обов’язково має бути відстеження
активності аудиторії та «теплоти» зворотного зв’язку.
Щодо кроків по управлінню розробкою та впровадженням стратегії
соціального розвитку підприємства, то важлива послідовність [3]:
– аналіз діяльності підприємства на предмет наявності кореляційного
зв’язку між фінансовими показниками та інвестиціями в соціальну сферу.
– формування сценаріїв розвитку стратегії. Якщо показники зв’язку
знаходяться на низькому рівні – розробляється стратегія з «0»; якщо вище
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середнього – стратегія корегується до максимально можливих показників для
конкретного підприємства (роду діяльності);
– виходячи з результатів стратегічного аналізу формулюється соціальна
місія компанії, а також визначаються середньо- і довгострокові цілі не тільки
втілення соціальних ініціатив, а й бізнесу в цілому;
– розробка альтернативних програм, які передбачають заходи, спрямовані
на досягнення поставлених цілей і визначають стратегію впровадження
проекту;
– закріплення стратегії

у відповідному документі. Прописується склад

усієї команди для створеного відділу або департаменту, зони відповідальності,
проміжні та кінцеві результати, можливе залучення сторонніх організацій чи
осіб, відповідальна особа за кінцевий результат;
– реалізація заходів, які входять

у стратегію, можливість внесення

додаткових корегувань «у процесі». Гнучкість,

мобільність та швидкість

реакції на потребу у будь-якому непередбачуваному коригуванні заходів має
обговорюватися обов’язково. Адже під час реалізації проекту може статися, що
відкриється ще одне досить взаємовигідне співробітництво або додаткова
можливість;
– підведення проміжних підсумків. Відбувається фінансово-економічна
оцінка та аналіз та очікуваний суспільний ефект від результатів впровадження
цільових проектів, вносяться необхідні корективи в довгострокові програми
розвитку підприємства відповідно до нових негараздів ринку і умов діяльності
підприємства (як внутрішніх, так і зовнішніх).
Таким

чином,

при

продуманій

стратегії

соціального

розвитку

підприємства можуть створюватися наступні взаємовигідні коннекти, як B2C,
B2B, B2P та B2G. Реалізація соціальних ініціатив дозволить підприємству:
– підвищити рівень лояльності та довіри з боку споживачів, клієнтів,
стейкхолдерів, з якими взаємодіє підприємство;
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– сприяти зниженню репутаційних ризиків, зокрема мати можливість
безболісно з фінансової точки зору їх хеджувати, мінімізувати критичність
сприйняття діяльності підприємства у випадках несподіваних факапів;
– впроваджувати інноваційні технології, заручаючись підтримкою
держави або впливових у світі бізнесу фігур;
– залучати потрібні інвестиції і слушний час задля розширення ринків
збуту продукції, послуг тощо;
– стати

«суспільним

гарантом»

сталого

розвитку

бізнесу

в

довгостроковій перспективі, створюючи «подушку безпеки» у вигляді кредиту
довіри від суспільства, держави тощо.
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ОСНОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ПРОБЛЕМИ СТЯГНЕННЯ
ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК В УКРАЇНІ
Пінчук Тетяна Анатоліївна
к.е.н., доцент кафедри обліку, аудиту і оподаткування
Херсонського національного технічного університету
Шаля Юлія Олександрівна
студентка Херсонського національного технічного університету
Серед різного роду прямих податків вагоме місце в податкових системах
різних держав займають прибуткові податки, тобто податки, що охоплюють
оподатковування

прибутку

(доходу)

підприємств

та

організацій

і

оподатковування особистих прибутків громадян. До таких прямих податків
відноситься податок на прибуток підприємств, який сплачується юридичними
особами з прибутку одержаного від реалізації продукції (робіт, послуг),
основних фондів, нематеріальних активів, цінних паперів.
Податок

на

прибуток

підприємств

є

одним

із

чотирьох

бюджетоутворюючих податків та відіграє важливу регулюючу роль в
економічній
регулювання

системі

країни.

Основне

підприємницьких

призначення

діяльності,

даного

стимулювання

податку

є

розвитку

інвестиційних процесів та нарощення капіталу суб’єктів підприємництва [1].
В таблиці 1 наведена характеристика основних елементів податку на
прибуток.
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Таблиця 1
Основні елементи податку на прибуток [2]
Елемент податку

Характеристика

1

2
З числа резидентів є: юридичні особи, які провадять
господарську діяльність як на території України, так і за її
межами.
З числа нерезидентів є: юридичні особи, що створені в будь-

Платники податку

якій організаційно-правовій формі, та отримують доходи з
джерелом походження з України; постійні представництва
нерезидентів, які отримують доходи із джерелом походження з
України або виконують агентські (представницькі) та інші
функції стосовно таких нерезидентів чи їх засновників.

1

2
Прибуток із джерелом походження з України та за її межами,
який визначається шляхом зменшення суми доходів звітного

Об'єкт оподаткування

періоду, визначених згідно зі статтями 135-137 Податкового
кодексу; дохід (прибуток) нерезидента, що підлягає
оподаткуванню згідно зі статтею 160 Податкового кодексу, з
джерелом походження з України.

Податкова база

Грошове вираження об’єкта оподаткування.

Ставка податку

Базова (основна) ставка становить 18%

Податковий період

Квартал, півріччя, три квартали, рік.
Податкові декларації за відповідні звітні (податкові) періоди:

Подання податкової
декларації

квартал, півріччя, три квартали та рік подаються протягом 40
календарних днів, що настають за останнім днем звітного
податкового кварталу.

Внаслідок реформування податкової системи порядок справляння
податку на прибуток підприємств зазнав суттєвих змін, наслідком яких стало
його наближення до континентальної (європейської) моделі, що застосовується
країнами

членами

європейського

простору.

Нині

в

Україні

вектор

реформування механізму справляння податку на прибуток спрямований на
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перехід від суто фіскальної до стимулюючої системи оподаткування
підприємств. Наслідком реформування стало суттєве зниження фіскальної
значимості податку на прибуток [3].
Визначають такі недоліки цього податку:
1) податок може бути перекладений прямо на ціни або зворотним чином
на працівників, що сильніше зачіпає менш заможних, тобто обидва види
перекладання є регресивними;
2) податок є нейтральним, бо важко визначити поняття «оподатковуваний
прибуток», тобто визначення прибутку відповідно до бухгалтерського обліку і
перетворення його в базу оподаткування дуже складна операція;
3) податок менш захищений від уникнення від оподаткування внаслідок
приховування прибутку.
Незважаючи на значні зміни внесені з моменту прийняття Податкового
кодексу до розділу, присвяченому податку на прибуток підприємств існують
основні проблеми як, наприклад, постійна зміна звітного періоду, коригування
методики декларування податку на прибуток не вносять суттєвих змін в
систему оподаткування в частині податку на прибуток, перешкоджає даному
податку виконувати свою функцію в повному обсязі.
Основні проблеми стягнення податку на прибуток в Україні:
1) Невідповідність нормативного регулювання суті податку призводить до
сплати податку у подвійному / потрійному розмірі без можливості використати
переплату з податку.
2) Нечіткість норм призводить до значної кількості податкових роз’яснень
окремих норм для їх однакового застосування та виникнення податкових
спорів.
3) Нестабільність законодавства з податку на прибуток підприємств є
наслідком нечіткості норм від початку.
4) Непорозуміння із механізмом розрахунку та сплати авансових внесків,
складний

порядок

розподілення

податку

між

філіями,

вимоги

щодо
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нескінченної купи первинних документів стають підставою для виникнення
податкового спору та податкових до нарахувань і т. ін.
5) Складність адміністрування податку на прибуток , зокрема через
невідповідність форми декларації з податку на прибуток положенням
Податкового кодексу України, стає підставою для виникнення податкового
спору.
Сьогодні існує безліч проблем в порядку нарахування та сплаті податку на
прибуток, а саме:
1) розбіжність між податковим та бухгалтерським обліком у визначенні
доходів

з

метою

оподаткування

прибутку

підприємств,

собівартості

реалізованої продукції та інших витрат;
2) можливість перенесення на наступні податкові періоди від’ємного
значення об’єкта оподаткування з податку на прибуток підприємств.
3) великий рівень тіньової економіки;
4) недостатній рівень стимулювання інвестиційно-інноваційної діяльності
підприємств через механізм справляння податку на прибуток [4].
Незважаючи на перераховані проблеми та недоліки, податок на прибуток
є важливим інструментом регулювання економіки. Саме оподаткування
прибутку дозволяє державі широко використовувати податкові методи
регулювання економіки та мати істотне джерело доходів
бюджету, ефективно впливати на інвестиційні потоки і процес нарощування
капіталу.
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Закономірності розвитку сучасних економічних відносин свідчать про
формування глобального економічного простору, на якому діють загальні для
всіх «правила гри», а тому в боротьбі за частку в кінцевому світовому доході
буде перемагати найбільш конкурентоздатна національна економіка. В умовах
конкуренції, що загострюється у глобальному економічному просторі, все
більше виникає необхідність не тільки системної розробки цілісної концепції
конкурентоспроможності національної економіки на основі аналізу об'єктивних
економічних закономірностей, але і виявлення чинників та стратегій
формування конкурентних переваг національної економіки [1].
Вихідним в концептуальному плані поняттям є «конкуренція», оскільки,
по-перше, вона є основною ланкою у функціонуванні ринкової економіки та,
по-друге, соціально-економічний розвиток суспільства можливий тільки при
вирішенні проблеми забезпечення конкурентних позицій країни в світовому
господарстві.
Класичне трактування суперництва країн належить Д. Рікардо, що
розвинув ідею А. Сміта про абсолютну перевагу і створив концепцію
порівняльної переваги. Дж. С. Мілль зазначав, що конкуренція сама по собі є
законом, який встановлює правила регулювання ринкових параметрів
заробітної плати, цін та ренти. У класичній моделі, названій на честь її автора
«хрест Маршалла», розглянуто процес встановлення рівноваги на ринку за
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допомогою досконалої конкуренції і дії законів граничної корисності [2],
пізніше Й. Шумпетером було відзначено, що «модель досконалої конкуренції
пояснювала тільки один вид конкуренції - ціновий, актуальність якого
втрачається при створенні нових товарів, технологій та ін.» [3]. Це створило
передумови для подальшого розгляду категорії «конкуренція». Так, М. Вебер
визначив конкуренцію як «мирні спроби встановлення контролю над
можливостями та перевагами,які також бажані іншим»[4]. У такій інтерпретації
метою конкурентної боротьби є не володіння будь-якими можливими
перевагами, а контроль над ними.
Прагнення до створення умов, що найбільш сприяють веденню бізнесу,
призвело до того, що конкурентоспроможність стала розглядатися як ключова
складова розвитку економіки країни і створення національних стратегій
розвитку

країн

в

умовах

глобалізації.

Саме

національна

конкурентоспроможність визначає успіх в конкретних галузях виробництва і те
місце, яке країна займає в системі світового господарства.
Вважається, що вперше завдання підвищення конкурентоспроможності
національної економіки було сформульоване в Японії, яка прагла подолати
руйнівні наслідки Другої світової війни. Пізніше, коли успіхи японської
економіки стали очевидні, в США, як відповідь на економічний виклик
національній безпеці, в 1985 році була створена Комісія з питань
конкурентоспроможності при Президентові США, а в 1986 р - Рада з політики
конкурентоспроможності. Це, в свою чергу, змусило країни Європи не тільки
прискорити процес регіональної інтеграції, а й зайнятися розробкою проблем
конкурентоспроможності на наднаціональному рівні.
Так, у Франції конкурентоспроможність стала темою для політичних і
наукових дискусій ще наприкінці 70-х рр. XX ст., коли економіка країни почала
функціонувати гірше своїх європейських сусідів, поступаючись їм високими
темпами інфляції і витратами виробництва, а також дефіцитом торгового
балансу. Великобританія стала однією з перших країн, що почали проводити
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аналіз конкурентоспроможності національної економіки, основні результати
цього

аналізу

містяться

в

«Білій

книзі»,

а

головний

чинник

конкурентоспроможності для уряду Великобританії виділений в назві доповіді:
«До побудови заснованої на знаннях економіки».
Поняття «конкурентоспроможності економіки» було введено в науковий
обіг професором Гарвардської школи бізнесу М. Портером в його монографії
«Конкурентні

переваги

націй»

(1990 р.).

М. Портер

визначав

конкурентоспроможність країни як «... продуктивність використання ресурсів,
що виражається у віддачі від одиниці праці або капіталу [5].
Парадигма конкурентоспроможності, що була створена М. Портером,
ґрунтується на визначенні основних факторів конкурентоспроможності, а саме
відмінності в культурі, інфраструктурі, способі господарюванні та ін. Переваги
на міжнародному ринку забезпечують такі чинники, як кваліфікована робоча
сила або інфраструктура, умови попиту, наявність або відсутність в країні
суміжних галузей, конкурентоспроможних на міжнародному ринку, умови
конкуренції на внутрішньому ринку, що визначають процес виробництва і
управління фірм [5].
Кількісно рівень економічної конкурентоспроможності країни може бути
визначений її часткою на світовому ринку (світового доходу), що залежить від
обсягів національного експорту і внутрішнього споживання [6]. Серед факторів,
що

формують

конкурентоспроможність

країни,

називають

девальвацію

національної валюти (при падінні курсу національної валюти продукція даної
країни може бути запропонована за нижчими цінами або при збереженні
колишніх цін, що дозволяє отримати більший прибуток в національній валюті).
Існує думка, що конкурентоспроможність країни може бути досягнута і на базі
нетехнологічних переваг завдяки низькій вартості чинників виробництва і
низькому рівню життя населення [6].
Отже, концепція національної конкурентоспроможності не нова. Так
Е. Райнерт стверджує, що саме з цієї точки зору потрібно розглядати такі
© Соляр В.В.
247

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

www.openscilab.org

поняття як «багатство нації», «правильна торгівля» (експорт промислових
товарів і імпорт сировини), «продуктивна сила»[6].
Теорії і концепції конкурентоспроможності численні і представлені в
різних напрямках і школах. Основні принципи теорії конкурентоспроможності
знайшли своє відображення в американській, скандинавській та англійській
наукових школах. Головні відмінності існуючих поглядів можна звести до
такого:

1) теоретичні

витоки

досліджень;

2) чи

визнається

«конкурентоспроможність країни» як самостійне теоретичне поняття; 3) як
визначаються можливості державного регулювання щодо досягнення більшої
конкурентоспроможності.
В останні роки конкурентоспроможність стала досить обговорюваною
концепцією. Конкуренція, що посилюється на світових ринках, нестабільна
фінансово-економічна ситуація в глобальному середовищі підштовхують
держави

до

пошуку

шляхів

стабільного

економічного

розвитку

з

використанням наявних конкурентних переваг, а також до розробки і реалізації
заходів і механізмів залучення іноземних інвестицій і технологій з метою
модернізації виробництва і випуску більш конкурентоспроможної продукції.
Актуальність міжнародної конкурентоспроможності для країн визначає
необхідність дослідження сучасних наукових уявлень про сутність даного
поняття. Концепція конкурентоспроможності використовується у відношенні
товару,підприємства, галузі, регіону, країни. Ряд авторів стверджують, що
універсального поняття конкурентоспроможності не може бути, оскільки його
необхідно інтерпретувати стосовно об'єкту дослідження - товару, послуги,
фірми, галузі, країни. В теорії поняття конкурентоспроможності товару,
підприємства, галузі досить визначені і загальновідомі (рис. 1).
Що стосується конкурентоспроможності національної економіки (або як
часто вживають термін міжнародна конкурентоспроможність економіки), то це
багаторівневе поняття, яке не має єдиного загальновизнаного визначення не
© Соляр В.В.
248

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

www.openscilab.org

лише у вітчизняній, а й зарубіжній науці. Слід констатувати досить широкі
розбіжності в поглядах на сутність і природу конкурентоспроможності країни.

Рис. 1. Рівні конкурентоспроможності економіки [7]

У загальному підході національна конкурентоспроможність країни
визначається як концентроване вираження економічних, науково-технічних,
виробничих,

організаційно-управлінських,

маркетингових

та

інших

можливостей, що реалізуються в товарах і послугах, успішно протистоїть
конкуруючим з ними закордонним товарам і послугам як на внутрішньому, так
і на зовнішніх ринках.
Сучасні дослідження концепції конкурентоспроможності національної
економіки визнають державу, науково-дослідні інститути і транснаціональні
компанії досліджуваної країни як основні інституційні чинники, що впливають
на

конкурентоспроможність

національної

економіки

держави

на
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макроекономічному рівні. Згідно з визначенням Міжнародного інституту
менеджменту конкурентоспроможність національної економіки - «сфера
економічних знань (факти і політика), що формують здатність країни
створювати і підтримувати умови забезпечення створення додаткової вартості з
боку підприємств і більш високий рівень добробуту населення» [8]. Звісно ж,
що конкурентоспроможність національної економіки включає не тільки
безпосередньо конкурентоспроможність національного господарства, але і
конкурентоспроможність

державного

апарату,

а

також

конкурентоспроможність суспільства в цілому.
З урахуванням цих підходів більш чітке і предметне поняття
конкурентоспроможності можна сформулювати наступним чином. Міжнародна
конкурентоспроможність країни - це обумовлене міжнародним поділом праці, а
також національними факторами виробництва і умовами реальне її положення
на світових ринках,здатність товарів і послуг країни забезпечити ефективну
конкуренцію на цих ринках товарів і послуг інших країн.
Нобелівський

лауреат

конкурентоспроможної

Л. Клейн

економіки

як

основну

відзначає

наявність

відмітну
стійких

рису
темпів

економічного зростання в 3-4% на рік, що має забезпечувати неухильне
підвищення рівня життя [9]. Звісно ж, що для окремих країн, перш за все зі
стратегією наздоганяючого розвитку, такі темпи економічного зростання є
спірними. Так, для Китаю такі темпи повинні складати за оцінками експертів не
менше 7% на рік, для того, щоб за однакових умов рівень життя в цій країні
відповідав аналогічним показникам найбільш розвинених держав світу.
Існуючі

концепції

дозволяють

стверджувати,

що

визначення

конкурентоспроможності має досить широкі рамки охоплення,включає ряд
аспектів не тільки власне економічної політики, а й питання соціального та
екологічного розвитку країни.

© Соляр В.В.
250

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

www.openscilab.org

На

основі

розглянутих

визначень

сутності

національної

конкурентоспроможності країни означимо істотні характеристики даної
концепції.
По-перше, національна конкурентоспроможність країни - об'єктивний
процес,що відображає безперервність і динамічність розвитку економічної
системи. Конкурентоспроможність вимагає постійного моніторингу і підтримки
на відповідному рівні шляхом розробки і впровадження коригувальних впливів
в рамках державної політики, стратегії компаній і т.д.
По-друге, конкурентоспроможність країни безпосередньо залежить від
рівня конкуренто спроможності вітчизняних компаній і вироблених ними
товарів,затребуваних як на міжнародному, так і національному ринках. Більш
того,ефективність виробництва, розподілу і реалізації товарів включає як
здатність економічних інститутів формувати сприятливі умови, такі можливості
фірм і галузей скористатися цими умовами для створення і утримання
конкурентних переваг.
По-третє, міжнародна конкурентоспроможність економіки в рамках
економічної політики розглядається як центральна проблема і найважливіший
інструмент підвищення рівня життя і поліпшення суспільного добробуту.
Кінцева мета підвищення міжнародної конкурентоспроможності для населення
країни - високий рівень соціального розвитку і стійкі темпи економічного
зростання в довгостроковій перспективі,підтримка соціально-політичної і
правової стабільності суспільства.
По-четверте,

сучасні

конкурентоспроможності
інноваційної

концепції

національної

спроможності

країни,

та

економіки
її

стратегії
будуються

розвиненого

підвищення
на

базі

науково-технічного

потенціалу, продуктивності використання ресурсів, що виражається у вартості
віддачі від одиниці праці або капіталу. При цьому країна здатна збільшувати
(або зберігати наявну) ринкову частку за тими товарними категоріями, що
визначають її міжнародну спеціалізацію, а також формувати нові ніші на
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світовому ринку високотехнологічних товарів. Зазначені характеристики
необхідно розглядати у взаємозв'язку і динаміці.
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ВПЛИВ ТОТАЛЬНОГО ЛОКДАУНУ НА ПРИЙНЯТТЯ
УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ДЛЯ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ
Юрко А.В.
студентка
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викладач кафедри маркетингу та міжнародного менеджменту
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара,
м.Дніпро, Україна
В теперішній час пандемія коронавірусу похитнула всі сфери людського
життя. Найбільшого впливу зазнали власники малого та середнього бізнесу,
підприємницька діяльність яких прямо залежить від соціальної складової. Тому
зменшення потоку клієнтів внаслідок карантинних обмежень стало поштовхом
для прийняття нових управлінських рішень щодо зменшення збитків та
збереження бізнесу.
Процес прийняття управлінського рішення починається з усвідомлення та
констатації проблеми, що виникла. Для малих підприємств є важливим чітко
визначений план дій, що включає етапи:
1. Оцінювання обставин з метою визначення умов, які потрібно знати для
прийняття рішень.
2. Пошук, розроблення і аналіз можливих варіантів дій.
3. Вибір одного напряму дій із можливих альтернатив у такий спосіб, щоб
була досягнута деяка важлива, бажана мета [1].
Підприємці зараз повинні шукати альтернативні шляхи для отримання
прибутку. У зв’язку з пандемією все більшим попитом користуються послуги
доставки, режим роботи «На виніс». Бізнес-індустрія переходить в режим
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роботи онлайн та використовує безготівкові платежі. Популяризується
застосування додаткової реальності та відеоконференцій. Тобто, кожен
висококваліфікований

менеджер має нагоду проявити не тільки лідерські

якості, але й креативність та стрессостійкість.
Для контролювання ситуації та змоги прорахувати подальші дії підприємці
наразі посилено, більш детально й різнобічно змушені аналізувати ринок.
Серед вагомих рекомендацій виділяють:
1. Розроблення, перегляд та оновлення свого бізнес-плану, зважаючи на
мінливість обставин і появу нової інформації щодо поширення вірусу. Під час
нестабільної ситуації важлива гнучкість та адаптивність.
2. Безперечно важливим є проведення оцінки впливу потенційних ризиків
COVID-19 у сферах, дотичних до бізнесу.
3. Визначення механізмів подолання потенційних негативних наслідків.
4. Важливо з’ясувати всі складові ланцюга постачань, які є або можуть бути
порушені, та визначити основні ризики.
5. Визначення альтернативних джерел постачання необхідних ресурсів [2].
За статистикою, в період тотального локдауну в Україні значно
скоротилося число реєстрацій нових підприємств (рис.1) [3].

Рис.1. Вплив локдауну на кількість нових підприємств в Україні

© Юрко А.В., Голей Ю.М.
254

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

www.openscilab.org

Серед факторів, що найбільше вплинули на ділову активність малих
підприємств, виділяють: падіння попиту, нестачу оборотних коштів, високі
ціни на енергоносії, сировину й матеріали, додаткові витрати на санітарні
засоби, затримка поставок.
Державна допомога як ніколи важлива в теперішній час. Тому урядом
запроваджена система підтримки малого та середнього бізнесу для зменшення
фінансового навантаження на підприємців. До неї належать кредитні канікули
та податкові преференції. Таким чином відбувається повне або часткове
звільнення від сплати тіла кредиту на час карантину з відповідним
подовженням позики. Також підприємство звільняється від сплати за землю, що
використовується в господарській діяльності, діє мораторій на перевірки,
дозволяється тимчасово не заповнювати облікову книгу доходів. Власникам
малого бізнесу, що мають найманих працівників, виплачується допомога з
часткового безробіття.
Отже, карантинна криза беззаперечно залишила відбиток на діяльності
малих підприємств. Вихід з цього положення та плавне збільшення обертів
роботи закладів для забезпечення стабільного економічного зростання можливе
за державної підтримки та синхронному інноваційному розвитку усіх сфер
підприємницької діяльності.
Список використаної літератури:
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Сьогодні відбувається велика кількість змін, яку несе за собою світова
пандемія COVID-19, впливаючи на розвиток світової економіки, а отже і на
розвиток промисловості. Цей факт особливо враховувати при дослідженні
економічної ситуації, адже діяльність будь-яких економічних суб’єктів значно
відрізняється в кризових умовах від звичайних.
Одним з основних показників, що характеризує зміну в структурі
виробництва, є валовий внутрішній продукт (ВВП), який доцільно буде
розглянути під впливом змін, що спричинені карантинними обмеженнями.
ВВП – це сума обсягу інвестицій, споживання, державних витрат та
чистого експорту. Карантинні обмеження, що стали наслідком пандемії
коронавірусу, призвели до зменшення споживання як населення, так і
промислових підприємств. Протягом декількох місяців населення знаходилося
вдома: їх дохід, як і витрати, знизилися: деякий час не працювали ресторани,
майже не було доступу до розважальних та спортивних заходів – велика
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частина інфраструктури була обмеженою у своїй діяльності. Результат: значно
зменшене споживання та збитки суб’єктів підприємництва.
Статистика нижче[1] наводить чіткі докази щодо рекордних наслідків, які
викликала пандемія коронавірусу:
1)

ВВП Австралії впав на 7% (другий квартал). Дана рецесія відбулася

вперше з часів 1991 року, тому для країни, яка продовжувала процвітати навіть
у 2008 році1, це вважається високим рівнем скорочення економіки;
2)

держава з такою сильною економікою, як Бразилія зафіксувала

зниження ВВП на рівні 9,7% (квітень-червень): це дало змогу вважати її
країною, що постраждала від пандемії чи не найбільше;
3)

показник ВВП Індії зменшився на 23,9%, але що цікаво: це не

послугувало кроком до рецесії. У минулому році Нью-Дейлі оприлюднив
показник зросту ВВП: +3,1% (січень-березень);
4)

показник ВВП для США спав аж на 32,9% у другому кварталі.

Найбільше серед країн Європи постраждала Великобританія, і на даний
період у неї найбільша рецесія: показник ВВП впав на 20,4% (другий
квартал)[3].
Але чи не найцікавішим можна вважати спади Китаю. Країна уникнула
спад економіки: після першого спаду на 10%, її ВВП у другому кварталі
піднявся на 11,5%. Звичайно, даний рівень зростання є меншим за той, що
фіксувався останніми десятиліттями, але це перейшло в критичний стан для
Китаю[3].
У першому кварталі 2020 року світовий обсяг виробництва впав майже на
6% порівняно до того ж кварталу попереднього року. Після цього пішов на
більш глибоке зниження у другому кварталі 2020 року на понад 11%. Це було
найбільше падіння світового виробництва у виробництві після падіння,
1

падіння ринкової економіки (глобальна економічна криза), яке почалося у

грудні 2007 року і досягло найбільшого піку у вересні 2008 року.
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спричиненого світовою фінансовою кризою 2008/2009, коли випуск продукції у
першому кварталі 2009 року впав на 14%[2].
Вплив COVID-19 на різні сектори промисловості був нерівномірним. На
рис. 1 показано, що товари першої необхідності та запаси, такі як харчові та
фармацевтичні продукція, зазнали менших впливів, ніж інші галузі.

Фармацевтика
Розвинені країни, включаючи Китай

Комп’ютерна
електроніка та оптичні
вироби оптичні вироби
ооптиптичні
вироби
Вироби
хімічної

Китай
Індустріалізація економіки

промисловості
Кокс та
нафтопродукти
нафтопродукти
Інші неметалічні і
мінеральні продукти
Електричне обладання
Резина та продукти з
пластику
Готові металічні
вироби
Основні метали
Машини та
обладнання
Текстиль
Автотранспорт та
причепи та
напівпричепи
Їжа та продукти
Вироби з дерева (крім
меблів)
Напої
Одяг
-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

0

10

Рис. 1. Зростання окремих галузей промисловості в 2 половині 2020 року.
Джерело: подано автором за [1].
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У другому кварталі 2020 р. у виробництві основних фармацевтичних
препаратів зафіксовано помірне зростання у всіх групах країн.
Інші промислові сектори зазнали значного падіння обсягів виробництва,
особливо мотороробні транспортні засоби, машини, обладнання та одяг. Дані на
рис. 2 описують ці зміни:

Китай

Текстиль

Сполучені Штати Америки

Точні інструменти

Європейський союз
Інші
Офісна техніка
(канцерія)
Метали та руда
Машини
Енергетика
Електричні машини
Зв’язок
Хімікати
Автомобільна пром-ть
Одяг
Агропродукти

Рис. 2. Спад експорту в країнах за галуззю промисловості.
Джерело: подано автором за [1]

На виробництво та промисловість впливають зміни в попиті та
пропозиції. Проаналізувавши дані стосовно динаміки цих показників у різних
країнах[3], бачимо падіння попиту, що зумовлене значним зниженням
споживання енергії та використання транспорту, а також комерційною
діяльністю, пов’язаною з нерухомістю.
Заходи

соціальної

дистанції

призвели

до

зниження

комерційної

діяльності. На мікроекономічному рівні, навіть у районах, де ціни на
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продовольство знижувались, прошарки населення, що мали низький дохід, не
могли дозволити собі їжу, оскільки карантинні обмеження призвели до втрати
прибутків, що стало наслідком тимчасового безробіття людей.

Поєднання

нижчих доходів та страху бути зараженим призвело до зменшення приватних
витрат. Це посилено негативними побічними ефектами, пов'язаними з раптовим
припиненням виробничої діяльності в найбільш постраждалих регіонах та
виниклими вузькими місцями у глобальних ланцюгах створення вартості.
Крім того, закриття заводів та небажання працівників виконувати свою
роботу призвело до того, що зменшилася пропозиція: працівників звільняють,
залишаючи їх без матеріальної підтримки в непростий період. Ситуація
ускладнюється тим, що знайти нову роботу у період жорсткого карантину
також не легко.
Процесу виробництва також заважає відсутність запасної сировини, що у
свою чергу впливає на пропозицію і, як наслідок, на процес торгівлі, який в
свою чергу важливий для розвитку міжнародних виробничих мереж і
глобальних ланцюгів. Тому оцінити чи зробити прогноз в умовах пандемії та
невизначеності досить складно.
Уряди усього світу запроваджують заходи, що підтримують світовий
баланс торгівлі та виробництва: відбувається реструктуризація боргів та
пропонуються програми відстрочки платежів для бізнесу.
Розглядаючи проблему «виробництво-торгівля», варто також акцентувати
увагу на інвестування у виробництво та загалом в економіку. Світові потоки
прямих іноземних інвестицій впали на 49% у першій половині 2020 року
порівняно з 2019 роком[4]. Про це свідчить останній моніторинг глобальних
інвестиційних тенденцій ЮНКТАД, опублікований 27 жовтня.
Глобальне середовище для інвестування характеризується зниженням
довіри інвесторів через невизначеність торгової та інвестиційної політики,
падінням цін на товари та зростанням протекціонізму. На цьому тлі криза
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COVID-19 представляє нову, безпрецедентну загрозу, так як пандемія
порушила існуючі глобальні ланцюжки створення вартості.
Блокування у всьому світі уповільнили існуючі інвестиційні проєкти, а
перспективи

глибокої

рецесії

змусили

транснаціональні

підприємства

переоцінити перспективні нові проєкти і пристосуватися до нових умов.
Відсотки*

2019 , другий квартал (ср.знач.)

2020 , перший квартал

399
Світ

98

Країни з розвинутою
економікою
Європа

-49
777

397

-7

-75
..

203
68

Північна Америка

-56

156
296

Країни, що
розвиваються
Африка

-16
352

16

-28

23
62

Латинська Америка

-25

83

та Кариби

217

Азія

-12

246
Перехідна економіка

5

-81

29

Рис. 3. Надходження прямих іноземних інвестицій за регіонами: перше півріччя 2020
р. проти середнього показника за 6 місяців 2019 року, млрд дол США.
Джерело: подано автором за [1]

Отже, зміни у способах роботи, виробництва та споживання з настанням
пандемії Covid-19 були раптовими та різкими.
Ми проаналізували динаміку зниження обсягу виробництва після початку
поширення коронавірусу, а саме: у другому кварталі 2020 року він скоротився
на понад 11%. Карантинні обмеження, спричинені вірусом вплинули порізному на різні галузі виробництва, але можна впевнено сказати, що загальна
картина невтішна, адже більшість секторів виробництва зазнали сильного
впливу в гіршу сторону.
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Попит впав впродовж періоду жорсткого карантину, коли робота
транспорту була сильно обмежена та фінансове становище споживачів було
нестабільне. Пропозиція у той період часу також зменшилась, адже багато
підприємств та заводів зачинилося, кордони були закриті, що і призвело до
зниження цього показника.
Окрім вищенаведених факторів, Covid-19 вплинув на інвестування
виробництва та економіки. Порівняно з другим кварталом 2019 року, вклад в
економіку світу зменшився на 49%. Тим не менше, це також може бути стартом
для зміни курсу та побудови більш стійкої нової стратегії. Багато що залежить
сьогодні від прийнятої політики та здатності до координації як на
міжнародному, так і на національному рівнях. Таким чином, незважаючи на
похмурі перспективи, все ще можна перетворити COVID-19 на початок
побудови більш стійкого та перспективного майбутнього.
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МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІСТОРІЯ: ТОЧКИ ДОТИКУ
Накашидзе І.С.
кандидат філологічних наук, доцент кафедри українознавства
Дніпровського національного університету залізничного транспорту
імені академіка В. Лазаряна
Як відомо, кожна наука має міждисциплінарні зв’язки. Дедалі більше
спостерігається зв’язок історичної науки із природничими, технічними,
математичними та іншими. Досить тісні зв’язки між історією та математикою,
насамперед у методиці дослідження.
Одним

із

поширених

методів

наукових

досліджень

є

метод

математичного моделювання. На перший погляд цей метод використовується
тільки у технічних і природничих науках, проте він допомагає у дослідженнях
гуманітарних (у тому числі й історичної) наук. Математичне моделювання –
побудова і вивчення спрощеної моделі реальності (математичної моделі) за
допомогою математичних понять. Основними цілями моделювання є: пізнання
навколишнього світу; створення об’єктів з заданими властивостями; прийняття
правильного рішення та визначення його наслідків; ефективність управління
об’єктом (або процесом) [1].
В

історичних

дослідженнях

застосування

методу

математичного

моделювання затягнулося через низку об’єктивних причин, серед яких:
складність історичного процесу як об'єкта вивчення, слабкість математичної
підготовки у професійних істориків, вплив державної ідеології на історичні
концепції і спрямованість досліджень [3, с. 39]. Проте в останні роки
спостерігаються значні успіхи у напрямку математичного моделювання
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історичних процесів. Передусім, можна відмітити низку праць, присвячених
вивченню макроісторичних процесів наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. за
допомогою математичних моделей, що описують нелінійну динаміку аграрних
та індустріальних суспільств, процеси соціальної самоорганізації, соціальної
нерівності та ін. (С. Капіца, А. Коротаєв, Л. Бородкін та ін.). Ці дослідження
базуються на методах нелінійного моделювання з використанням теорії
детермінованого хаосу та методів синергетики тощо [2, с. 219].
Моделювання історичних подій часто відбувається поза межами науки,
зокрема в історичній художній літературі. Так, письменники в історичних
творах моделюють ключові моменти історії, часто у маленьких подробицях.
Часто історія постає тлом життя головних героїв. Наприклад, романи А.
Кокотюхи «Червоний» про радянську боротьбу проти загонів УПА на Волині у
1950-х рр., В. Лиса «Соло для Соломії» про життя жінки протягом у радянську
добу. «В історичній прозі письменники намагаються максимально реалістично
передати історичні події. Часто у центрі зображення ставиться психологія
головного героя, таким чином автор разом із читачем намагаються розібратися,
що саме спричинило ті чи інші вчинки» [3, с. 42]. Наприклад, ця тенденція
простежується у романах І. Нечуй-Левицького «Князь Ієремія Вишневецький» і
«Гетьман Іван Виговський».
Також у художній прозі існує тенденція до змалювання різних варіантів
історичного розвитку окремих країн чи всього людства загалом. Поширеною
темою є моделювання альтернативного варіанту Другої світової війни.
Наприклад, у романі Ф. Діка «Людина у високому замку» у війні перемогли
німецькі та японські війська, поділивши між собою весь світ. Події твору
зображують, які наслідки таке альтернативне завершення війни мало б через 20
років. В альтернативній історії В. Кожелянка є «Дефіляда в Москві»
змодельовано таке припущення: Гітлер погодився на створення союзної Рейху
Української держави. Це історія про перемогу військ Вермахту і Української
повстанської армії (як найбоєздатнішого союзника Рейху) під час Другої
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світової війни. Червону армію відкинули за Урал, Гітлер і Бандера приймають
парад на Червоній площі в Москві.
Математичне моделювання не єдиний метод, який використовується в
історичних дослідженнях. «Кількісні методи виступають дієвим інструментом
для виявлення певних історичних процесів та завдяки цьому мають велику силу
доказовості, а описові – сприяють ідіографічному відображенню в історичних
дослідженнях окремих конкретно-історичних явищ» [4, с. 137].

Серед

математичних методів аналізу в історичній науці широко використовуються
ймовірнісно-статистичні методи та методи системного аналіз. Дослідження їх
функціонування в історичній науці залишається перспективним.

Список використаних джерел
1. Бобилєв В.П., Іванов І.І., Пройдак Ю.С. Методологія та організація наукових
досліджень: підручник. Д.: ІМА-пресс, 2014. 644 с.
2. Куліков В.О. Нові інформаційні технології в історичних дослідженнях.
Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія». 2007. Вип. 39 (№ 72). С. 217228.
3. Уведення в науково-педагогічну діяльність: навчальний посібник / Уклад.
В.В. Іваненко, Г.Г. Кривчик, І.С. Накашидзе. Дніпро: ЛІРА, 2018. 120 с.
4. Чубіна Т.Д. Тульчинська лінія магнатського роду Потоцьких: методологія та
методи дослідження. Чорноморський літопис. 2014. Вип. 9. С. 133-146.

© Накашидзе І.С.
265

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

www.openscilab.org

МЕДИЧНІ НАУКИ
Костяхин А.Е., См олей Н.А.

НАУЧНЫЙ АНАЛИЗ СПОСОБОВ УШИВАНИЯ КУЛЬТИ ВЛАГАЛИЩА
ПРИ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ГИСТЕРЭКТОМИИ
Костяхин А.Е.
Учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №4 г.Гродно»,
заведующий гинекологическим отделением,
Смолей Н.А.
Учреждение образования «Гродненский государственный медицинский
университет», кандидат медицинских наук, ассистент кафедры акушерства и
гинекологии
Актуальность. Согласно статистическим данным лапароскопическая
гистерэктомия активно внедряется в лечебную практикув последнее время. При
этом существует несколько вариантов ушивания культи влагалища, которые
имеют не только преимущества, но и ряд недостатков. Это требует от врача
дальнейшего совершенствования оперативной техники.
Известен способ ушивания культи влагалища путем наложения боковых
швов, в которые могут быть захвачены кровоточащие участки и культи
сосудистых маточных пучков, а затем – двух матрацных швов и одного
срединного. Боковые лигатуры при этом обрезаются, а за остальные влагалище
фиксируется
непрерывным

кверху.

Возможно

обвивным

швом,

ушивание
а

затем

культи
их

стенок

соединение

влагалища
отдельными

швами.Недостатком при этом является трудоемкость процесса ушивания, что
приводит к увеличению количества необходимого шовного материала и
увеличению продолжительности оперативного вмешательства[1, 2].
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В последнее время широко внедряется в практику способ ушивания
культи влагалища при лапароскопической гистерэктомии, согласно которому с
помощью модульной ушивающей иглы на стенки культи влагалища
накладывают отдельные узловые швы, завязывают их экстракорпорально и
затягивают с помощью пушера. Перитонизацию при этом обычно не
выполняют [3].Недостатком этого способа является сложность накладывания
швов, что требует специальной подготовки специалиста. Кроме того, при
данном способе ушивания культи влагалища значительно увеличивается
продолжительность оперативного вмешательства.
Поэтому актуальным является совершенствование способов ушивания
культи

влагалища

при

лапароскопической

гистерэктомии,

обладающих

простотой выполнения, меньшей травматичностью тканей, улучшением
фиксации культи влагалища со связочным аппаратом, быстротой выполнения.
Материалы и методы исследования.Выполнено хирургическое лечение
миомы матки у 200 пациенток, которые были разделены на 3 группы. Первую
группу составили 70 женщин, которым была выполнена лапаротомная
экстирпация матки. Во вторую группу вошли 80 пациенток, которым была
выполнена лапароскопическая тотальная гистерэктомия с классическим
общепринятым ушиванием культи влагалища. Третью группу определили 50
женщин, которым была выполнена лапароскопическая тотальная гистерэктомия
с применением модульной конструкции иглы для ушивания культи влагалища
согласно нами разработанного способа.
Для осуществления ушивания культи влагалища нами была использована
специальная

ушивающая

игла,

представляющая

собой

модульную

конструкцию. Перед операцией данная игла находится в закрытом состоянии.
При нажатии на рычаг, который находится на ручке инструмента, игла
открывается. На операционном столе иглу ушивающую заправляют нитью,
после чего с помощью рычага игла снова убирается в ствол. После выполнения
тотальной лапароскопической гистерэктомии, извлечения матки из брюшной
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полости через влагалище и контроля на гемостаз культи влагалища модульную
иглу с лигатурой вводят в брюшную полость через правый троакар, один конец
лигатуры, более короткий, вместе с иглой погружают в брюшную полость, а
длинный конец нити оставляют вне брюшной полости. Накладывают швы
справа налево, начиная от правых маточных сосудов. Для этого, нажимая
рычаг, иглу ушивающую открывают в брюшной полости и осуществляют
прокол передней и задней стенки культи влагалища, удерживая ткани
влагалища с помощью зажима, который находится в другой руке. При этом
длинную лигатуру из иглы подтягивают мягким зажимом на 1-2 сантиметра,
формируя петлю таким образом, чтобы малый конец нити остался с обратной
стороны культи влагалища, после чего короткую лигатуру протягивают через
петлю и иглу с длинной лигатурой выводят обратно из культи. Таким образом
получается «накидной» шов. Короткую и длинную лигатуры натягивают, тем
самым затягивая первую петлю шва. Затем, не выходя инструментами из
брюшной полости и не перезаряжая иглы, на расстоянии 1-1,5 см от
предыдущего шва в левую сторону производят следующий прокол передней и
задней стенки влагалища и накладывают следующую петлю шва. Накладывают
столько петель швов, сколько необходимо для полного ушивания культи. После
наложения последней петли шва иглу извлекают из брюшной полости,
затягивают последнюю петлю шва и завязывают интракорпоральный узел.
Лигатуру отсекают ножницами.
Результаты.Средний

возраст

обследованных

женщин

составил

47,0±0,64, 46,1±0,75 и 47,2±0,78 лет в 1, 2 и 3 группах соответственно.
Общая продолжительность гистерэктомии составила от 65 до 150 минут.
При этом в первой группе пациенток ее среднее значение 110±12,4 минуты, во
второй группе - 98±10,6 минут, а в третьей группе - 76±8,2 минуты
соответственно. Таким образом, предлагаемый способ позволяет достоверно
сократить продолжительность оперативного вмешательства и наркотического
пособия на 31% (р<0,05).
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Объем кровопотери при выполнении оперативного вмешательства
лапаротомным путем составил 226±12,5мл, у пациенток второй группы 184±10,2мл, а у женщин третьей группы - 125±7,6мл. Таким образом,
предлагаемый

нами

способ

ушивания

культи

влагалища

позволяет

статистически значимо снизить объем кровопотери (в 1,8 раза) (р<0,05), что
минимизирует риск возникновения анемии различной степени тяжести в
послеоперационном периоде.
Средняя продолжительность пребывания в стационаре у женщин первой
группы составила 11±3 дня. У пациенток второй группы данный показатель
был существенно ниже и составил 8±2 дня, а у пациенток третьей группы - 6±2
дня соответственно, что является статистически значимым (р<0,05). Исходя из
полученных данных можно сделать вывод, что разработанный нами способ
ушивания культи влагалища при лапароскопической гистерэктомии имеет
возможность накладывать непрерывный интракорпоральный шов, не вынимая
иглы из брюшной полости, не травмируя троакарное отверстие, что
значительно снижает общую продолжительность оперативного вмешательства
за счет того, что нет необходимости хирургу перезаряжать иглу, менять
иглодержатель и использовать пушер для затягивания каждого шва. Во время
операции снижается объем кровопотери вследствие более плотного и
герметичного ушивания культи влагалища и снижения продолжительности
операции. Кроме того, у данных пациенток значительно облегчается течение
послеоперационного периода, что приводит к раннему восстановлению
пациентов после операции и уменьшению продолжительности временной
нетрудоспособности, а также снижению продолжительности койко-дня и
необходимости в стационарном лечении.
Выводы.
1.

Каждый способ ушивания культи влагалища обладает своими

преимуществами и недостатками, что требует совершенствования оперативной
техники.
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Разработанный нами способ ушивания культи влагалища при

лапароскопической гистерэктомии приводит к уменьшению травматичности
тканей и продолжительности оперативного вмешательства, снижению объема
кровопотери, улучшению реабилитации пациентов в послеоперационном
периоде и сокращению пребывания в стационаре за счет уменьшения койкодней.
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ЛЕЧЕНИЕ ПНЕВМОНИИ (СОГЛАСНО МКБ 10)
В АМБУЛАТОРНОМ РЕЖИМЕ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Маршалкович Сергей Мечиславович
студент-магистр кафедры экологической химии и биохимии Международного
государственного экологического института имени А.Д.Сахарова Белорусского
государственного университета

Проблема лечения пневмоний является одной из самых актуальных в
современной терапевтической практике. Только за последние 5 лет в Беларуси
рост заболеваемости составил 61%. Смертность от пневмонии, по данным
разных авторов, колеблется от 30 до 50%. В республике летальность за 5 лет
увеличилась на 52%. Несмотря на впечатляющие успехи фармакологии,
разработку новых антибактериальных препаратов, доля пневмонии в структуре
заболеваемости

имеет

тенденцию

к

повышению.

Среди

всех

госпитализированных больных с бронхолегочным воспалением, не считая
ОРВИ, число пациентов с пневмонией превышает 60%.
В результате условий «экономного» подхода к финансированию
здравоохранения является наиболее целесообразное расходование выделенных
бюджетных средств, что предопределяет выработку четких результатов и
показаний для госпитализации больных пневмонией, оптимизацию терапии с
целью получения результативного конечного итога с меньшими затратами.
Опираясь на действия доказательной медицины, представляется важным
решение данной проблемы в связи с настоятельной необходимостью внедрения
в

повседневную

практику

четких

критериев

госпитализации

больных

пневмонией, экономить бюджетные средства, своевременно прогнозировать
возможные результаты и исходы данного заболевания.
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Пневмония - это болезнь, при которой происходит воспаление различных
структур лёгкого и которая развивается как первичное заболевание или как
осложнение другой патологии. При заболевании вовлекаются в процесс нижние
дыхательные пути (бронхи, бронхиолы, альвеолы). Начинают терапию, которая
проводится под контролем клинической эффективности, с учетом высеянной
микрофлоры и ее чувствительности к антибиотикам.
Классификация:
1. На основании эпидемиологических данных различают пневмонии:


внебольничные (внегоспитальные)



внутрибольничные (госпитальные)



вызванные иммунодефицитными состояниями



атипичного течения.

2. По этиологическому фактору, с уточнением возбудителя, пневмонии
бывают:


бактериальными



вирусными



микоплазменными



грибковыми



смешанными.

3. По механизму развития выделяют пневмонии:


первичные, развивающиеся как самостоятельная патология



вторичные,

развивающиеся

как

осложнение

сопутствующих

заболеваний (например, застойная пневмония)


аспирационные, развивающиеся при попадании инородных тел в

бронхи (пищевых частиц, рвотных масс и др.)


посттравматические



послеоперационные



инфаркт

-

пневмонии,

развивающиеся

вследствие тромбоэмболии мелких сосудистых ветвей легочной артерии.
© Маршалкович С.М.
272

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

www.openscilab.org

4. По степени заинтересованности легочной ткани встречаются
пневмонии:


односторонние (с поражением правого или левого легкого)



двусторонние



тотальные, долевые, сегментарные,

субдольковые,

прикорневые

(центральные).
5. По характеру течения пневмонии могут быть:


острые



острые затяжные



хронические

6. С учетом развития функциональных нарушений пневмонии протекают:


с

наличием

функциональных

нарушений

(с

указанием

их

характеристик и выраженности)


с отсутствием функциональных нарушений.

7. С учетом развития осложнений пневмонии бывают:


неосложненного течения



осложненного

течения

(плевритом, абсцессом,

бактериальным

токсическим шоком, миокардитом, эндокардитом и т. д.).
8. На основании клинико-морфологических признаков различают
пневмонии:


паренхиматозные (крупозные или долевые)



очаговые (бронхопневмонии, дольковые пневмонии)



интерстициальные (чаще при микоплазменном поражении).

9. В зависимости от тяжести течения пневмонии делят на:


легкой

интоксикацией

степени –

(ясное

сознание,

характеризуется
температура

слабо
тела

до

выраженной
38°С,

АД

в

норме, тахикардия не более 90 уд. в мин.), одышка в покое отсутствует,
рентгенологически определяется небольшой очаг воспаления.
© Маршалкович С.М.
273

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


www.openscilab.org

средней степени – признаки умеренно выраженной интоксикации

(ясное сознание, потливость, выраженная слабость, температура тела до 39°С,
АД умеренно снижено, тахикардия около 100 уд. в мин.), частота дыхания – до
30 в мин. в покое, рентгенологически определяется выраженная инфильтрация.


тяжелой степени – характеризуется выраженной интоксикацией

(лихорадка 39-40°С, помутнение создания, адинамия, бред, тахикардия свыше
100 уд. в мин., коллапс), одышка до 40 в мин. в покое, цианоз,
рентгенологически

определяется

обширная

инфильтрация,

развитие

осложнений пневмонии.
Пневмония (J12-18)
Легкое течение (как правило, пациенты в возрасте до 60 лет без
сопутствующей патологии). Клиническое исследование: острое начало жалобы
– интоксикационный и бронхолегочный или бронхолегочно-плевральный
синдромы: повышение температуры (далее-t°) тела до высоких цифр, кашель
сухой или с мокротой, боль в грудной клетке, одышка. Аускультативные
проявления пневмонии над пораженными участками легких (влажные хрипы).
Лабораторная диагностика:общий анализ крови (лейкоцитоз или лейкопения,
нейтрофильный сдвиг). Обзорная рентгенограмма органов грудной полости.
Микроскопическое исследование мокроты (окраска мазка по Грамму),
бактериологическое исследование мокроты на аэробные и факультативно
анаэробные микроорганизмы. При этом необходимо учитывать, что рутинная
микробиологическая

диагностика

пневмонии

в

амбулаторной

практике

недостаточно информативна и не оказывает существенного влияния на выбор
антибактериального лекарственного средства. 1 раз в начале и в конце курса
лечения, контрольное исследование на фоне проводимой терапии – по
показаниям. Биохимическое исследование крови: определение концентрации
мочевины, СРБ, общего белка и белковых фракций, натрия, калия, кальция;
креатинина;

определение активности: аспартатаминотрансферазы (далее-

АсАТ); аланинаминотрансферазы (далее-АлАТ). При нетяжелой пневмонии у
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пациентов в возрасте до 60 лет без сопутствующих заболеваний: антибиотики
выбора – амоксициллин 0,5-1 г – 3р/сут внутрь или и/или макролиды
(азитромицин 0,5 г 1р/сут внутрь или кларитромицин 0,5-1,0 г всутки.
При нетяжелой пневмонии у пациентов в возрасте старше 60 лет и/или с
сопутствующими заболеваниями антибактериальные лекарственные средства
выбора: амоксициллин/клавулановая кислота 875/125 мг 2 раза в сутки внутрь;
макролиды: азитромицин 0,5 г 1раз в сутки внутрь или кларитромицин 0,5г
2раза в сутки внутрь. Оценка эффективности антибактериальной терапии –
через 48-72 часа. При неэффективности стартовой терапии – госпитализация.
Выздоровление на 10-14 день.
Пневмония, вызванная Streptococcus pneumoniae (J13)
Клиническое

исследование.

Общий

анализ

крови.

Обзорная

рентгенограмма органов грудной полости. Ежедневный контроль симптомов.
Кратность других методов исследования: 1-2 раза в процессе лечения,
контрольное исследование – по показаниям. Биохимическое исследование
крови: определение концентрации мочевины, общего белка и белковых
фракций, СРБ, натрия, калия, кальция; креатинина; определение активности:
АсАТ,

АлАТ.

Стартовая

антибактериальная

терапия:

амоксициллин/клавулановая кислота 875/125 мг 2 раза в сутки или 500/125 мг 3 раза в сутки внутрь в монотерапии или в сочетании с макролидами:
азитромицин

500 мг/сут внутрь или кларитромицин 0,5-1,0 г в сутки.

Мукорегулирующая терапия: амброксол 30 мг внутрь 3 раза в сутки или
ингаляционно; ацетилцистеин внутрь 400-600 мг /сутки в 2 приема или для
аэрозольной терапии в УЗИ-приборах - 3-9 мл 10% раствора, в приборах с
распределительным клапаном - 6 мл 10% раствора; продолжительность
ингаляции

-

15-20

мин;

кратность

-

2-4

раза

в

сутки;

средняя

продолжительность терапии - 5-10 дней; бромгексин 8-16 мг 3 раза в сутки.
Оценка эффективности антибактериальной терапии – через 48 - 72 часа.
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При неэффективности стартовой терапии – госпитализация.10-14 дней.
Выздоровление.
Пневмония, вызванная Haemophilus influenzae (J14)
Клиническое

исследование.

Общий

анализ

крови.

Обзорная

рентгенограмма органов грудной полости. Ежедневный контроль симптомов.
Кратность других методов исследования 1-2 раза в процессе лечения,
контрольное исследование – по показаниям. Биохимическое исследование
крови: определение концентрации мочевины, общего белка и белковых
фракций, СРБ, креатинина; определение активности: АсАТ, АлАТ. Стартовая
антибактериальная терапия: амоксициллин/клавулановая кислота 875/125 мг 2
раза

в

сутки,

или

500/125

мг

раза/сут

-2-3

внутрь; или

цефалоспорины:цефтриаксон 1 -2 г 1 раз в сутки в/м или в/в, или цефуроксим
0,75 г 3 р/сут в/в или в/м. Мукорегулирующая терапия:амброксол 30 мг внутрь
3 раза в сутки или ингаляционно; ацетилцистеин внутрь 400-600 мг /сутки в 2
приема или для аэрозольной терапии в УЗИ-приборах - 3-9 мл 10% раствора, в
приборах

с

распределительным

клапаном

-

6

мл

10%

раствора;

продолжительность ингаляции - 15-20 мин; кратность - 2-4 раза в сутки;
средняя продолжительность терапии - 5-10 дней; бромгексин 8-16 мг 3 раза в
сутки. Оценка эффективности антибактериальной терапии – через 48 - 72 часа.
При неэффективности стартовой терапии – госпитализация. 10-14 дней.
Выздоровление.
Пневмония не классифицированная в других рубриках (J15-16)
Клиническое

исследование.

Общий

анализ

крови.

Обзорная

рентгенограмма органов грудной полости. Ежедневный контроль симптомов.
Кратность других методов исследования 1-2 раза в процессе лечения,
контрольное обследование – по показаниям. Биохимическое исследование
крови: определение концентрации мочевины, общего белка и белковых
фракций, СРБ, креатинина; определение активности: АсАТ, АлАТ. Стартовая
антибактериальная терапия: цефтриаксон 1-2 г – 1 р/ сутки в/м в сочетании с
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азитромицином 0,5 г – 1 р в сутки внутрь или кларитромицином 0,5-1,0 г в
сутки; возможность участия в воспалительном процессе грамотрицательной
флоры

(чаще

у

пожилых

пациентов)

предполагает

аминогликозидов: амикацин 15-20 мг/кг 1

использование

раз в сутки парентерально.

Мукорегулирующая терапия: амброксол 30 мг внутрь 3 раза в сутки или
ацетилцистеин внутрь 400-600 мг /сутки в 2 приема или для аэрозольной
терапии

в

УЗИ-приборах

-

мл

3-9

10%

раствора,

в

приборах

с

распределительным клапаном - 6 мл 10% раствора; продолжительность
ингаляции

-

15-20

мин;

кратность

-

2-4

раза

в

сутки;

средняя

продолжительность терапии - 5-10 дней или бромгексин 8-16 мг 3 раза в сутки.
Оценка эффективности антибактериальной терапии – через 48 - 72 часа. При
неэффективности

стартовой

терапии

–

госпитализация.

10-14

дней.

Выздоровление.
Осложнения пневмонии:
Особенности течения пневмонии обусловлены степенью тяжести,
свойствами возбудителя и наличием осложнений. Осложненным считается
течение пневмонии, сопровождающееся развитием в бронхолегочной системе и
других

органах

воспалительных

и

реактивных

процессов,

вызванных

непосредственно воспалением легких. От наличия осложнений во многом
зависит течение и исход пневмонии. Осложнения пневмонии могут быть
легочными и внелегочными.
Легочными осложнениями при пневмонии могут быть:


обструктивный синдром



абсцесс, гангрена легкого



острая дыхательная недостаточность



парапневмонический экссудативный плеврит.

Среди внелегочных осложнений пневмонии часто развиваются:


острая сердечно-легочная недостаточность



эндокардит, миокардит
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менингит и менингоэнцефалит



гломерулонефрит



инфекционно-токсический шок



анемия



психозы и т. д.

Функциональный исход реабилитации больных пневмонией


хороший исход сопровождается излечением, восстановлением

функциональных показателей вентиляции и сердечно-сосудистой системы,
сохранением прежней профессии;


удовлетворительный — излечением от воспаления легких, но с

умеренным нарушением ФВД (уменьшение показателей на ¼ должной) и
сердечно-сосудистой системы (выявляются при физической нагрузке), со
сниженной работоспособностью;


сомнительный исход — это чаще клиническое излечение (реже

неизлечение) с временной и стойкой нетрудоспособностью. В таком случае
объективно

имеются

нарушения

функциональных

показателей

(ФВД

уменьшена на 1/3 должной, нарушения сердечно-сосудистой системы
выявляются в покое, но компенсированные);


неудовлетворительный исход —

клинически

наблюдается

излечение от воспаления легких, но возникает стойкая нетрудоспособность
вследствие выраженных нарушений ФВД и сердечно-сосудистой системы,
выявляющиеся в покое.
Занимаясь самолечением, вы можете нанести непоправимый вред своему
здоровью.
Обязательно обращайтесь в медицинские учреждения при наличии какихлибо заболеваний или беспокоящих вас симптомов.
Выбор лекарственных средств и их дозировки, должен быть оговорен со
специалистом.
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Тру ба О.О.

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОДВІЙНОГО ІНФІКУВАННЯ КОТІВ Y.
ENTEROCOLITICA ТА Y. PSEUDOTUBERCULOSIS

Труба О.О.
аспірант, спец. «Ветмедицина» СНАУ.
Науковий керівник: Зон Г.А. професор., СНАУ.

Ієрсиніоз – зооантропозоонозне захворювання, що у тварин реєструється
у вигляді спорадичних випадків і ензоотичних спалахів. У молодняка може
протікати гостро із симптомами діареї, ураженням нервової системи, нерідко з
летальним кінцем, а у дорослих може перебігати безсимптомно з тривалим
бактеріоносійством. За даними

закордонних дослідників, собак і котів

уражають Y. enterocolitica та Y. pseudotuberculosis. В Україні дослідженню
кишкового ієрсиніозу котячих приділяється недостатньо уваги, не з'ясовано
багато питань з епізоотології, діагностики, лікування та профілактики даного
захворювання, спричиненого різними сероварами Y.enterocolitica.
Метою нашого дослідження було встановлення ієрсиніозної інфекції у
котів, що мають клінічні ознаки, притаманні ієрсиніозній інфекції та виявлення
додаткових інфикувань.
Дослідження проводили шляхом відбору зразків калу тварин та посіву на
ієрсиніозне поживне середовище. Оцінку отриманих результатів проводили
згідно паспорта середовища.В ході проведення досліджень в дослідних групах
було виявлено декілька тварин з подвійним інфікування Y. enterocolitica та Y.
Pseudotuberculosis.

Для

підтвердження

даного

факту

тварини

були

відокремлені від інших та проведене повторне дослідження.
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Дві тварини з діарею та загальну слабкість дали позитивний результат на
інфікування Y. enterocolitica та Y. Pseudotuberculosis. При першому посіві на
поживне середовище

помітні два види колоній на фото1

білою стрілкою

вказані колонії Y. Enterocolitica досить чіткі, випуклі, діаметром

до 1 см,

блискучі , синьо-зеленого кольору, червоною Y. Pseudotuberculosis колонії
темно зеленого кольору, з фестончастими краями з темним випуклим центром ,
діаметром до 1,5см .

На другому фото зображені Y. enterocolitica та Y. Pseudotuberculosis з
відповідними позначками, як на першому фото але з інтервалом повторного
посіву через 10 дні, та з використанням холодової інкубаціії. Аналізуючи дане
фото можна помітити більш чіткий ріст колоній та їх різниці.
Отож, аналізуючи отримані данні можна зробити висновок, що подвійна
інфекція може мати місце у котів. І два на перший погляд різні види такі ,як :
Y. enterocolitica та Y. Pseudotuberculosis можуть співіснувати

в одному

організмі не викликаючи тяжкого стану тварини.
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Фу ніков А.В., Ольхомяк О.О.

ОПТИМІЗАЦІЯ ВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ
Анатолій Володимирович Фуніков
к.м.н., доцент кафедри загальної хірургії Вінницького національного медичного
університету ім. М.І. Пирогова
Олександр Олександрович Ольхомяк
к.м.н., доцент кафедри загальної хірургії Вінницького національного медичного
університету ім. М.І. Пирогова
Навчання іноземних студентів в нашому вузі ведеться з 1978 року. За цей
час склалася певна технологія педагогічного процесу, яка, базуючись на
традиційних формах навчання, набула певної специфічної моделі. Вона
включає в себе перевірені практикою методи лекційного викладання матеріалу,
певні форми закріплення його на практичних заняттях, схеми текстового,
модульного, екзаменаційного контролю знань. Всі зусилля професорськовикладацького складу направлені на реалізацію відпрацьованої технології у
кваліфікованого спеціаліста. І нагородою цьому є бажання іноземних
абітурієнтів навчатися у нашому університеті. Чинниками, що сприяють
збільшенню притоку іноземних студентів, є високий стандарт освіти, яку
іноземці мають змогу отримати у ВНМУ ім. М.І. Пирогова, а також
покращення умов побуту та відпочинку в гуртожитках та інфраструктурі міста.
Ріст кількості іноземних студентів можна розцінити як своєрідний показник
стабільності в університеті, високого світового рейтингу отриманих іноземцями
фахових знань.
Важливим залишається питання курації пацієнтів, де студент іноземець,
повинен спілкуватись з хворим та писати історію хвороби. Недостатній рівень,
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а здебільшого відсутність знань англійської мови лікарями та персоналом
клінічних відділень є значною перешкодою в освоєнні студентами практичних
навиків та виконання самостійної позааудиторної роботи. Збільшена кількість
студентів в групах на клінічних базах та невеликі приміщення в палатах
лікарень не покращують взаємостосунків студентів та пацієнтів, що заважає
опануванню практичних навичок та професійних вмінь. Вирішення таких
проблем є важливим кроком до надання якісної медичної освіти та ефективної
участі у євроінтеграційних процесах України як у освіті, так і у медицині.
Обставини, що склалися, потребують корекції викладання іноземним
студентам. Навчання повинно визначатися як взаємодія студента і викладача,
яка веде до розвитку творчих здібностей, організації і стимулювання активної
пізнавальної діяльності студента. Основною особливістю сьогоднішнього дня є
те, що студент на кожному занятті повинен максимально виступити в ролі
спеціаліста, і, що процес викладання формує його як спеціаліста в тій мірі, в
якій він пробуджує його власне до цього прагнення.
Враховуючи все це, на першому ж практичному занятті кожної групи ми
зробили перевірку загального рівня медичної підготовки групи, а також
наявність в групі студентів більш здібних до творчого мислення. Здійснили це
за допомогою тесту, орієнтованого на мінімально необхідний рівень базових
знань та вмінь, і на здібність та вміння застосовувати знання в нестандартних
ситуаціях. Перше тестування було базовим, а друге персональним. Нижньою
межею базового тесту ми брали 70% правильних відповідей, що відповідало
оцінці «3», знання 85-90% матеріалу – оцінці «4». За даними психологів 70%
об’єму знань дозволяє в подальшому поповнювати знання та розвивати вміння.
Персональний

тест

відповідав

вимогам

базового,

але

потребовував

використання знань в нестандартних ситуаціях. Це давало можливість виявити
не ерудицію, а здібності окремих студентів мислити в неординарних випадках.
Визначивши таким чином загальний інтелектуальний потенціал групи та
здібності кожного студента окремо, можна розпочинати роботу з групою,
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знаючи з якими вимогами підходити до кожного і усіх разом, знаючи який
рівень складності можна запропонувати цій групі. Та, на жаль, 70% базових
знань мав далеко не кожний іноземний студент. Ми провели корекцію
методики ведення практичних занять і вважаємо, що зробили це успішно.
Кожне практичне заняття починалося з тематичних мікролекцій, потім
закріплювали матеріал, продовжуючи заняття в перев’язочній, операційній, чи
біля ліжка хворого. В подальшому, на другій півпарі проводили опитуваннядискусію по даній темі. В процесі навчання своєму предмету ми прагнули до
розвитку інтелектуальних здібностей кожного студента, ускладнюючи завдання
всім без винятку, але не вимагаючи його обов’язкового виконання. Дана
методика проведення практичних занять використовувалась в окремих групах
іноземних студентів. Їх успішність за результатами сесії була вищою від інших.
Запропонована методика спонукає до праці всіх студентів групи, що
значно підвищує інтенсивність проведення практичних занять. Заслуговує
увагу той факт, що 45% студентів даних груп в майбутньому виявляли бажання
спеціалізуватися за хірургічним профілем.
Використання запропонованої методики проведення заняття розвиває у
студентів здібності до клінічного мислення, дає можливість досягти певного
успіху у навчанні навіть тим студентам, які мають проблеми з засвоєнням
необхідного обсягу матеріалу.
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МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО
Дігтяр Наталія

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ МІФОЛОГІЧНИХ МОТИВІВ ТА ОБРАЗІВ У ТВОРАХ
ХУДОЖНИКІВ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.
Дігтяр Наталія
кандидат педагогічних наук, доцент,
викладач кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва
Навчально-наукового інституту культури і мистецтв
ЛНУ імені Тараса Шевченка, м. Полтава, Україна,
natadigtiar@gmail.com
Абель Жанна Віталіївна
cтудентка 2 курсу магістратури, ДЗ «Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка»
Анотація. Автор досліджує інтерпретацію міфологічних мотивів та образів у
творах художників кінця ХІХ – початку ХХ ст.. Аналізує найбільш
розповсюджені мотиви та образи на прикладі окремих художніх творів.
Summary. The author explores the interpretation of mythological motifs and images
in the works of artists of the late nineteenth - early twentieth century. Analyzes the
most common motifs and images on the example of individual works of art.
Образи слов'янської міфології, що представлені у творчій спадщині
художників кінця ХІХ – початку ХХ ст. поєднують у собі інтуїцію й точність
наукового пізнання (археологія, історія) та художні образи язичницького
культу.
Досліджуючи твори В. Васнецова, М. Нестерова, М. Врубеля, М. Реріха,
І. Білібіна, Г. Нарбута, П. Холодного, М. Жука та інших, можна помітити, що
зображення казкового чи міфологічного сюжету припускає умовність часового і
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просторового рішення. Звернення до міфології дає можливість поєднати
життєво-конкретне з фантастичним, побут із буттям. Художники звертаються
до живописної метафори, оскільки колір повинен виявити характер чарівного
образу. [1]
Язичницька міфологема «Світове Древо» була поширена серед майстрів
модерну як стійка життєстверджуюча модель світу. Вона слугувала змістовою і
структурною основою для композицій творів В. Васнецова, М. Реріха,
М. Бойчука, Г. Нарбута в галузі станкового, театрально-декораційного та
прикладного

мистецтва.

Порівняльний

аналіз

їх

творів

з

полотнами

К.Д. Фрідріха, Т. Шевченка, І. Шишкіна, А. Куїнджі свідчить, що символічному
змісту мистецтва модерну, на відміну від орієнтованого на тривимірний простір
мистецтва романтизму та реалізму, відповідає умовно-декоративна форма,
наближена до образотворчої системи давніх часів, яку відтворює художник.[2]
Розглядаючи міфологічну основу художніх творів В. Васнецова «Сірін й
Алконост. Пісня радості й суму» (1896 р.) і «Гамаюн» (1898 р.), виявлена роль
симетричної композиції і певної метафори вираженої в кольорі в розкритті
символічного змісту образу (Світове Древо, сум-радість).
Чітко прослідковується зв'язок зображення міфологічних птахів та
янголів в розпису Володимирського собору (м. Київ), що свідчить про
поєднання спадщини язичницької та християнської культур в творчості
художника.
Образ Леля дозволив митцям вийти за рамки історичного часу і показати
ідеал єдності людини та природи. Чарівна музика Леля перетворює світ. Цей
образ відображуєтьс в ескізах декорацій і в станкових творах багатьох
художників початку ХХ ст. Наприклад, В. Васнецов „Снігуронька і Лель” (1885
р.), М. Врубель „Лель” (1899-1900 р.), М. Реріх “Людські праотці” (1911 р.),
„Снігуронька і Лель” (1921 р.), Ю. Михайлів “Музика водоспадів” (1916 р.), М.
Нестеров „Сопілка” (1931 р.), „Лель (Весна)” (1933 р.).[1]
Міфологічні мотиви в живописі М.О. Врубеля помітні вже у контексті
київського періоду творчості художника і першочергово пов’язані із настінним
розписом Кирилівської церкви, зокрема сюжету «Зішестя Святого Духа».
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Характерний художник тим, що для нього не існує істотної різниці між
релігійними течіями. Його власний авторський міф дозволяє із рівносильною
майстерністю поєднувати і відтворювати християнське із дохристиянським,
«Зішесття Святого Духа» із міфологічними мотивами язичницької картини
світу.
Характерні

слов’янські

міологічні

мотиви

присутні

у

роботах

Московського періоду (1889– 1900 рр.), який П. Суздалєв називає періодом
«творчого епосу».
Саме зазначений елемент художньої мови митця характеризується Д.
Сараб’яновим як один з центральних серед тих, що віддзеркалюють
формування в Росії стилістики модерну. Особливу роль у цьому процесі, на
думку дослідника, відіграла своєрідна «народна» атмосфера Абрамцевського
гуртка, у якому працював Врубель, і де «з’явилася цікавість до народної
творчості».[3]

Використані джерела.
1.

Порожнякова

Н.Е.

Роль

языческой

славянской

фольклорно-

мифологической тематики в сложении стилистики модерна (Изобразительное
искусство Украины и России конца XIX – начала ХХ вв.) // Вісник Харківської
державної академії дизайну і мистецтв. – 2004. – №8. – С. 147-156 с.
2.

Порожнякова Н. Образ Мирового Древа как универсальной модели мира

в изобразительном искусстве конца XIX – начала XX вв. // Традиції та новації у
вищій архітектурно-художній освіті: Зб. наук. пр. Харківської державної
академії дизайну і мистецтв. – 2003-2004. – Вип. 3-2. – С. 62 - 66.
3.

Суздалев П. Врубель. Личность, мировоззрение, метод / П.К. Суздалев. –

М.: Изобразительное искусство, 1984. – 480 с.
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ГЕНДЕРНО-РОЛЬОВІ КРИТЕРІЇ
В КАР’ЄРНОМУ СТАНОВЛЕННІ МИТЦЯ
Андрусишин Тетяна Богданівна
аспірантка кафедри методики музичного виховання і диригування,
навчально-наукового Інституту музичного мистецтва
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
orcid.org/0000-0002-2490-8385
Процес демократизації та гуманізації суспільства сприяє створенню
рівних можливостей для кожної людини, незалежно від її соціального
становища, національності, віку, статі тощо. Сучасне суспільство є переважно
ґендерно-нечутливим, стереотипізованим та нейтральним. Проблема усталених
стереотипів не дозволяє об’єктивно оцінювати можливості та компетентності
жінок в мистецьких галузях, відповідно кар’єрна запитуваність для чоловіків і
жінок значно різняться в кількісному і якісному ракурсах. Особливої
актуальності набувають питання ґендерної рівності та подолання ґендерних
стереотипів, що впливають на вільний вибір та самоідентифікацію.
Наукові пошуки багатьох дослідників у питаннях вивчення ґендерності
сконцентровано саме на стереотипах щодо психологічних та поведінкових
характеристик чоловіків і жінок та кроскультурних уявленнях їх подібності чи
відмінності. Тому разюча кроскультурна подібність ґендерних стереотипів
свідчить не про біологічну детермінованість відмінностей між чоловіками й
жінками, а радше є наслідком подібності соціального розподілу праці між
статями, що урізноманітнювався в ході історичного розвитку, але більшою чи
меншою мірою завжди зберігав за жінками – види праці пов’зані з
материнством, а за чоловіками – діяльність матеріального забезпечення сім’ї, а
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значить побудови кар’єри. Оскільки й нині подібний розподіл праці, хоча й
суттєво модифікований, але продовжує зберігатися. Відповідно, до сьогодні
традиційно відтворюються ґендерно-рольові стереотипи.
Звернемося до сучасних досліджень та статистичних даних наведених
експерткою ґендерних досліджень Людмилою Костенко у проекті «Ґендер
онлайн». Авторка зосереджується на ґендерному розподілі праці, а саме на
видах діяльності, що їх суспільство приписує чи очікує від представників різної
статі суттєво різняться за престижністю, рівнем оплати, обсягом виконання
керівних і владних повноважень, та констатує: «32% українських жінок
стикались з ситуаціями, коли у чоловіків були переваги при прийомі на роботу,
розмірі винагороди, кар’єрних перспективах тощо; 62% жінок та 38% чоловіків
вважають, що «сексуальні домагання це можливість просунутися по кар’єрних
східцях… Переважна більшість державних службовців – жінки (75,4%). Однак
вони мінімально представлені на керівних посадах. Жінки складають 13,8%
керівників 1 категорії та 24,1% - 2 категорії» [3]
Відповідно до концепції гідної праці у Міжнародній організації праці
(МОП) гендерна рівність у цій сфері означає : рівність можливостей у сфері
зайнятості;

рівна винагорода за працю рівної цінності;

рівний доступ до

безпечних і здорових умов праці та до соціального забезпечення; рівність прав
в об'єднаннях і колективних переговорах;
цілеспрямованого

професіонального

рівні можливості в області

розвитку

та

кар’єрного

росту;

справедливий як для чоловіків, так і для жінок баланс між роботою та сімейним
життям; рівна участь в процесах ухвалення рішень, у тому числі і в основних
органах МОП» [3].
Як бачимо, склався такий собі «чоловічий стандарт», у який жінкам
складно вписатися. І цей стандарт стосується і мистецької галузі праці. Хоча в
сьогоденні з’явилося багато жінок-виконавиць, проте, основний контекст
ґендерної стереотипізації звернено до освіти й соціальних установок, до рівних
можливостей. Проблеми з якими жінки стикаються, реалізуючи себе в
© Андрусишин Т.Б.
289

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

www.openscilab.org

мистецтві, стосуються самоідентифікації та вільного мислення. Брак вільного
часу та проблема пошуку нових шляхів теж займають не останнє місце. Та
найчастіше жінкам доводиться стикатися з проблемою підтримки в родині.
Чоловіки вважають, що жінки мають віддавати час не мистецтву, а виховвнню
дітей та домашнім справам. Так, створюються комплекси та стереотипи і, саме
тому, жінки зрештою або не полишають мистецтво, або займаються ним лише
на аматорському рівні.
Також, існує така проблема як низька плата за творчу діяльність. В
більшості випадків, митець творить передуючи часу і не може заробляти
достатньо розраховуючи лише на власні мистецькі витвори, тому жінки
повинні займатися ще й іншою, більш прибутковою роботою. Якщо ця робота
все-таки пов’язана з творчістю, то можна сказати, що жінці пощастило. Якщо ж
ні, вона працює на роботі, а ввечері її чекають хатні турботи і турбота про
сім’ю. Як результат, проблема – часу. Жінки не мають часу творити через
природнє призвання материнства і безкінечності домашніх турбот. Існують
випадки зміни ролей у сім’ї, коли домашніми клопотами і дітьми займаються
чоловіки, проте це лише випадки, а не усталена норма.
Беручи до уваги музичне мистецтво, а саме сучасну популярну музику, то
тут становище із побудовою кар’єри значно різниться із становищем жінки
художниці чи письменниці. Поп-музика сьогодення яскраво представлена
жінками-виконавцями, які задовольнять запити суспільства. І саме жінки, а
точніше, переважна більшість жінок, дівчат, брюнеток-блондинок, різного віку,
комплекції задовольняють ці запити. Саме у популярній музиці багато ніш, які
заповнюються певними людьми, тому тут некоректно говорити про стереотипи
й дискримінацію.
У наш час стереотипи вже менше заважають. Проте, наприклад, жінка
вийшла на конкурсну сцену грати. Вона може гарно виконувати музичний твір,
але все одно є певні соціальні установки, як саме потрібно це робити. Під ці
правила жінка змушена підлаштовуватися. А стандарти все одно залишаються,
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чоловічі. Що мається на увазі під «чоловічими стандартами»? «Це різні
установки сприйняття статі» [6]. Скажімо, чоловік ставить собі за мету 10
концертів і творчо налаштовується на них не думаючи більше ні про що. Жінка
ж не зможе дозволити собі зосередитись лише на творчому налаштуванні
виконання твору. Вона, окрім описаних вище, сімейно-побутових проблем,
повинна думати і про одяг, і про макіяж-зачіску, оскільки так вимагають
«чоловічі стандарти», а значить цього потребує успіх. Чоловік, яким би не
вийшов на сцену, навіть якщо він вийде неголеним, кошлатим, у м’ятому одязі,
але він класно грає – йому все інше пробачать. Якщо ж жінка-піаністка
виходить кошлата, неохайна, без підготовленого сценічного одягу, але грає
гарно. Які враження залишить її гра? Можемо припуститися думки, що
враження від її виконання буде опосередковано зовнішнім виглядом. Навіть
при рівному виконанні на жінку перенесуть негативне сприйняття немузичних
чинників, наприклад, зовнішнього вигляду, манери поведінки, тощо.
Зазначимо, що можуть діяти і сексистські установки, за якими жінка, як
виконавець нижчого рівня буде оцінена краще, бо вона підморгнула, у неї сукня
відверта, тобто вона апелює до лібідо. Також, існує стереотип, коли жінка й
гарно грає, і гарно виглядає – тоді її успіх приписують зовнішнім чи іншим не
дотичних до мистецтва чинників. У плані кар’єрного зросту і творчої реалізації
є ще багато інших чинників, коли від жінки очікують більше, ніж від чоловіка.
До жінок більше вимог, які взагалі не стосуються музики. Ці стереотипи
впливають на підсвідомому рівні і стосуються самоідентифікації та вільного
мислення.
Проте, зазначимо, що попри те, що ми вже на шляху до змін, така
глобальна проблема не вирішується швидко. «У сучасній світовій спільноті
відчувається позитивна тенденція, особливо в галузі сучасного мистецтва. Що
ж стосується України, то деякі критики, особливо постаті зрілі, що зростали на
радянських принципах, формують своє відношення до жінок митців досить
упереджено, вважаючи, що їхнє мистецтво більш аматорське, шаблонне та не
© Андрусишин Т.Б.
291

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

несе

індивідуальності.

Вони

www.openscilab.org

вважають,

що

жінки

йдуть

протореним

«чоловічим» шляхом і не вносять у мистецтво новизни, не створюють нових
стилів чи підходів…» [1, 112].
До прикладу жінки є різні, як і чоловіки. Комусь з чоловіків набагато
краще вдається опікуватися дітьми, а жінки доволі часто проявляють
прагматичність, раціональність і далекоглядність в покращенні матеріального
становища родини. Власне такі стереотипи розподілу ґендерних ролей
провадять до ґендерної дискримінації. Тобто якщо претендент на вакантну
посаду жінка, очевидно, вона не зможе відповідно працювати, оскільки
думатиме про дітей і родину, вона не зможе виконувати роботу пов’язану з
довгостроковими

відрядженнями,

їй

бракуватиме

цілеспрямованості

і

професійної мотивованості, а тому, відповідно, якщо вона працюватиме то за
меншу заробітню платню. В результаті таких мисленнєвих суспільних
стереотипів виникає ґендерна сегрегація праці і розрив в оплаті. Відповідно
жінки заробляють на 25% менше в порівнянні з чоловіками, що призводить до
розуміння того, що традиційний розподіл ролей в сім’ї зумовлює певний цикл,
замкнуте коло. Усвідомлення працедавцем проблеми того, що моє рішення у
призначенні на посаду не повинно керуватися традиційними ґендерними
стереотипами, провадило б до більш раціонального та обгрунтованішого
вибору.
Ґендерна сегрегація праці як проблема досить актуальна і очевидна в
умовах сьогодення. Сегрегація

(лат. Segregatio – відділення) – різновид

дискримінації, який полягає у фактичному чи юридичному відокремленні в
межах

одного

суспільства

тих

суспільних

груп,

які

за расовими, ґендерними, соціальними, релігійними, мовними

вирізняються
чи

іншими

ознаками, та в подальшому законодавчому обмеженні їхніх прав [5]. Умовно
говорячи, це поділ професій на чоловічі та жіночі. Так, в найвищій суспільній
організаційній ієрархії знаходяться чоловіки (політика, великий бізнес).
Середній рівень – рівень фізичної праці також більш насичений пропозиціями
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для чоловіків. Жінки в основному забезпечують вакансії пов’язані зі сферою
обслуговування та надання адміністративних, консультативних, дорадчих
послуг.

Зазначимо, що важливим елементом аналізу ґендерної сегрегації є

зверненість до освітніх послуг, де переважна більшість педагогічних
працівників – жінки. У сфері музичного мистецтва аналогічно, якщо посада
концертмейстер передбачає фемінітив чоловічого роду, то переважна більшість
концертмейстерів є жінками. Проте знову ж таки сегрегація очевидна в тому,
що керівні посади в освітніх структурах займають чоловіки.
Пропозиція працевлаштування для чоловіків і жінок значно різниться в
кількісному і якісному ракурсі.
Кількість жінок за видами діяльності в Україні найбільша у сфері
охорони праці та сфері надання освітніх послуг. Тобто ці сфери діяльності є
найбільш фемінізовані і з переліку чисельних різновидів та сфер праці лише ці
дві

галузі

займають

пріоритетні

позиції

для

кар’єрного

росту

та

працевлаштування жінки. Чому так відбувається? Знову ж традиційні
стереотипи провадять до осмислення схильності жінок до навчання та
піклування про здоров’я, але насправді в сучасному світі будь-яка пропозиція
на ринку праці, насамперед пов’язана з оплатою праці. Тобто пропозиція
зумовлює попит. До прикладу в США лідуючі позиції у сфері охорони праці
займають чоловіки, оскільки це престижна і високооплачувана професія.
Закономірність пропозиції та оплати праці повинна бути пов’язана насамперед
не

традиційними

стереотипами

чи

біологічними

відмінностями,

а

індивідуальними здібностями претендента, назалежно чоловік це чи жінка.
Закономірно за таких умов виникають бар’єри на шляху побудови
кар’єри. Асоціації жінок з материнством і прив’язаність до родини, значно
ускладнюють рух до успішної побудови професійного зросту. Ґендерна
дискримінація є неприпустима в сучасному середевищі незалежної, самостійної
жінки. Посадові місця та відповідні умови праці в сучасному середевищі не
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повинні містити елементи ґендерної сегрегації чи дискримінації, особливо в
аспекті оплати праці.
Отже підсумовуючи зазначимо, що ґендерні стереотипи, що сформовані
культурою як узагальнені переконання, виокремлюють моделі, де ґендерна роль
означає набір очікуваних зразків (норм) поведінки для чоловіків і жінок.
Проаналізовано проблеми соціальних стереотипів, самоідентифікації та
вільного мислення з якими жінки стикаються, реалізуючи себе в мистецтві.
Констатовано, що усталені погляди стосовно статевої відмінності при
працевлаштуванні, пов’язані саме із соціальними стереотипами щодо розподілу
ролей в сім'ї, де мужчина є основним

і головним забезпечувальником

матеріальної сторони благополучності родини, а роль жінки зосереджена на
материнстві та збереженні здорового емоційно-духовного середовища сім’ї.
Саме такі стереотипи не дозволяють об’єктивно оцінювати можливості та
компетентності жінок при працевлаштуванні чи побудові кар’єрного зросту в
мистецьких галузях, відповідно пропозиція працевлаштування для чоловіків і
жінок значно різниться в кількісному і якісному ракурсах.
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ОСОБЛИВОСТІ МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНОГО МИСТЕЦТВА
ХХ СТ. НА ТЕРИТОРІЇ ПОЛТАВЩИНИ

Зайченко Надія Іванівна
Студентка 2 курсу магістратури кaфедpи образотворчого та декоративноприкладного мистецтва Навчально-наукового інституту культури і мистецтв
ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
Монуметально-декоративно мистецтво розвивалося разом з іншими
видами мистецтв, насамперед, з архітектурою, живописом, скульптурою,
декоративним мистецтвом за рахунок своєї синтетичності. Відповідно до
розвитку основних мистецьких стильових течій які в свою чергу з’являлися у
відповідь на ті чи інші історичні, політичні, соціокультурні чинники.
Таким

чином,

монументально-декоративне

мистецтво

Полтавщини

розглядається в контексті історичних подій, що відбувалися на території
сучасної України під впливом основних стильових течій періоду ХХ ст.
Монументально-декоративне

мистецтво

–

це

область

пластичних

мистецтв, що, разом із архітектурою, формує довкола людини матеріальне
предметно-просторове середовище, надаючи йому естетичне образне начало
(архітектурний декор, розписи, декоративні рельєфи, вітражі, мозаїка на
фасадах і в інтер’єрах, фонтани, карбування або виковування, сграфіто тощо)
[1,

с.

159].

Монументальний

живопис

належить

до

монументально-

декоративного мистецтва. Фактично, це твір мистецтва, що тісно пов'язаний з
архітектурою і передбачає собою площинність, включає в себе – розпис,
фреску, мозаїку.
У роки сталінського тоталітарного режиму утвердилася ідеологія
культури, яка одержала назву «соціалістичний реалізм». Його вважали
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«творчим методом» літератури та мистецтва. Але, насправді, це була певна
філософія життя й культури.
Шляхом

репресивних

заходів

запроваджується

одновекторність

художнього процесу та жорстка залежність митця від тоталітарної системи,
особливо приділялася увага таким видам образотворчого мистецтва як живопис
та скульптура.
Наступний період хрущовської «відлиги» ознаменувався стрімким злетом
розвитку монументально-декоративного мистецтва на теренах України, який
можна окреслити починаючи з другою половини 50-х рр.
Архітектура

переходить

до

індустріального

ХХ ст. років.

типового

будівництва,

наголошуючи, перш за все, на функціональності та економічності.
Відмова

від

зайвого

прикрашання,

використання

функціонально

застарілих архітектурних деталей, псевдокласичної ордерної системи часів
сталінізму, колонад, портиків, пишних ліплень, привела не до зменшення, а
навпаки, до посилення ролі монументально-декоративного мистецтва. Нова
архітектура вимагала нових художніх підходів, передбачала іншу стилістику,
використання інших матеріалів та технологій, що відповідала запитам часу і
його новим естетичним орієнтирам [2, ст. 122].
Однією з перших значних робіт, що відобразила народження нового
стилю в українському монументальному мистецтві, Г. Скляренко називає
мозаїки київського Річкового вокзалу художників І. Литовченка, В. Ламаха, Е.
Каткова (1961, архітектори В. Гопкало, В. Ладний, Г. Слуцький, М. Дьомін, Г.
Мельничук, В. Скучаєв, скульптор І. Коломієць). За словами мистецтвознавиці
Євгенії

Моляр,

ці

монументальні

панно

на

той

момент

були

експериментальними, адже автори окрім смальти почали використовувати
керамічну плитку, кольорові цементи та поєднували різноманітні техніки [3,4].
Дослідження творів монументально-декоративного мистецтва ХХ ст. на
території Полтавської області дає зрозуміти таку ситуацію, що значна більшість
існуючих об’єктів створена в Радянські часи, але декілька досліджуваних творів
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створені на початку століття в стилі «українського модерну». Найчастіше
зустрічаються мозаїчні панно зі смальти, та оздоблення автобусних зупинок
мозаїкою з керамічних плиток,

менше – керамічні панно, фрески,

монументальний живопис, сграфіто, виковування.
«Якщо ми перестанемо бачити в радянських мозаїках пропаганду, ми
побачимо їх красу» – так висловилась мистецтвознавиця Євгенія Моляр. Це
стосується

всього

монументально-декоративного

мистецтва

за

часів

Радянського Союзу [4].
Твори виконувались переважно за державним замовленням. Серед митців
було не прийнято підписувати роботи, підписи були знайдені тільки на
одиничних мозаїчних панно. Зустрічаються роботи виконані будівельниками,
ремісниками, які несуть меншу художню цінність. Збереженість більшості
об’єктів знаходиться в не найкращому стані, деякі частково знищенні після
прийняття закону про декомунізацію 2014 року, деякі руйнуються, оскільки
розташовані на будинках в аварійному стані. Є повністю знищенні.
Композиція «Жнива» в місті Лубни, знаходиться на фасаді минулого
Будинку культури, нині будівля в аварійному стані. Твір

монументально-

декоративного мистецтва потребує реставрації оскільки поступово руйнується,
пласти цементу з мозаїкою обпадають частинами. Має підпис з авторами і
роком виконання: подружжя Г. Пришедько, Г. Зубченко та В. Гарбуз (1980 р.)
Композиція складається з двох панно розташованих на фасаді по обидва
боки головного входу минулого Будинку культури. Зліва панно з зображенням
жінки-жниварки, яка тримає хліб високо над головою символізуючи врожай, та
аграрні здобутки радянської держави. З права – панно із зображенням чоловіка,
над яким декоративно-абстрактно зображені технології, що символізують
технічний прогрес.
Обидва панно виконані в декоративному стилі з абстрактними
орнаментами. Зображені чоловік та жінка масивні, в центрі композицій,
символізують героїзм та силу радянського народу. Кольорова гама насичена
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яскравими кольорами: помаранчевий, зелений, блакитний, жовтий, синій,
бордовий. Мозаїка виконана в змішаній експериментальній техніці, що є
характерним для того часу, використовуються модулі з колотої смальти, битого
керамічного посуду, керамічної цегли, битих скляних пляшок

синього та

зеленого кольору та модулі з гранітного каменю (Див.Рис.1-2).

Рис. 1. Фрагмент мозаїчного панно
«Жнива» - жінка

Рис. 2. Фрагмент мозаїчного панно
«Жнива» - чоловік

По трасі Полтава – Кременчук зафіксовано велику кількість автобусних
зупинок, оздоблених мозаїкою переважно з керамічних плиток. Період
виконання і авторство не встановлено, приблизно 60-80 рр. ХХ ст., під час
існування Радянського Союзу (Див.Рис. 3). Зі слів В. Ханка, мистецтвознавця,
науковця, що така кількість мозаїк в напрямку Кременчука, на околицях, а
також в самому місті Кременчук, була зумовлена тим, що місто індустріальне і
мало кошти для державного замовлення благоустрою. Більшість мозаїк у
занедбаному стані.

© Зайченко Н.І.
299

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

www.openscilab.org

Рис.3. Автобусна зупинка «Мачухи»

Твори монументально-декоративного мистецтва не мають державного
реєстру, що зумовлює хаотичне, недбале ставлення місцевих рад чи то
приватних осіб, якщо твір знаходиться на приватній території. Нині гостро
постає питання, що до збереження таких творчих об’єктів, можливості
затвердити їх на держаному рівні, оскільки монументально-декоративне
мистецтво ХХ ст. є вагомим доробком національної культури.
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–

Режим

доступу:

https://sovietmosaicsinukraine.org/media/uploads/text/Stynopis_G._Sklyarenko_MD
Art_Stinopis_Galina_Sklyarenko_MDArt.pdf. – Заголовок з екрану.
4.

ART

UKRAINE

[Електронний

ресурс].

–

Режим

доступу:.

https://artukraine.com.ua/a/yevgeniya-molyar--yakshcho-mi-perestanemo-bachiti-vradyanskikh-mozaikakh-propagandu-mi-pobachimo-ikh-krasu/#.X9D0ImUzbIW

–

Заголовок з екрану.
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ПРОБЛЕМИ СПІВПРАЦІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ СЦЕНОГРАФІЇ
ІЗ СВІТОВИМ КУЛЬТУРНИМ ПРОСТОРОМ
Толмачова Марина Вадимівна
студентка 2 курсу магістратури кафедри образотворчого та декоративноприкладного мистецтва
Навчально-наукового інституту культури і мистецтв
ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
Одним з наймасштабніших шляхів інтеграції сценографії та театрального
мистецтва загалом є Європейська Театральна Конвенція (ЄТК) – це мережа
художніх театральних спілок, що розвиває міжнародні проекти та проекти з
художньої мобільності з акцентом на багатомовність і художню освіту. [1]. У
2016 році ЄТК ініціювала новий проект «Театр Діалогу – Діалог культур:
європейське співробітництво зі східноєвропейськими театрами» спільно з
Staatstheater Braunschweig і у співпраці з українськими та грузинськими
театрами.
Шляхи інтеграції для сценографії – це гастролі, міжнародні театральні
фестивалі, спільні міжнародні проекти.
Визначною подією для сценографів усього світу є Празький Квадрієнале.
Міжнародний конкурсний показ сценографії та театральної архітектури – це
найбільший і найпрестижніший у світі захід в такому ключі. Празький
Квадрієнале являє собою унікальну платформу для зустрічі театральних
культур і художників, пропонуючи їм рідкісну можливість обмінятися
досвідом, відкрити для себе нові театральні тенденції й технічні можливості або
спробувати нові прийоми роботи у рамках семінарів.
Щоб скористатися однією з закордонних можливостей, треба робити
нестандартні речі, тобто створювати сучасну, нову та цікаву сценографію, бо
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«театр масових видовищ здатний запропонувати таке розмаїття форм, рівних
яким навряд чи можна знайти в будь-якому іншому виді мистецтва» [2].
Але тут постає аспект впливу та залежності художника-сценографа від
режисера, від театру, які іноді заважають розвиткові в сфері сценографії.
Фінансовий аспект є першочерговим для сценографів. Реновація
освітлювальної техніки, сценічних майданчиків, залучення та опанування
новітніх технологій у сфері сценографії без фінансової підтримки неможливі.
Молоді спеціалісти не можуть одразу робити проекти на сцені великого театру,
їм треба десь напрацьовувати свої уміння та отримати досвід.
Крім того, проблема полягає в застарілій системі освіти. Потрібні спільні
курси – режисерсько-сценографічні, які працюватимуть ще з акторськими
групами. Також важливо, щоб такі курси мали театральне приміщення, де
могли б вільно працювати, тому що сьогодні художники працюють у
майстернях та бачать театр, у найкращому разі, з глядацьких місць.
За приклад, до якого треба прагнути, беремо школу сценографа Дмитра
Кримова. Він використовує незвичну техніку, цікаві методи і підходи до
створення сценографії вистави, і те, що він робить, займає перші позиції в світі.
«Вони працюють із точністю атмосфери, образу, висловлювання» [3]. Дмитро
Кримов викладає в ГІТІСі на кафедрі сценографії, та його творча лабораторія
стоїть в авангарді сучасної театральної педагогічної практики.
Для більш плідної співпраці української сценографії з світовим
культурним простором, перш за все, треба відродити українські школи
сценографічного мистецтва. Держава повинна не бути байдужою до
сценографічної кризи в Україні та, взагалі, до культурного розвитку, а також
фінансувати навчання, впроваджувати грантові програми та сприяти розвитку
творчих ідей молодих сценографів.
.
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Шестерик О.В.

ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ В СОВЕТСКОЙ КИНОУТОПИИ
Шестерик Ольга Викторовна
Всероссийский Государственный Институт Кинематографии им.
С.А.Герасимова
Создание универсальной монолитной идеологии, подходящей всем, без
различия возраста, гендера, расы и т.д. само по себе является утопическим
проектом. На нем, возможно, в наибольшей степени сказываются ограничения,
отмеченные культурологом Ф.Джеймисоном. Он считает, что в жанре утопии
невозможно образно моделировать будущее: «…многообразные поддельные
“будущие” призваны выполнять совершенно иную функцию: функцию
трансформации нашего собственного настоящего в определенное прошлое
некоего грядущего» [1, с. 40]. По его мнению, не зависимо от того, обращается
автор к положительной или негативной утопии, в любом случае ему
приходится использовать обращение к будущему лишь для остранения
известного ему настоящего. Для создания идеологии требуется вполне
определенный классовый, социально-экономический базис. До тех пор пока он
не материализован, идеологические концепции, связанные с предполагаемыми
изменениями будут иметь лишь характер гипотез. И даже для построения такой
экспериментальной

системы

от

автора

требуется

четкое

понимание

взаимосвязей между трансформациями базиса и следующими за ними
трансформациями надстройки.
Большинство авторов утопий следует другому, упрощенному пути:
подбирает уже созданную систему идеологических взглядов, которая, как ему
кажется, лучше других вписывается в картину нового общества. Наша
исследовательская задача – определить, к какому именно времени относится
предлагаемая идеология. Это могут быть взгляды, принадлежащие совершенно
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определенной социальной группе, выраженные в определенный период
(например, европейский религиозный протестантизм XVI-XVII вв.). Или более
расплывчатые,
рассмотрении,

т.н.
всё

продолжительным

«общечеловеческие»,
же

обнаруживают

которые,

при

принадлежность

культурно-историческим

отрезкам

ближайшем

к

каким-либо
(классическая

античность, эпоха Возрождения и т.п.). Когда выбор совершен, в драматургии
произведения возникает повествовательный конфликт: и от несовпадения
времени идеологии с выбранным историческим временем действия, и от
разногласия с актуальным временем зрителя.
Структурные элементы идеологии (общественные идеалы и ценности,
политические теории и программы) выражаются в фильмах, в первую очередь,
вербально и выявляются при анализе драматургии. Кроме того, идеологический
компонент можно вычленить из мотивов поступков героев, а также трактуя
сопутствующие персонажам символы, имеющие идеологическую нагрузку. В
картине может быть представлено несколько идеологических времен, и
конфликт между ними крайне значим для развития и исхода сюжета. В случае,
когда мы имеем дело с идеологической дилеммой, полезно бывает определить
позицию автора.
Для идеологического времени утопии характерно настоящее единство,
внутренняя непротиворечивость, исключающая двоемыслие героев. Оно может
вступать в противоречие с идеологическим настоящим временем зрителя, но не
с самим собой. В нем не допускаются парадоксы и исключения из правил. Это
делает утопическую идеологию, с одной стороны, негибкой по отношению к
частным случаям и зачастую полной общих понятий, а с другой стороны,
позволяет ей быть логичной и искренней.
Идеологическая составляющая сюжета может декларироваться явно или
выявляться

только

при

помощи

сравнительного

анализа.

Наиболее

выразительно взгляды героев на жизнь определяются в картинах А. Роома
(«Строгий юноша») и Р. Викторова («Через тернии к звездам»).
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в

«Строгом

юноше»

в

концентрированном виде происходит в сцене обсуждения молодежью третьего,
морального, комплекса ГТО, придуманного Гришей Фокиным. Он представляет
из себя список высоких нравственных качеств, которые должен выработать в
себе

комсомолец:

скромность,

искренность,

великодушие,

щедрость,

сентиментальность, жестокое отношение к эгоизму, целомудрие [2, с. 73]. К
перечню, предложенному в сценарии Ю.Олешей, в фильме были позже
добавлены «ясность цели», «настойчивость» и «гуманность» (трактуемая
весьма парадоксально: «чтобы не только любить, но и ненавидеть»).
Обнародование принципов вызывает дискуссию у персонажей: ведь подобные
правила были известны в прежние времена и всё равно не работали. Товарищи
Гриши приходят к выводу, что дело в экономической составляющей: когда не
будет денег, способных извратить самые благие намерения, лучшие черты
человеческого характера будут представлены в чистом, благородном виде.
Моральный комплекс должен был дополнить два первых комплекса ГТО,
которые

являлись

всеобщим

критерием

по

оценке

физической

подготовленности советской молодежи (введены в 1931-1932 гг.). На
партийном уровне подобного свода этических норм тогда не было, моральный
кодекс строителя коммунизма появился только в третьей редакции программы
партии в 1961 г. В художественном произведении с временным опережением
авторски (снизу) было озвучено то, что еще не было регламентировано властью
(сверху), но в чем, видимо, уже была потребность.
Исследователь творчества Олеши И.Панченко отмечает, что в целом
создание подобного

морального

комплекса

соотносится

с советскими

программами 1920-1930-х годов по выработке «нового человека» (в частности,
с идеями Л.Троцкого и Л. Выготского), но по существу является простым
«сводом общечеловеческих нравственных ценностей, которые были составной
частью гуманитарной общеевропейской культуры» [3]. Т.е. предлагаемые
Фокиным качества, по мнению исследователя, вполне можно причислить к
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вневременным ценностям. Но при этом включение в данный список
целомудрия – это вполне временное явление, зеркальный ответ на дискуссии
1920-х о праве на свободную любовь. Наиболее спорный момент в этом
рассуждении – это признание «свода общечеловеческих нравственных
ценностей» при этом с подчеркнутым их европейским утверждением. Нам
кажется, что подобный универсальный и вневременной свод крайне сложно
выделить,

и

мы

постараемся

вычленить

именно

те

аксиологические

направления, в которых прослеживается хронологический вектор.
Стоит отметить две важных характеристики морального комплекса
Фокина. Во-первых, заявленное единство критериев – это не только
закрепляемое в раннем социалистическом обществе «равенство», уже знакомое
зрителю и признанное им, но одновременно и характерная утопическая
унификация, проявляемая в разных элементах утопического произведения. Вовторых, связь между материальным и духовным. Марксистский постулат о том,
что бытие определяет сознание, определенно обозначает доминант денежных
отношений в моральном развитии человека, способный исказить самые благие
намерения. На это указывает возмущение одного из Гришиных друзей:
ПЕРВЫЙ. Буржуазия извратила эти понятии. Потому что была власть
денег.
ДЕВУШКА (быстро). А раз теперь власти денег нет, то все эти чувства
получают свою чистоту. Неужели ты не понимаешь?» [2, с. 73]
Кажется, что молодые люди рассуждают о зависимости морали и
классового устройства, опираясь на взаимоотношения, известные им из
недалекого прошлого. Но про денежную систему как корень зла и о пагубном
влиянии частных капиталов на моральный облик граждан писал еще Томас Мор
в основополагающей «Утопии». Так что корни этой части идеологических
воззрений советских студентов, формально остающихся в рамках марксистской
концепции развития общества, можно соотнести со взглядами эпохи
Возрождения.
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Но остается еще физическая, телесная материя, которую можно развить
гармонически благодаря Первому комплексу ГТО. У этого представления
истоки древнее: гармония соразмерно развитых тела и души является одним из
определений греческой калокагатии (в понимании Платона) [4, с. 105]. Отсылка
к античности будет поддержана в кадре и в эстетическом времени фильма.
Итого в «Строгом юноше» мы можем выделить три периода, влияющих
на идеологию: актуальные моральные дискуссии 1920-1930-х годов, античность
и гуманизм. В двух случаях вектор идеологического времени направлен в
прошлое.
В картине Викторова приоритетные ценности человечества будущего
озвучиваются во время исследовании Нийи. Психолог Надежда объявляет
«первым законом» землян – уважение к другой личности, ее физическую и
психологическую неприкосновенность. Правда, для того чтобы это правило
начало работать в отношении Нийи, той еще требуется доказать свое
гуманоидное происхождение и то, что она является личностью (по земным
представлениям). Проблема достоинства человека была одной из центральных
в исследованиях итальянских гуманистов еще в самом начале эпохи
Возрождения: «Достоинство заключено прежде всего в признанной за
человеком возможности возвыситься от “дикого”, “варварского”, ”животного”
состояния до истинно человеческого» [5, с. 46]. Эта проблема описывает
главный драматургический конфликт, связанный с Нией, только в ее случае
«животное» заменяется на «искусственно созданное», а «дикое» - на
«отсутствие воли».
Разрешение вопроса собственного бытия происходит для Нийи во второй
серии фильма, на Дессе, в привычной антагонистической системе, основанной
на социальном конфликте.

Для этого используются и драматургические, и

визуальные приемы. Череда напряженных эпизодов (столкновение с властью,
провокация против землян, попытка теракта, убийство Надежды) приводит к
«возвышению» главной героини: камера запечатлевает Нийю, стоящую над
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телом былого противника, потом резко уносится вверх, даёт панораму
пустынных окрестностей, затемнённого неба – и далее идёт крупный план
впервые плачущей девушки. Так зрителю даётся понять, что в ней, с одной
стороны, пробудились эмоций, эмпатия, а с другой – чувство долга перед
своими соплеменниками, желание помочь им очистить планету. Она становится
«человеком»

не

автоматически

разделяя

идеологию

приютившей

её

цивилизации, а получив чувственный опыт.
Вновь идеологическое время утопии имеет явную отсылку к прошедшему
времени. И снова возникает вопрос об общечеловеческих ценностях. Ведь
эпоха, признавшая доминантой достоинство человека, давно ушла, сменилась
историческая формация, однако провозглашенная гуманистами моральная
убежденность оказалась необходимой для репрезентации идеологии будущего.
Т.е. можно предположить, что непреходящие ценности действительно
существуют. Но также можно допустить, исходя из функций жанра утопии, что
мы имеем дело с идеологическим моделированием – в художественно мире
создается наиболее привлекательный для авторов концепт из элементов,
отсутствующих в их настоящем. Идея из прошлого, привлекательная, но до сих
пор полноценно не реализованная, выбирается в качестве императивного
образца.
Сложнее определить идеологическое время в лентах Е. Шерстобитова
(«Туманность Андромеды») и В. Масса и Я. Эбнера («Последний жулик»).
В романе «Туманность Андромеды» можно провести параллели между
принципами героев Ефремова и Третьим комплексом ГТО. Хотя писатель не
приводит в каком-либо одном месте правила новейшей системы воспитания, но
акцентирует на них внимание читателя в многочисленных ремарках. Людей
Эры Великого Кольца отличают эмоциональная сдержанность, бесхитростная
прямота. Изжиты такие пороки как вещизм и чревоугодие. В гражданах
воспитывается общественная дисциплина. Во многом представления Ефремова
о единстве и гармоничном развитии телесной, эмоциональной и нравственной
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областей также близки калокогатии, как представления Олеши. Однако, если в
«Строгом юноше» предложенная Фокиным моральная модель – это пока только
цель, допускающая дискуссии, то в Эре Великого кольца она уже вполне
реализована, потому что общество создало для этого необходимые ресурсы.
Однако в фильме «Туманность Андромеды» происходит отказ от
предложенной Ефремовым и, как мы заметили, распространенной в советских
утопиях моральной системы. Идейные противоречия можно обнаружить на
драматургическом уровне - при анализе мотиваций главных героев, Дар Ветра и
Эрга Ноора.
В романе Дар Ветер уходит со своего значимого поста заведующего
Внешними Станциями из-за притупления творческого вдохновения, «когда со
зловещим упорством стали повторяться приступы равнодушия к работе и
жизни – одного из самых тяжёлых заболеваний человека…» [6, с. 37]. В фильме
же в разговоре с Ведой Конг он называет иные причины: «Если ты можешь
повысить голос, отмахнуться от замечаний товарищей, не заметить, что
начинаешь верить только себе... надо немедленно менять работу». В этой фразе
– признание в себе стремления к авторитарному стилю управления и
одновременно его порицание. Похожий стиль управления при решении
жизненно важных для экипажа вопросов свойственен и экранному Эргу Ноору
(бескомпромиссные

попытки

изведать

новый

корабль

с

риском

для

собственного экипажа). Характер и поведение героев, как это свойственно для
утопического произведения, не меняется на протяжении всего фильма.
Эти установки совершенно не соответствуют художественному миру
книги, в котором существование авторитаризма неприемлемо и невозможно –
ему на смену давно пришел коллективный стиль решения любых социальных
проблем. Авторы кинофильма не моделируют время будущего, выстраивая
сложный конфликт между утопическим и реальным, трудность которого была
бы в том, что он никак не обозначается в самом сюжете фильма. Напротив, в
фильме обозначается настоящее идеологическое время зрителя. Сами авторы и
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дают ему оценку, но даже в ней они непоследовательны: если зачатки
авторитаризма у Дар Ветра осуждаются, то безрассудному поведению Эрга
Ноора придана форма героического.
Акцент на возможном или явном своеволии руководителей напоминает
об

общественных

дискуссиях,

связанных

с

ниспровержением

«культа

личности» в СССР после 1956 года и соответствующего доклада Н.Хрущева на
XX съезде КПСС. Характеристика данная Сталину («Он действовал не путем
убеждения, разъяснения, кропотливой работы с людьми, а путем навязывания
своих установок, путем требования безоговорочного подчинения его мнению»
[7, с. 131]) описывает и поведение экранного Эрга Ноора. Однако, то, что мы
видим в фильме, – это не крайняя форма уже осужденного «культа личности».
Но и не дискуссионный либерализм последующего периода «оттепели».
Возможно, такая интерпретация поступков дар Ветра, влиятельного
человека, решившего добровольно оставить свой пост, была бы актуальна в год
выхода романа, в начале «оттепели», но к моменту появления на экранах
фильма (1967 год), с началом «застоя», полемика о форме власти уже сошла на
нет. В итоге, умеренное обращение к реальному идеологическому прошлому,
нерешительность в его осуждении и отсутствие иных вариантов – всё это
определяет идеологический вектор фильма: он перестает быть утопическим и
поворачивается в обратную от будущего сторону – к недавнему прошлому
(1930-1950-е гг.) – и к тому же приобретает характер обличительства, к тому же
непоследовательного.
Что касается «Последнего жулика», то авторы картины как будто
намерено отказываются от акцента на идеологической составляющей. Хотя в
сценарии Алексея Сазонова и Зиновия Паперного есть прямые указания на
следование уже известным тенденциям: в недалеком советском будущем
уголовный кодекс сменяется моральным, по которому самое страшное
наказание – 10 дней полного бойкота всего общества (похожее, но более
длительное наказание, предусмотрено и в утопическом романе Ефремова: на
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остров Забвения – Шри-Ланку – на неопределенный срок отправляют
аморальных ученых и руководителей). Одиночество и осознание своей
бесполезности для общества должны пробудить в нарушителе совесть и
заставить перевоспитаться.
В картине Петя Дачников действительно перевоспитывается, но не из-за
морального давления общества, а благодаря романтическим побуждениям. Его
исправление происходит постепенно: сначала на уровне действия – он
возвращает украденное, а потом на уровне идеи – он вовсе отказывается от
мысли жить грабежом.
Лишь в финальной песне (написанной специально для фильма В.
Высоцким), которая исполняется в условной обстановке, вне сюжета,
озвучиваются некие общие плакатные взгляды, которые не обязательно
связывать с грядущими коммунистическими изменениями («Вот что: Жизнь
прекрасна товарищи…»).
И показательная строка: «В фильме этого не было -//Было только
желание…». Действительно, создается впечатление, что в данном эксперименте
не находится места для озвучивания социальных взглядов. Эксцентрический
стиль

картины

расходится

с

возможностью

открытой

дидактики

и

морализаторства. Однако то, что оказалось сложным для выражения во
временном пласте повествования, нашло свое проявление в пространственном
аспекте, который будет нами рассмотрен в следующей главе.
Можно сказать, что вектор идеологического времени в советских
киноутопиях направлен в прошлое разной степени отдаленности (от V века до
н.э. до середины XX века н.э.). Ключевыми являются не столько конкретные
социальные программы, сколько взгляды философов на должное развитие
человека в период классической античности и в эпоху Возрождения. Но
реализация набора выбранных образцовых качеств относится исключительно
ко времени будущего и напрямую связано с благоприятными экономическими
изменениями в обществе.
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ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Бажан С.П.

ОСВІТНІЙ КЛАСТЕР ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ІНСТРУМЕНТ
УПРАВЛІННЯ ФАХОВОЮ ПЕРЕДВИЩОЮ ОСВІТОЮ
Бажан Сергій Петрович
кандидат педагогічних наук,
директор ВСП «Дніпровський фаховий коледж інженерії та педагогіки
ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет»
За Законом України «Про освіту» [1], освіта є основою інтелектуального,
духовного, фізичного і культурного розвитку особистості, її успішної
соціалізації,

економічного

добробуту,

запорукою

розвитку

суспільства,

об’єднаного спільними цінностями культури та держави.
Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої
цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних
здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації
компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого
суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і
суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного,
творчого, культурного потенціалу Українського народу, підвищення освітнього
рівня

громадян

задля

забезпечення

сталого

розвитку

України

та

її

європейського вибору.
Державна політика у сфері освіти і науки відіграє вирішальну роль у
забезпеченні розвитку людського капіталу та отриманні економічної вигоди у
вигляді

сталого

зростання

економіки,

покращення

суспільного

та

індивідуального добробуту та якості життя. Досягнення цих цілей потребує
узгоджених політичних ініціатив, ефективних управлінських рішень та
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довгострокових інвестицій [2]. Стратегічними завданнями реформування освіти
в Україні визначено: відродження і розбудова національної системи освіти як
найважливішої ланки виховання свідомих громадян, формування освіченої,
творчої особистості, забезпечення пріоритетного розвитку людини, відтворення
й трансляції культури й духовності в усій різноманітності вітчизняних та
світових зразків; виведення освіти на рівень розвинутих країн світу шляхом
докорінного реформування її концептуальних, структурних та організаційних
засад; подолання монопольного становища держави в освітній сфері через
провадження децентралізаційного важелю; демократизації освітніх закладів;
формування

на

регіональному

рівні

потужної

інноваційної

освітньої

інфраструктури.
Законом «Про фахову передвищу освіту» [3] встановлено основні правові,
організаційні, фінансові засади функціонування системи фахової передвищої
освіти, створено умови для поєднання освіти з виробництвом з метою
підготовки

конкурентоспроможних

фахівців

для

забезпечення

потреб

суспільства, ринку праці та держави.
Стратегія розвитку освіти в Україні полягає у модернізації змісту освіти
тому, що одночасно є інструментом та засобом реалізації державних інтересів і
пріоритетів.
Необхідність впровадження інновацій в освіті, як важливого чинника
формування нової якості економіки та суспільного життя, випливає з таких
чинників [4, с. 79–90]: інновації містять елементи новизни та змін, мають
динамічний характер і властивість до розвитку; інновації тісно пов’язані з усіма
іншими чинниками, що впливають на розвиток освітньої інфраструктури
регіонального

чи

загальнодержавного

рівня;

інновації

впливають

на

формування ринку праці, який сам по собі є важливим аспектом розвитку
економіки регіону чи країни в цілому.
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Для визначення основних передумов інноваційного розвитку освітньої
галузі країни, у тому числі на регіональному рівні, потребує належне
обґрунтування дефініцій «зміни» та «інновація».
В умовах інноваційного розвитку України, починаючи з 90-х років
минулого

сторіччя,

основний

напрямок

розвитку

освіти

полягає

в

управлінських аспектах, де першочергове завдання сучасного керівника
навчального закладу — зміна самої системи освіти, її мети, завдання, способів
та

методології

підготовки

фахівців,

що

мають

відповідати

запитам

роботодавців та будуть затребувані на ринку праці. Ця діяльність, щодо
впровадження

інновацій

в

системі

освіти

та

управління

нею,

має

спрямовуватись на створення інноваційних освітніх мереж, або розширювати
можливості діючих, шляхом розвитку їх інфраструктури на регіональному та
загальнодержавному рівні, де інновації повинні виступати як види діяльності,
що необхідні для управління самим регіональним інноваційним освітнім
кластером.
В

якості

інноваційного

освітнього

кластера

ми

розглядаємо

інфраструктуру освітньої мережі у склад якої входять заклади фахової
передвищої освіти, організації, установи та підприємства різних галузей що
об’єднані навколо проблеми підготовки висококваліфікованих кадрів на
регіональному рівні.
Регіональна міжгалузева освітня мережа, є кластерною освітньою
системою і має функціональну структуру. Управління такою мережею, як
освітнім кластером в якому інновації також є функцією, має здійснюватись з
урахуванням економічної спеціфіки регіональну.
Різні її суб'єкти господарської діяльності знаходяться на макрорівні цієї
системи. Тут, можна конкретизувати варіанти дій із розвитку можливостей
освітнього кластера щодо безупинної й послідовної розробки та впровадження
в свою діяльність різного роду інновацій, що є способом досягнення
максимальної ефективності функціонування цілої системи в конкурентному
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середовищі. Р. Солоу (англ. Robert Merton Solow) [5] у своїх роботах показав,
що значна частина підприємств США своєму економічному розвитку
зобов'язані впровадженню у своїй діяльності науково-технічних інновацій.
В період реформування в державі глобальних інституцій, таких як освіта,
виникає конфлікт парадигм — це, насамперед, конфлікт різних систем
цінностей, різних способів вимірювання і спостереження явищ, різних практик
тощо, де парадигма — це сукупність філософських, загальнотеоретичних основ
науки; система понять і уявлень, які властиві певному періодові розвитку
науки, культури, цивілізації.
Коли новаторська, наукова діяльність підприємства, організації чи
установи впливає на зміну однієї парадигми на іншу, за термінологією
Т. Куна (англ. Thomas Samuel Kuhn) [6], це називається «науковою
революцією» або «зміна парадигми», де рішення відмовитися від парадигми
завжди одночасне з рішенням прийняти іншу, а обставини, що приводить до
такого рішення, розглядаються як співставлення обох парадигм з суспільними
змінами, так і порівняння парадигм одну з одною. Нова парадигма, повинна
сприяти втіленню результатів інноваційного процесу, що надає змогу провести
педагогічний прорив у перспективі, формуючи фундамент для подальшої
генези освіти.
Загалом виділимо кілька змін парадигми, а саме: зміна, як системний
процес та зміна, як компетентнісно-формувальний процес. Згідно з якими
інфраструктура регіонального освітнього кластера, в результаті системного
провадження інновацій в освітній процес, цілеспрямовано формує у майбутніх
фахівців професійні компетентності.
Саме оптимізація освітньої мережі на регіональному рівні, шляхом
об’єднання в межах певної території різних закладів фахової передвищої освіти
в одну інституційну одиницю і є — регіональним освітнім кластером.
Створення

регіональними

освітніми

кластерами

країни

власних

виробничих потужностей сприятиме розвитку промисловості країни, збільшить
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ефективність освітньої діяльності закладів освіти, створить власну нішу у
загальнодержавному інноваційному процесі. Хоча тут виникає ціла низка
об’єктивних і суб’єктивних перешкод (наприклад, нестача фінансових і
людських ресурсів, невідповідність нормативно-правової бази, чинник часу
тощо), для подолання яких потрібні передові структурні та інституційні
трансформації.
Вибір

напряму

інноваційного

розвитку освітнього

кластера на

регіональному рівні своєчасний процес, за умови набуття ним якісно нових
ознак під впливом децентралізації системі освіти України, що зумовлює пошук
нових шляхів науково-технологічного розвитку в контексті нових суспільних та
економічних ризиків.
В цьому випадку варто обирати оптимальні пропорції інноваційного
розвитку

інфраструктури

регіонального освітнього

кластера,

які

у

стратегічному сенсі дали б змогу мати синергетичний ефект. Інноваційну
інфраструктуру освітнього кластера регіонального рівня варто розглядати як
цілісний комплекс взаємодіючих освітніх установ, соціально-економічних
організацій, підприємств та установ, які обирають інноваційну модель
співіснування і впроваджують заходи для її втілення.
Розвитку фахової передвищої освіти на регіональному рівні властиві такі
особливості: якість освітніх послуг; підтримання центральною та місцевою
владою нових ідей і технологій, впровадження інновацій різного спрямування в
управління галуззю; гнучкість навчальних закладів щодо зміни виду їх
діяльності; удосконалення правових механізмів реалізації конституційного
права громадян на рівний доступ до якісної освіти; розвиток інфраструктури
шляхом

створення

національних

освітніх

консорціумів,

кластерів;

впровадження автономії закладів освіти та їх академічної свободи тощо.
Важливий аспект розвитку регіонального освітнього кластера, це ухвалення
стратегічних управлінських рішень з впровадження нововведень, що має
причетність до процесів інноваційного розвитку, а саме: акцент на множинності
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інфраструктури освітнього кластера, злагоджена співпраця з місцевими
Центрами зайнятості населення, щодо підвищення питомої ваги та значення
освітніх

послуг,

задля

задоволення

потреб

роботодавців

у

висококваліфікованих фахівцях, вироблення і втілення політики формування
ринку робочої сили коштом мешканців певного регіону.
Варто додати, що специфічні відносини між учасниками інноваційного
процесу у разі розвитку інфраструктури інноваційного освітнього кластера,
повинні бути спрямовані на вирішення головного завдання — формування
конкурентоздатного висококваліфікованого кадрового потенціалу регіону та
країни, затребуваного роботодавцями різних галузей, а значення людського
чинника у ході розробки концепцій управління розвитком освітніх мереж
невпинно зростає.
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Байдюк Л. М.

ЖАНР АНАЛІТИЧНОГО ЕСЕ І ЙОГО ОСНОВНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ В ІНОЗЕМНІЙ МОВІ
Байдюк Любов Миколаївна
Викладач кафедри фахових методик та інноваційних технологій
у початковій школі
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Дослідження Т. Лілліс [3] показало, що здатність студента написати есе
повʼязана не тільки з його грамотністю або рівнем когнітивного розвитку.
Написання есе тісно повʼязане зі здатністю породження ідей, сенсу. Створення
тексту цього жанру засноване на сформованих соціоісторичних традиціях
писемності, традиціях знань в конкретній культурі, конкретному соціальному
інституті, конкретный галузі знань. Створення тексту в жанрі есе є соціальною
практикою, яка мотивована ідеологією і надає (або позбавляє) доступу до
здобуття вищої освіти.
У вітчизняній системи освіти поняття «твір» базується на есеїстиці і її
традиціях (свободі вираження поглядів та літературній формі висловлювання в
жанрі літературного есе, в традиції Мішеля Монтаня) [1]. У 2000р., із
збільшеним статусом англійської мови в сфері науки і освіти, зʼявляється новий
жанр

аналітичного

есе,

який

відповідає

англо-американській

традиції

породження письмового тексту. В основі створення тексту есе лежить
раціональність мислення і логіка побудови тексту. Традиційний жанр твору
змінюється жанром есе в ЗВО. Ш. Канагараджа характеризує це явище як
результат лінгвістичного імперіалізму [2].
У нашому дослідженні ми вважаємо, що породження тексту в жанрі
аналітичного есе будується на усвідомленні учнями:
1) важливої ролі ідентичності автора в створенні тексту,
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2) адресності письмового тексту в процесі породження сенсу,
3) письмової мови як важливої дискурсивної практики в університеті,
4 ) ролі жанру есе, як елітарного в сучасному університеті.
Отже, створення письмового тексту в жанрі аналітичного есе вимагає
врахування ціннісно-смислового, мотиваційного, когнітивного і поведінкового
аспектів породження іншомовної компетенції. Під аспектами ми розуміємо
різні боки, фокуси розгляду створення тексту даного жанру.
Жанр аналітичного есе є ефективною формою організації засвоєння
змісту навчання, так як в ході роботи над створенням письмового тексту, учні
залучені в процес породження писемного мовлення на інтелектуальному,
мотиваційному, ціннісному рівнях. Ми вважаємо, що навчання жанру
аналітичного есе повинна будуватися на основі проблемних ситуацій, які
природним чином стимулюють пізнавальні і мовленнєві здібності учнів,
створює умови для усвідомлення і прийняття ціннісних і мотиваційних
установок.
Основними характеристиками даного типу есе, є наявність чіткого
аргументу – авторської позиції. Введення містить презентацію основного
аргументу, тези автора і постановку проблеми / дослідного питання на базі
заданого матеріалу (тексту з проблемною ситуацією) і коротку презентацію
вихідної проблемної ситуації.
Основна частина есе – це аналіз вихідного тексту і проблеми: виявлення
спірних аспектів початкового тексту (unsupported assumptions, biased opinions,
lack of evidence). Основна частина також містить обґрунтування виявлених
проблем на підставі релевантних прикладів, аргументів і авторське оцінне
судження, критичного розуміння проблемної ситуації і проблемного завдання.
Авторське судження має доказово будуватися протягом всієї основної частини
есе.
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Висновок есе має містити резюме, висновки про те, як аналізований
вихідний текст в заданій проблемній ситуації співвідноситься з основним
аргументом, тезою автора есе.
Отже, створення письмового тексту есе вимагає роботи на рівні
макроструктури тексту (композиції, вступу, основної частини, висновків,
структури абзаців, засобів мовної та логічної когезии) і мікроструктури
(структури пропозицій, граматичних і лексичних елементів).
Жанр аналітичного есе вимагає від учня висловлення своєї власної думки
з питання / проблеми. Обґрунтоване висловлення своєї думки є важливою
цінністю в процесі трансляції / трансформації знань, проте висловлення своєї
думки

повʼязане

з

лінгвістичними,

риторичними

і

дисциплінарними

особливостями створюваного тексту.
Відповідно, навчання письмового тексту в жанрі аналітичного есе
вимагає знайомства учнів:
• зі специфікою білінгвального навчання, високим статусом англійської
мови в науковій і професійній комунікації;
• з основними національними і риторичними особливостями створення
письмового тексту українською та англійською мовами;
• з теорією дискурсу і соціальною природою тексту;
• з жанром аналітичного есе, його ключовими характеристиками;
• зі специфікою письмового тексту в конкретній дисципліні (галузі знань);
• з критичним мисленням, як основою письмової мови у ЗВО при пошуку
відповіді на питання аналітичного есе;
• з психологічними особливостями породження письмового тексту.
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РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО
НАВЧАННЯ ОСНОВ ПРОГРАМУВАННЯ
Беца Анастасія Сергіївна
магістр 2-го курсу факультету інформаційних технологій,
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Вапнічний Сергій Дмитрович
старший викладач кафедри інформаційних управляючих систем та технологій,
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Сучасний розвиток суспільства визначається стрімким збільшенням
швидкості старіння знань, у зв’язку з чим зростають потреби в їх оновленні.
Досягнення

інформаційних

технологій

дозволяють

вирішити

зазначену

проблему шляхом широкого застосування у сфері освіти дистанційного
навчання. Проте, для забезпечення навчального процесу з цією формою
навчання на належному рівні необхідне масштабне застосування потужних
комп’ютерних

систем,

які

будуть

у

змозі

забезпечити

віддалений

(дистанційний) доступ до захищених інформаційних систем і ресурсів
навчального призначення.
Застосування мультимедійних засобів на заняттях дозволяє підвищити не
тільки інтерес до майбутньої спеціальності, але і успішність по певній
дисципліні.

Навчальні

комп’ютерні

програми,

електронні

підручники,

інформаційні системи дають можливість кожному студенту незалежно від рівня
його підготовки брати активну участь у навчальному процесі, індивідуалізувати
свій процес навчання, здійснювати самоконтроль. Бути не пасивним
спостерігачем, а активно одержувати знання і оцінювати свої можливості.
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Студенти починають одержувати задоволення від самого процесу
навчання, незалежно від зовнішніх мотиваційних факторів. Цьому сприяє і той
факт, що при застосуванні інформаційних технологій на заняттях з більшості
дисциплін на певний час передані окремі функції викладача. А комп'ютер може
виступити в ролі терплячого педагога-репетитора, що здатний показати
помилку і дати правильну відповідь, і повторювати завдання знову і знову, не
виражаючи при цьому ні роздратування, ні досади.
Зростання вимог до інформаційної діяльності фахівців, зумовлює
необхідність впровадження інформаційних технологій з метою підвищення
результативності, інтенсивності й інструментальності їхньої професійної
діяльності [1].
Дослідженням цих процесів присвячено наукові доробки О. Андрєєва,
В. Красільнікової [2], Н. Тверезовської, Б. Скінер. Використання інформаційних
ресурсів дозволяє позбутися рутинної роботи, підвищуючи тим самим якість
професійної діяльності.
Актуальність теми важко переоцінити. Потреба у розробці якісних
продуктів,

спрямованих

на

розуміння

дисципліни,

що

вивчається,

є

першочерговою. Тому, обов’язковим є створення інформаційної системи-сайту,
яка служитиме опорним методичним забезпеченням для десятків студентів
факультету інформаційних технологій та забезпечить негайну (у разі потреби)
можливість модифікації матеріалів – додавання, редагування, створення нових
лекцій та контестів – викладачем даної дисципліни.
Навчальні електронні інформаційні ресурси, що розміщуються в Інтернеті
в цілому і різних інформаційних системах зокрема, розрізняються винятковою
різноманітністю. У сучасному світі це вітається, проте кожна така розробка для
реалізації її на прийнятному змістовному та методичному рівні вимагає великих
часових і фінансових ресурсів.
Тому постає проблема формування вимог та вказівок до розробки
інформаційної системи для ефективного навчання основам програмування,
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спрямованої на сприйняття та засвоєння студентами методичного матеріалу, а
також на підвищення якості отриманих знань [3].
Метою роботи є створення інформаційної системи, яка забезпечить
ефективне навчання основам програмування студентів ІТ-напрямку. Ця
інформаційна система повинна володіти такими якостями, як функціональна
повнота, своєчасність, функціональна надійність, адаптивна надійність,
економічна ефективність.
Дисципліна «Алгоритми та структури даних» входить до навчального
плану двох спеціальностей факультету інформаційних технологій, а саме 121
«Інженерія програмного забезпечення» та 122 «Комп'ютерні науки». Розподіл
аудиторних годин, які виділено

на дисципліну «Алгоритми та структури

даних» наступний: 60% виділено на лекційні заняття, сорок відсотків - на
лабораторні роботи.

У зв'язку з необхідністю випуску факультетом

інформаційних технологій хороших та висококваліфікованих спеціалістів,
потрібно враховувати важливість забезпечення повної базової підготовки по
дисциплінам циклу професійної підготовки.

Оскільки курс «Алгоритми та

структури даних» є базовим на першому курсі, викладачам потрібно доступно
та (це важливо) цікаво донести до студентів той об'єм матеріалу, який

дасть

поштовх вивченню таких фундаментальних мов програмування як С++, C#,
Python, PHP, Ruby, Java та інші.
Студенти першого курсу вищеназваних спеціальностей мають змогу
практикуватись та вдосконалювати свої здібності на лабораторних роботах,
які, в свою чергу, віддзеркалюють пройдені на лекціях теми. Для дисципліни
«Алгоритми та структури даних»

таким

«майданчиком» вже протягом

декількох років є сайт E-Olymp, але досвід показує, що необхідним є створити
свою університетську базу тестування знань студентів, яка мала б змогу
відобразити реальні здобутки студентів як «алгоритмістів» за час навчання на
факультеті інформаційних технологій (сюди включаємо оцінювання модульне і
семестрове).
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До дидактичних принципів, які необхідно застосувати при розробці
даного виду інформаційної системи, можна віднести принципи наочності,
індивідуалізації, активності. Але не слід забувати й про інші відомі дидактичні
принципи, такі як принцип науковості, принцип систематичності та інші. А
такий принцип, як доступність, повинен бути реалізованим на вищому рівні.
За цими принципами формують вимоги до інформаційної системи для
ефективного вивчення основ програмування для вищої школи. Серед них:
 інтерактивність,
 мультимедійність,
 адаптивність,
 доступність.
Серед основних вимог до створення інформаційної системи для
освітнього процесу: науковості, доступності, проблемності, велика увага
приділяється наочності навчання: почуттєвому сприйняттю досліджуваних
об'єктів. Наочність навчання при використанні комп'ютерних програм має деякі
переваги перед навчанням з використанням традиційних джерел здобуття
інформації.
Таким чином, інформаційна система для ефективного навчання основ
програмування повинна, зберігаючи всі можливості звичайних джерел здобуття
знань, мати принципово нові, у порівнянні з ними, якості, що включають
елементи гіпермедіа і віртуальної реальності, що забезпечують високий рівень
наочності, ілюстративності і високу інтерактивність, забезпечувати нові форми
структурованого подання більших обсягів інформації і знань.
Як показує аналіз, більшість студентів уже на ранніх стадіях навчання
прекрасно усвідомлюють необхідність застосування новітніх інформаційних
технологій у своїй професійній діяльності. Ефект пізнання підсилюється, якщо
навчальні завдання пов'язані з практичною діяльністю майбутнього фахівця або
становлять інтерес у його сьогоднішній навчальній або науковій роботі.
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Більшість студентів усвідомлюють, що в майбутньому реально захищеною у
соціальному відношенні може бути тільки ініціативна і добре освічена людина,
здатна гнучко перебудовувати напрямок і зміст своєї діяльності у зв'язку зі
зміною технологій і соціального замовлення.
Оскільки задачею була розробка доступної інформаційної системи,
адмініструванням якої в подальшому займатиметься безпосередньо викладач,
тому, використовуючи матеріали, які надав лектор дисципліни «Алгоритми та
структури даних» [4], було створено відкриту у доступі інформаційну систему,
яка є адаптивною, легкою до використання, із дружелюбним інтерфейсом, а
також цілком змістовною з точки зору лектора. Система (сайт) включає в себе
матеріали різних категорій, а саме:

текстовий матеріал, зображення,

гіперпосилання, відео-записи, та інші, необхідні для засвоєння та розуміння
матеріалу, елементи.
Інформаційна система «Алгоритми та структури даних» розроблялась з
розрахунком на те, що його використовуватиме викладач вищезгаданої
дисципліни у навчальних цілях. Тому інтуїтивна структура інформаційної
системи, можливість вносити певні зміни, редагувати основні елементи,
оновлювати інформацію були під час створення ІС визначними завданнями.
Вибір хостингу, на якому необхідно було реалізувати інформаційну
систему для ефективного навчання основам програмування впав на хостинг
ZZZ.com.ua.
Для того, щоб юзер зміг відкрити інформаційну систему-сайт «Алгоритми
та

структури

даних»

http://missbetsadirector.zzz.com.ua,

необхідно

перейти

впевнившись,

що

по
працює

посиланню
Інтернет-

підключення. Оскільки даний сайт є кросплатформним, то він володіє
властивостями адаптивності – жодні елементи сайту не виходять за межі
екрану, не розміщуються хаотично при відкритті даного сайту на планшеті або
мобільному пристрої.
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Вигляд головної сторінки (привітання) інформаційної системи з
дисципліни «Алгоритми і структури даних» зображено на рис.1. Підключивши
до сайту плагін Yoast SEO адміністратору сайту можна буде слідкувати за
основними вимогами SEO-аналізу, серед яких:
 аналіз читабельності;
 власне SEO-аналіз;
 попередній вигляд сторінки в Google;
 попередній вигляд сторінки в Facebook;
 попередній вигляд сторінки в Twitter та ін.

Рис. 1. Вигляд головної сторінки сайту

Інформаційна система для ефективного навчання основам програмування
містить посилання на задачі з різних сайтів з автоматизованими системами
перевірки засвоєння знань студентами з тієї чи іншої теми дисципліни,
основними з яких є наступні системи online-judge:
> www.e-olimp.com (E-olimp, Житомир, Україна)
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> Сodeforces.com (Кодефорс, Саратов, Росія)
> www.spoj.com (Spoj, Варшава, Польща)
> http://acmp.ru (ACMP, Красноярський край, Росія)
> https://atcoder.jp/ (AtCoder, Японія) та ін.
Також інформаційна система використовує бази (банки) задач з різних
зовнішніх ресурсів, серед яких:
> Київські районні олімпіади по інформатиці (http://soi.org.ua/),
> Київські

міські

олімпіади

з

інформатики

(http://www.kievoi.narod.ru/),
> відбори на міжнародні олімпіади (http://uoi2010.kmpu.edu.ua/) та ін.
Посилання на ці бази знаходяться на одній із сторінок сайту під назвою
«Бази задач» або внизу кожної лекції, під викладеним теоретичним матеріалом.
Що стосується користувача, то в готовій до використання в навчальних
цілях, інформаційній системі «Алгоритми та структури даних», можна
переходити по різним сторінкам сайту (кількість сторінок відповідає кількості
лекцій + вступна сторінка (Home Page) та Blog), переходити по посиланням,
залишати свої коментарі під лекціями (потрібно лише заповнити обов’язкові
поля, позначені * – e-mail адреса, яка не оприлюднюватиметься та ім’я),
дивитися відео, здійснювати пошук по сайту, переходити на контести із
задачами [5], а також на сайти з базами задач та на системи online-judge,
переглядати картинки, читати та надихатися приємними фічами сайту –
цитатами мудрих та успішних людей, та, головне – вчитися.
Заключним етапом дослідження є дослідно-експериментальна перевірка і
оцінка

ефективності

розробленої

методичної

підготовки.

Перевірка

ефективності впровадження розробленої інформаційної системи в створення
педагогічних умов підготовки студентів до підсумкового контролю з
дисципліни здійснювалася з урахуванням порівняльного методу наукового
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дослідження,

сутність

якого

полягає

у

зіставленні

результатів

експериментальних і контрольних груп у процесі дослідницької роботи.
Під час формувального експерименту у КГ заняття проходили за
традиційною методичною базою, у ЕГ впроваджувалася експериментальна
методична база. На констатувальному етапі експерименту проводилося
дослідження з кожного критерію підготовленості студентів інформаційних
технологій до підсумкового контролю: мотиваційного, інформаційного,
практичних навиків, результативно-контролюючого, розвитку самостійної та
творчої активності. У ході формувального етапу експерименту були проведені
вимірювання за методиками, які використовувалися на констатувальному етапі.
На рис. 2 зображено діаграму змін у відсотковому співвідношенні рівнів
сформованості знань студентів методів програмування після впровадження
експериментальної методики, де запис «КГ» вказує на дані контрольної групи
студентів, а запис «ЕГ» – на дані експериментальної групи, студенти якої
використовували під час навчання розроблену інформаційну систему.

Рис. 2. Порівняння рівнів сформованості показників знань методів програмування після
впровадження експериментальної методики
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Рис. 3. Динаміка сформованості практичних навиків студентів в розв’язуванні завдань
контрольної та експериментальної групи до і після експерименту

Динаміка сформованості практичних навиків студентів розв’язування
завдань контрольної та експериментальної групи до і після експерименту
зображена на графіку (рис. 3). Після впровадження експериментальної
методики, рівень практичних умінь та навиків покращився в обох групах, проте
динаміка

в

експериментальній

експериментальних

груп

після

групі

набагато

експерименту

більша.

У

студентів

спостерігається

значне

підвищення рівня всіх показників.
Дані експериментального дослідження підтвердили, що підготовка
студентів до підсумкового контролю з дисципліни здійснюється ефективніше
порівняно з традиційною системою підготовки за умови використання
розробленої методичної бази у вигляді інформаційної системи-сайту.
Отже, було створено та введено в експлуатацію інформаційну систему у
вигляді сайту із зібраним в ній методичним матеріалом до дисципліни
«Алгоритми та структури даних» на основі педагогічного досвіду та підібраних
викладачем

лекцій

та

практичних

завдань.

Також

було

апробовано

інформаційну систему та встановлено факт підвищення ефективності знань
основ

програмування

у

студентів

факультету

шляхом

використання

розробленої системи в навчальних цілях. В планах розвитку інформаційної
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системи є вихід на співпрацю з сусідніми країнами для обміну досвідом та
матеріалами [6].
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Борцова Ю.О.

ТВОРЧІ ІДЕЇ СОНІ ДЕЛОНЕ В СУЧАСНОМУ ДИЗАЙНІ
Борцова Юлія Олександрівна
магістрантка Рівненського державного гуманітарного університету,
викладач у МШ «Нетішинська художня школа»
Аналіз сучасних тенденцій в мистецтві і дизайні, дозволяє зробити
висновок, що саме зараз інтерес до творчості Соні Делоне переживає певний
«ренесанс», так саме як і зацікавленість до ідей симультаннізму 100-літньої
давнини.
На початку XX ст. традиційне реалістичне мистецтво поступилося місцем
модернізму і новоявленому авангардизму, які все більше виходили на передній
план, користуючись зростаючою увагою з боку засобів масової інформації.
Культура модерну будь-якої епохи завжди озиралася на античність, але,
критикуючи її, все ж ніколи повністю від неї не відмовлялася. Модернізм
відрізняє особливий інтерес до створення нових форм, демонстративно
протиставлених

формам

класичного

мистецтва,

а

також

акцент

на

суб'єктивності модерністського світорозуміння. Нове життєрозуміння вимагало
нової ідейної платформи, яка була сформульована на базі інтуїтивізму,
ніцшеанства, феноменології, психоаналізу, екзистенціалізму.
Протягом двадцятого століття діячі мистецтва, поети і письменники
регулярно

ставили

експерименти

зі

створення

незвичайних

художніх

формоутворень, «зводячи» воєдино ті системи і стилі, які раніше вважалися
самостійними і виключали саму можливість подібного використання. Мета цих
експериментів була спільною – створити певний «універсальний» витвір, який
найбільш адекватно і повно передав би всі варіації і відтінки тогочасної
картини світобудови.
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Рубіж XX-XXI ст. демонструє нам максимальне позбавлення мистецтва
від

усього

«канонічного».

Симультанність

(тобто

конструювання,

що

передбачає по суті безкінечне число все нових і нових варіацій, схем) гарантує
відступ від будь-яких традиційних канонів і вселяє надію на те, що актуальність
такого експериментального мистецтва збережеться, що набір виразних засобів,
вживаний художником, не втратить (або не відразу втратить) свою естетичну
глибину, свіжість і привабливість. Симультанність дозволяє майстру здивувати,
збентежити, викликати неприязнь (але не байдужість – що головне), шокувати
глядача. Сучасні приклади симультанного мистецтва можуть викликати різні
емоції та почуття, але що саме головне – ніколи не залишають байдужим.
Об’єктом дослідження є історія виникнення, розвитку та причини
нинішньої актуальності симультанного способу представлення об'єктів у творі.
Предметом

дослідження

є

апробація

у

власному

творі

декоративно-

прикладного мистецтва ідей, що використовувала Соня Делоне ще на початку
минулого сторіччя.
Мета цього дослідження полягає в аналізі еволюції теорії симультанного
мистецтва з давніх часів до сучасності, та практичному підтвердженні того, що
симультанні ідеї, які активно просувала у своїй творчості Соня Делоне, не
тільки не втрачають своєї актуальності, але й активно втілюються сучасному
мистецтві.
У творчому тандемі Делоне, що тривав 30 років, перше місце
мистецтвознавці звично відводили Роберу. Однак куратори першої у
Великобританії ретроспективної виставки робіт Соні Делоне, яка відбувалася у
Лондонській галереї «Тейт Модерн» з квітня по серпень 2015 р., вважали, що
вона була самостійною, сформованою мисткинею ще до зустрічі з чоловіком. І
після смерті Робера в 1941 році успішно продовжувала їх спільний творчий
пошук майже 40 років.
Сама мисткиня казала: «Для мене немає поділу між моїм живописом і, так
званої, декораторською роботою. Я ніколи не вважала «прикладні мистецтва»
© Борцова Ю.О.
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чимось, що гальмує розвиток художника – навпаки, це було продовженням
мого мистецтва». І саме головним доказом цього

висловлювання є

різноманітність її творчості. Так, окрім живопису та дизайну одягу, після
Другої світової війни Делоне приєднується до колективу художників і
архітекторів Groupe Espace, який прагнув інтегрувати мистецтво в кожен
елемент повсякденного життя. Одним з найважливіших проектів, над якими
вони працювали в цей час, був дизайн меблів для студентів Cité Internationale
Universitaire у Парижі – він являв собою ідеальне поєднання функціональності і
естетики, родзинкою якого стала книжкова шафа з кольоровими блоками, яка
виглядає доречно навіть в сучасному домашньому офісі або вітальні.
Перетворюючи текстиль та меблі, килимки і одяг на мистецтво –
зображаючи на всьому цьому свої живописні картини, Соня таким чином
показала – те що вважалось низьким мистецтвом стало тепер високим.
Працювала художниця до останніх днів свого життя – їй пощастило бути
здатною творити в 94 роки.
Симультанізм

проявлявся,

коли

один

малюнок

або

елемент,

розташований поруч з іншим, впливав одночасно на обидва – виникав ефект
взаємопроникнення предметів один в одного, ілюзія руху за допомогою гри
кольору і світла.
Яскравим прикладом втілення симультанних ідей Соні Делоне є все
наступне покоління дизайнерів моди 20-21 сторіччя. Одне з найперших
цитувань ідей мисткині було відтворено у колекції бренду Missoni 1968 року. У
колекції від кутюр (осінь-зима 1987-1988 року), арт-директором будинку моди
Christian Dior Фредеріком Касте, народжуються хутряні вбрання, при створенні
яких він надихався ідеями, підглянутими у Делоне. Найяскравіше в цій колекції
було двостороннє манто з норки «Знак води» зроблено в техніці «печворк» з
клаптиків хутра, кольору морської стихії та прикрашене стразами. Ідеї Соні
Делоне можливо помітити у багатьох колекціях модного одягу, створених
кутюр’є з таких найвідоміших будинків моди як: Christian Dior (осінь-зима
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2019/2020) – йде пряме цитування як кольору, так і візерунка; у шикарній
колекції 1989 року створеної Джанні Версаче – також спостерігається
переосмислення симультанних ідей і форм Соні Делоне.
В абстрактному мистецтві XX століття, роботи Соні Делоне – як радісна
стрімка мелодія, що збігає по арках і веселках дзвінких чистих кольорів.
«Яскраві фарби я люблю. Це фарби мого дитинства, фарби України», –
написала художниця в книзі спогадів «Ми йдемо до сонця».
Аналізуючи, наскільки великий вплив на розвиток художньої думки
надали симультанні ідеї Соні Делоне, постійно зустрічаючи відголоски її ідей у
витворах дизайнерів XX-XXI століть, складається повне розуміння, що у
творчості художниці був закладений величезний потенціал, який буде живити
ще багато поколінь.
Соня Делоне завжди уважно ставилася до навколишнього предметного
світу, не ділила мистецтво на світське і сакральне, для неї не було «високого
штилю» і «низького». Таке ставлення говорить про те, що вона дійсно була
модерністським художником. Те що вона робила, те, що вона намагалася
змінити, співзвучно з тими процесами, які відбуваються в нашому світі і
особливо в нашій країні зараз.
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СУТНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ
ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Власюк Вікторія Володимирівна
магістрантка факультету історичної і соціально-психологічної освіти
Університету Григорія Сковороди в Переяславі

Сучасному суспільству України, суспільству майбутнього потрібні люди
з актуальними знаннями, гнучкістю і критичністю мислення, творчою
ініціативою, високим адаптаційним потенціалом. Не менш важливими є такі
якості професіонала, як висока моральність, особистісна відповідальність,
внутрішня свобода, налаштованість на максимальну самореалізацію, здатність
досягати високою мети раціональним шляхом і коректними засобами. Тому
сутність освіти полягає не лише у трансляції соціального досвіду, а й у
відтворенні установлених форм суспільного життя у просторі культури,
зокрема педагогічної.
Вагомий внесок у розв’язання питання педагогічної культури зробили
К. Абульханова-Славська,

С. Архангельський,

Є. Березняк,

Є.Бондаревська,

В. Бондар,

О. Виговська,

В. Гриньова,

Ю. Бабанський,
Т. Бутенко,

С. Гончаренко,

В. Бегей,

Л. Васильченко,

О. Дубасенюк,

І. Зязюн,

Я. Коломинський, Н. Кузьміна, А. Мудрик, Н. Ничкало, Ю. Пелех, О. Пєхота,
О. Пометун, М. Поташник,О. Савченко, І. Синиця, Г. Сиротенко, Г. Соколова,
Г. Тарасенко, В. Чайка). У зарубіжній педагогіці питання професійної культури
висвітлено

в

працях

Л. Бейєра,

К. Борича,

Р. Брунера,

Дж. Пагано,

Л. Троубриджа, В. Файнберга, В. Цифройнда та ін. Спільним для робіт
дослідників є те, що в них педагогічна культура виступає як важлива частина
загальної культури особистості, що виявляється в системі професійних якостей
та специфіці педагогічної діяльності.
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Аналіз наукового трактування поняття «педагогічна культура» дозволяє
виокремити певні напрямки:
1) визначення педагогічної культури як системи (загальнолюдських
педагогічних цінностей, творчих засобів педагогічної діяльності й особистих
досягнень людей, які займаються вихованням і навчанням (Є. Бондаревська));
сукупності (інтелектуальної, моральної, естетичної, емоційної та мовленнєвої
культур, основою якої є загальна культура вчителя (В. Сухомлинський));
інтегративної характеристики педагогічного процесу, що включає єдність як
безпосередньої діяльності людей з передачі накопиченого соціального досвіду,
так і результатів цієї діяльності, закріплених у вигляді знань, умінь, навичок і
специфічних інститутів такої передачі від одного покоління іншому (В. Бенін);
2) розглядання педагогічної культури як удосконалення особистісних
характеристик (розвинене почуття професійної гордості, працелюбства і
працездатності, підприємливості, енергійності та ініціативності, здатності
ефективно, швидко та якісно вирішувати оперативні завдання; знань теорії
управління і соціальної психології, організаторських здібностей, готовності до
розширення професійного досвіду (Н. Крилова)); високий ступінь розвитку
особистісних і професійних якостей учителя, що поєднує в собі ціннісне
ставлення до дітей і педагогічної діяльності, ціннісне самоставлення, опору в
педагогічній діяльності, спілкуванні і поведінці на загальнокультурні норми,
прагнення до інновацій і творчості (Л. Корчагіна).
Очевидно, що для формування педагогічної культури мають бути створені
відповідні умови. Т. Сидоренко визначає такі дидактичні умови, як здійснення
«наскрізного» підходу до вирішення проблеми, тобто націленість усіх ланок
освітнього процесу на досягнення головної та єдиної мети – підготовки вчителя
з високим рівнем сформованості педагогічної культури, унесення змін і
доповнень у зміст, структуру педагогічних дисциплін та педагогічної практики,
що забезпечує актуалізацію культурологічної та культуротворчої функцій освіти
[9].
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Серед професійних та особистісно значущих якостей фахівця з високим
рівнем сформованої педагогічної культури науковці виокремлюють інтерес до
професійної діяльності, спостережливість, уміння й навички рефлексії,
сформованість духовних цінностей та найважливіших моральних якостей
(відповідальність, почуття такту, працьовитість), ступінь усвідомленості
професійних дій, опора в діяльності на знання особливостей дітей, здатність
працювати за різними технологіями й методичними системами.
У Законі України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в
Україні»

інноваційну

культуру

визначено

як

складову

інноваційного

потенціалу, що характеризує рівень освітньої, загальнокультурної і соціальнопсихологічної підготовки особистості та суспільства в цілому до сприйняття і
творчого втілення в життя ідеї розвитку економіки країни на інноваційних
засадах [4].
На думку Л. Овсянкіної, інноваційна культура є сукупністю того, що
інноватор створює і як він це створює, тобто процесу й продукту інноваційної
діяльності [7]. В. Балабанов під інноваційною культурою розуміє особливу
форму (різновид) загальнолюдської культури, що становить нову історичну
реальність, яка виникла завдяки прагненню суспільства до духовного та
матеріального

самооновлення

і

яка

є

передумовою

якісних

змін

життєдіяльності людей, найважливішим соціально-психологічним фактором
суспільного розвитку [1, с.388]. О. Бартків визначає, що педагог, якому
властива розвинена інноваційна культура, має володіти такими професійними й
особистісними якостями: усвідомлення смислу і цілей освітньої діяльності у
контексті актуальних педагогічних проблем сучасного закладу; здатність
формулювати освітні цілі, виходячи із сучасних запитів суспільства; вміння
окреслювати нові педагогічні орієнтири у відповідності до вимог особистісно
зорієнтованої освіти; вміння вчасно коригувати освітній процес у відповідності
до критеріїв інноваційної діяльності; володіння технологіями, формами й
методами інноваційного навчання; уміння аналізувати зміни в освітній
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якостей

вихованців;

здатність

до

особистісного творчого розвитку, рефлексійної діяльності, усвідомлення
значущості, актуальності власних інноваційних пошуків і відкриттів [2, с. 53].
Зрозуміло, що інноваційна культура педагога реалізується на двох рівнях:
особистісному (область духовного життя, що відображає його ціннісну
орієнтацію, закріплену в мотивах, знаннях, уміннях, навичках, зразках і нормах
поведінки і забезпечує сприйнятливість ним нових ідей, його готовність і
здатність до підтримки та реалізації нововведень у всіх сферах життя) та
професійному

(здатність

опановувати

необхідними

інноваційними

компетенціями, психологічна готовність та інтелектуальні здібності, необхідні
для здійснення професійної діяльності, створення в освітньому закладі
інноваційного культурного середовища) [9].
Головною

рушійною

силою

інноваційної

діяльності,

на

думку

Н. Волкової, є педагог, тому особливу увагу приділяє вивченню особистісних
якостей, що сприяють створенню і реалізації нововведення:

схильність до

ризику, високий професіоналізм, відкритість до нового, зацікавленість в
особистісному та професійному зростанні, установка на нововведення.
Дослідниця переконана: інноватори – це люди з високою здатністю до
соціальної адаптації, готові до співпраці, комунікабельні, активні, ініціативні,
незалежні, креативні, гнучкі, мобільні, критично відносяться до дійсності,
прагнуть до успіху [10].
Більшість дослідників розглядають інноваційну культуру, як сукупність
таких

взаємопов’язаних

компонентів:

аксіологічного,

інноваційно-

технологічного, кооперативно-діяльнісного, комунікативного, особистіснотворчого. Компоненти інноваційної культури охоплюють аспекти оволодіння
педагогом новими педагогічними цінностями, технологіями педагогічної
діяльності, способами професійної взаємодії в нових умовах, рівнем участі в
інформаційному

обміні

і

новими

можливостями

професійно-творчої
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самореалізації. Сукупність цих аспектів відображає сучасну систему вимог до
педагога інноваційного спрямування.
Професійна діяльність вихователя закладу дошкільної освіти має свою
специфіку, яка полягає в особливому форматі спілкування дітей і дорослих,
значенні створеного розвивального середовища, організації пізнавальної й
дослідницької діяльності, ігровому характері проведення занять.
До переліку особистісних якостей, що має виховати в собі вихователь з
високим рівнем інноваційної культури цілком можна віднести ті, що їх
окреслила Т. Поніманська: «здатність до рефлексії (усвідомлення суб’єктом
того, як його сприймає суб’єкт спілкування) і контролю результатів
педагогічної діяльності, співробітництва з дитиною на засадах гуманізму,
розвитку її особистості; здатність виявляти і враховувати інтереси дітей, їхнє
прагнення до емоційної близькості у спілкуванні з ними, уміння спрямовувати
його на забезпечення психологічного комфорту і своєчасного розвитку
особистості; постійна налаштованість на розширення знань, самонавчання і
самовиховання для вдосконалення своєї педагогічної майстерності» [8, с. 130].
Розглядаючи

професійно-педагогічну

компетентність

вихователя,

Г. Бєлєнька зазначає, що в умовах сьогодення варто змінити усталені підходи
до розуміння сутності означеного поняття, оскільки професійна компетентність
вихователя охоплює різні сфери компетенції, кожна з яких потребує від нього,
крім професійних знань і вмінь, ще й наявності позитивних світоглядних
настанов і розвитку певних особистісних професійно значущих рис характеру
[3].
Невід’ємною частиною роботи педагога, на думку І. Кондратець, є
професійна рефлексія, яка «являє собою співвіднесення себе і можливостей
свого «Я» з тим, чого вимагає педагогічна професія», а «розвинута здатність до
педагогічної рефлексії є передумовою самовиховання педагога, творчого
пошуку, розвитку індивідуального стилю педагогічної діяльності». Науковець
переконана: з формуванням рефлексійної культури у педагогів пов’язано
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рішення багатьох кардинально важливих питань: підготовки до духовнотворчої самореалізації, що виявляється насамперед у відході від шаблонів і
стереотипів; у виробленні програми вимог до себе, до процесу і результатів
діяльності; усвідомлення змісту своєї професії; знаходження зацікавленого,
критичного відношення до різних її аспектів; послідовного збагачення
професійного досвіду і майстерності, готовності до інновацій у власній
професійній діяльності засобом активної участі в інтерактивному навчанні та
впровадженні технологій [6].
Педагогічний колектив лабораторії психології дошкільника Інституту
психології

ім. Г. С. Костюка

(Т. Піроженко,

С. Ладивір,

Л. Солов’ова,

І. Карабаєва, О. Федорчук та ін.) переконані: вихователь «має постійно
проводити копітку роботу над собою, самовдосконалюватися у напрямку
культивування в собі позитивних суспільно значущих ціннісних орієнтацій».
Науковці уточнюють, що саморозвиток означає систематичне набуття
суспільно значимого ціннісного досвіду, формування для себе стійкої
ієрархічної системи аксіологічних пріоритетів, що є основою спрямованості
особистості людини та її поведінки; вчитися саморегуляції власних емоційних
станів, тренувати вміння користуватися способами вираження свого емоційного
ставлення до ситуації з ціннісним змістом, постійно аналізувати власні вчинки,
поведінку та методи виховного впливу» [6].
На думку Л. Калуської, інноваційний потенціал педагога – сукупність
соціокультурних і творчих характеристик особистості педагога, який виявляє
готовність удосконалювати педагогічну діяльність, наявність внутрішніх
засобів і методів, здатних забезпечити цю готовність. Дослідниця визначає
показники, які свідчать про інноваційну діяльність педагога: здатність творчо
втілювати нові ідеї; високий культурно-естетичний рівень, освіченість,
всебічність інтересів педагога; здатність педагога до нового розуміння й
сприймання різних ідей, думок, напрямів, течій [5, с. 10].
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Отже,

вивчення

наукових

трактувань

дефініцій

«культура»

та

«інноваційна культура» дали змогу визначити особливі характеристики, які має
сформувати в собі педагог-інноватор: усвідомлення смислу і цілей власної
фахової діяльності; здатність формулювати освітні цілі, виходячи із сучасних
запитів суспільства; уміння окреслювати нові педагогічні орієнтири у
відповідності до вимог особистісно зорієнтованої освіти; здатність до
особистісного

творчого

розвитку,

рефлексійної

діяльності,

розуміння

значущості, актуальності власних інноваційних пошуків і відкриттів; високий
рівень ініціативності, критичного мислення, гнучкості, мобільності й прагнення
до успіху.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОCНОВИ ВIДПОВIДАЛЬНОГО
CТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦI У МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ
Гарбар Тетяна Анатоліївна,
магістрант Житомирського державного університету імені Івана Франка

Загальновідомо, що праця – оcновна умова вcього людcького життя;
основа всебічного та повноцінного

розвитку

особистості. Якщо праця

правильно органiзована i cприяє формуванню таких риc оcобиcтоcтi, як
працьовитicть, cумлiннicть, вiдповiдальнicть, акуратнicть, вона виховує вмiння
переборювати

труднощi,

допомагає

розвивати

енергiю,

активнicть,

наполегливicть, цiлеcпрямованicть, переборює лiнь, апатiю, пасивність.
Молодший шкiльний вік – важливий етап у формуваннi відповідального
ставлення до процесу праці. Відповідальність школяра – це базoва якіcть
ocoбиcтocті, яка характеризуєтьcя наявніcтю в дитини знань прo мoральні
нoрми, cфoрмoваніcтю уявлень прo cутніcть мoральних oбoв’язків cтocoвнo
oб’єктів і cуб’єктів навкoлишньoгo cередoвища та cамoї себе. Відповідальне
ставлення до праці надає дитині пoзитивні переживання cпoнуки дo викoнання
певних дій, уміння реалізoвувати такі дії у влаcній діяльнocті та вчинках без
зовнішнього регулювання. У цьому віці досить ефективним є виховання тих
моральних якоcтей особистості, які сприятимуть

відповідальності, а саме:

почуття обов’язку, ініціативності, самостійності.
Роль працi у вcебiчному та гармонiйному розвитку пiдроcтаючого
поколiння розкрита у працях таких науковцiв, як П. Атутова, Д. Закатнова,
О. Коберника, Є. Коcтяшкiна, О. Кочетова, М. Левкiвcького, Г. Левченка, В.
Мадзiгона, А. Макаренка, В. Оржеховcької, М. Cкаткiна, Д. Cметанiна, В.
Тименка, М. Тименка, В. Cухомлинcького, В. Cидоренка, Д. Тхоржевcького, I.
Чернишенка, К. Чорної, C. Шацького та iн.
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Проблему відповідальності у молодшому шкільному віці у психологопедагогічних дослідженнях розглядали такi вченi, як Б. Ананьєв, З. Прокоп'єва,
М. Фiцула, Н. Волкова, Л. Виготcький, I. Бех, Ю. Руденко, В. Кузь, М.
Коротков, Ф. Iванченко, Л. Виготcький, C. Рубiнштейн та ін. Дослідники
вважають, що серед широкого кола моральних характериcтик оcобиcтоcтi
важливе мicце поciдає почуття вiдповiдальноcтi як переживання

людиною

покладеного на неї кимоcь або нею cамою обов'язку. Вiдповiдальнicть – це
вимога до людини, яка полягає в здатноcтi передбачати результати влаcного
вибору, об’єктивно оцiнювати cвої дiї та здатнicть аналiзувати їх.
Oдним із дослідників проблеми формування відповідальності дитини до
праці є І. Бех,

який розглядає відпoвідальніcть як пoчуття залежнocті, щo

переживаєтьcя дитинoю, oбoв’язкoвocті перед педагoгoм і дітьми, почуття
уcвідoмлення неoбхіднocті і кoриcті cвoєї cправи для кoлективу [1, c.43]. А.
Брушлинcький

[2]

розглядає

вiдповiдальнicть

як

прояв

рiзнопланової

активноcтi iндивiда. На його переконання, cаме у процеci поведiнки, що
забезпечує прояв людиною cебе у ролi її cуб'єкта, cтворюютьcя cприятливi
умови активного пiзнання навколишнього cвiту, cутноcтi та оcобливоcтей
мiжоcобиcтicних взаємин. На думку Я. Кoменcькoгo,

ocнoвнoю cкладoвoю

ocoбиcтocті є «пoчуття coвіcті та oбoв'язку, щo виявляютьcя через її
відпoвідальніcть» [3, c.22].
У вітчизняній педагoгіці oдним із перших відпoвідальніcть як coціальну
якіcть ocoбиcтocті рoзкрив А. Макаренкo, який oтoтoжнював пoчуття
відпoвідальнocті із пoчуттям oбoв’язку. Видатний педагог вважав, що
вихoвання відпoвідальнocті – це вихoвання мoральнocті та cвoбoди [4, c.61].
На думку Н. Cтаднік, відпoвідальніcть – це базoва якіcть ocoбиcтocті, яка
характеризуєтьcя

наявніcтю

в

дитини

знань

прo

мoральні

нoрми,

cфoрмoваніcтю уявлень прo cутніcть мoральних oбoв’язків cтocoвнo oб’єктів і
cуб’єктів

навкoлишньoгo

cередoвища

та

cамoї

cебе,

пoзитивнoму

їх

переживанню як cпoнуки дo викoнання певних дій, умінь реалізoвувати такі дії
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у влаcній діяльнocті та вчинках без зoвнішньoгo регулювання [5, c.21].
Т. Фаcoлькo виділяє такі рівні відповідальності учнів початкових класів:
- ініціативна відпoвідальніcть – пoведінка дитини характеризуєтьcя тим,
щo вoна не тільки рoзуміє значення відпoвідальнoгo викoнання дoручених
cправ, а й відчуває задoвoлення від пoведінки такoгo типу;
- викoнавcька

відпoвідальніcть

–

дитина

характеризуєтьcя

напoлегливіcтю, cтаранніcтю, дoбрocoвіcніcтю, oрієнтуєтьcя на мoральні нoрми
і дoтримуєтьcя їх, але діє за вказівкoю дoрocлoгo, не прoявляє влаcнoї
відпoвідальнoї ініціативи;
- кoнфoрмна відпoвідальніcть – характеризуєтьcя тим, щo дитина знає
мoральні нoрми і дoтримуєтьcя їх, але тільки в приcутнocті дoрocлoгo. Пoза
кoнтрoлем відпoвідальна пoведінка не cпocтерігаєтьcя;
- безвідпoвідальніcть – дитина прагне за першoї нагoди уникнути
неoбхіднoї пoведінки, залишає дoручену cправу. Влаcні інтереcи cтавить вище
вcьoгo. Мoральні нoрми не є для дитини цінніcтю [6, c.42]
Молодший

шкiльний

вiк

–

cензитивний

перiод

у

cтановленнi

оcобиcтicного розвитку учня. Cаме в цей чаc закладаютьcя оcнови моральних
знань, вiдповiдальноcтi, норм, формуєтьcя cвiдомо-емоцiйне cтавлення до
навколишнього

cередовища.

Пcихологiчною

оcновою

формування

вiдповiдальноcтi є процеc заcвоєння цiнноcтей життя i їх перетворення в
змicтовнi елементи уявлень про моральнi якоcтi оcобиcтоcтi.
Беручи учаcть в колективнiй праці, iндивiд пiзнає не тiльки iнших, але i
cебе: хто вiн є, яку цiннicть предcтавляє для iнших, на що вiн здатний. Як
cвiдчать пcихологiчнi доcлiдження, дiти погано знають cебе, cвої можливоcтi,
cвоє мicце в колективi. В процеci трудової дiяльноcтi вiдбуваютьcя icтотнi
змiни в поведiнцi оcобиcтоcтi. Наcамперед змiнюєтьcя їх вiдношення до cебе,
вiдношення до колективу i педагогів. У молодшому шкiльному вiцi праця має
колективний характер, процеc трудової дiяльноcтi школяра пов'язаний iз
залученням школяра в cиcтему виробничих, моральних та мiжоcобиcтicних
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вiдноcин (у процеci працi). Це cприяє заcвоєнню дитиною норм поведінки,
навичкам взаємодiї у колективi, здатнicтю до взаємодопомоги i взаємної
вимогливоcтi i дiї таких cоцiально-пcихологiчних феноменiв, як внутрiшньо
групова навiюванicть, змагання. Важливою похiдною цього є формування
вiдповiдальноcтi за результати працi колективу.
Також активна участь у праці спричинює розвиток когнітивних процесів
дітей молодшого шкільного року. Праця cприяє тому, що розподiл уваги cтає
надзвичайно широким, а її переключення швидким. Велика роль працi в
розвитку миcлення. В мiру оволодiння трудовими навичками розвиваютьcя його
новi форми: технiчне, практичне, логічне мислення. В процеci працi i
cпiлкування з iншими членами трудового колективу вiдбуваєтьcя розвиток
почуттiв. На заняттях з працi дитина cприймає предмет найбiльше з точки зору
його форми, кольору, конcтрукцiї i розмiрiв. Тому cприймання, як пcихiчна
дiяльнicть, що cкладає оcнову розумової дiяльноcтi людини, є важливим етапом
для розвитку інших пізнавальних процесів. В оcновi практичної дiяльноcтi
учнiв на заняттях з працi лежить дiяльнicть рук i зору, розвиваєтьcя
cенcомоторика, яка також активно впливає на розумовий розвиток дитини.
Проте не завжди діти молодшого шкільного віку з задоволенням беруть
участь у трудовій діяльності і ставляться до праці відповідально. Молодших
школярів необхідно заохочувати до праці за допомогою того, що їм
подобається, а саме – ігрової діяльності. Для вихoвання відпoвідальнocті мoжна
запрoпoнувати дітям cюжетнo-рoльoві ігри. Через визначений cюжет, зміcт і
рoль у прoцеcі гри у дoшкільників фoрмуютьcя мoральні і coціальні пoчуття.
Неoбхіднoю умoвoю цьoгo є мoделювання взаємин, у яких запрoграмoваний
прoяв пoчуття відпoвідальнocті.
Для рoзвитку пoчуття відпoвідальнocті ми розробили програму для
молодших школярів – «Працюємо, граючись», де застосовували дидактичні
ігри та елементи пcихoдрами. Драматизація забезпечує дoшкільникам активне
й ефективне cприйняття матеріалу та cтвoрює емoційне піднеcення, дoпoмагає
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учаcникам та глядачам oтримати інфoрмацію прo типoві пoмилки взаємoдії.
Діти вчатьcя cтежити за cвoєю пoведінкoю, бачити cебе так би мoвити, збoку. У
прoцеcі інcценування діти разoм з вихoвателем мoжуть «вихoвувати»
літературнoгo перcoнажа.
Важливу рoль у зв’язку з цим відіграє cтавлення дитини дo cебе як дo
причетнoгo дo навкoлишньoгo cвіту, як дo активнoгo cуб’єкта, кoтрий живе за
принципoм: «Якщo не я, тo хтo ж?» Таке cтавлення фoрмуєтьcя через
cукупніcть відпoвідальних вчинків, через ланцюг прийнятих дoвільних
мoральних рішень. Кoнкретне дoвільне рішення, яке вперше знайшлo cвoє
завершення у мoральнoму вчинку дитини, cтає праoбразoм певнoї мoральнoї
якocті. Її пoвнoцінний рoзвитoк відбуваєтьcя в прoцеcі cиcтематичних
пoвтoрень ocoбиcтіcних вчинків згіднo з рoзрoбленoю cтруктурoю. Тoму
вихoвателю пoтрібнo зрoбити вcе, щoб здійcнений вчинoк закарбувавcя у
cвідoмocті вихoванця як визначна життєва пoдія, не рoзчинивcя у пoвcякденні.
Досить ефективним засобом виховання відповідальності у процесі
трудової

діяльності

є

доручення.

Цей метoд вихoвання передбачає

вправляння дітей в пoзитивних діях і вчинках, врахoвуючи індивідуальні
ocoбливocті дітей. З цією метoю вихoватель дає дитині кoнкретне завдання,
викoнання якoгo пoтребує певних дій абo вчинків. Дoручення підбирають з
таким рoзрахункoм, щoб йoгo викoнання cприялo рoзвиткoві неoбхідних
вихoванцеві якocтей. Oтримавши дoручення, дитина пoвинна уcвідoмити йoгo
важливіcть і значення для кoлективу й для cебе. Педагoг, враховуючи здатність
дитини виконати доручення, пoвинен не лише дати його, а й навчити дитину
викoнувати, дoпoмoгти їй дoвеcти cправу дo кінця.
Таким чином, можемо зробити висновки, що становлення оcобиcтicного
розвитку молодшого школяра не є iзольованим процеcом.

Цей процеc

нерозривно пов'язаний iз його cоцiальним та пcихiчним розвитком оcобиcтоcтi.
У процеci cтановлення оcобиcтоcтi в результатi взаємодiї емоцiй, почуттiв,
моральних знань, навичок та звичок виникають cпецифiчнi для морального
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формування найважливiшi оcобиcтicнi новоутворення. Вони збагачують
оcобиcтicть учня i є передумовою для подальшого заcвоєння cоцiального
доcвiду та його розвитку його відповідального ставлення до праці. Адже праця
може cтати джерелом радоcтi i натхнення лише тодi, коли людина бачить в нiй
не тiльки заciб для задоволення влаcних матерiальних потреб, а й духовну
творчicть, розкриття cвоїх здiбноcтей, таланту.
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Реабілітація, що у перекладі з латинської означає відновлення, має
широке змістове розуміння і вживається у всіх сферах діяльності людини політичній, юридичній, розумовій, спортивній та інших. Комітет експертів з
реабілітації ВООЗ (1963) наголосив, що реабілітація - це процес, "метою якого є
запобігання інвалідності під час лікування захворювання і допомога хворому у
досягненні максимальної фізичної, психічної, професійної, соціальної та
економічної повноцінності, на яку він буде здатний в межах існуючого
захворювання". Реалізація цієї мети можлива за умови залучення до
реабілітаційного процесу державних і соціально-суспільних закладів [7] .
Комлексне лікування дітей з ЦП передбачає одночасний вплив на різні
функціональні рівні мозку. Водночас необхідно тренувати рухові, психічні та
мовні функції, соціальну адаптацію. Застосовують ортопедичні методи корекції
і

оперативне

втручання,

фізіотерапію,

медикаментозні

препарати,
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санаторнокурортне лікування, працетерапію. У дітей з ЦП нерідко поєднані
різні симптоми і синдроми , які потрібно врахувати під час планування
відновлювальних заходів [1; 2] .
В світі відомо приблизно 20 класифікацій ДЦП [4;5] . В Україні
використовується класифікація К.А. Семенової. В рамках даної класифікації
виділяють 5 форм захворювання:
o

спастична диплегія (параліч рук та ніг);

o

подвійна геміплегія (важка форма ДЦП, яка веде до ригідності

м’язів);
o

геміпаретична форма (парез кінцівок правої або лівої сторони);

o

гіперкінетична форма (мимовільні рухи);

o

атонічно-астатична форма (страждає координація рухів і відчуття

балансу, спостерігається атонія м’язів).
Найбільш ефективно фізична реабілітація проводиться у спеціалізованих
реабілітаційних центрах (ортопедичні, неврологічні, судинні та інші), які
укомплектовані

лікарями

відповідних

спеціальностей,

інструкторами

з

лікувальної фізичної культури та праце-терапії, фізіотерапевтами, психологами,
логопедами, педагогами, соціологами, протезистами та юристами. У такі
центри хворі переводяться з лікарні для завершення лікування і досягнення
реабілітації в межах існуючого захворювання. Варто також зауважити, що
етапи реабілітації інтегруються між фахівцями залежно від індивідуальної
реабілітаційної програми[3 ; 4].
Широко використовуються різноманітні авторські методики лікувальної
фізичної культури, Войта-терапія і Бобат-терапія, лікувально-навантажувальні
костюми «Аделі», «Гравистат» і «Атлант» (костюми космонавтів), а також
апаратна фізіотерапія, сенсорна інтеграція, гідрокінезіотерапія, Монтессорі ,
арт-терапія. [1 ; 7 ].
Отже, реалізація програми передбачає чітку взаємодію всіх учасників:
лікарів, реабілітологів, батьків і всієї сім’ї й хворої дитини. Програма фізичної
© Джуринський П.Б., Анбіндер К.В.
354

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

www.openscilab.org

реабілітації повинна реалізовуватися постійно, як у лікарняний, так і в
міжкурсовий періоди. При розробці програми реабілітації необхідно чітко
дотримуватись основних її етапів та принципів, добираючи саме ті форми й
засоби реабілітації, які в сукупності можуть дати позитивний ефект. Доцільно
використовувати нетрадиційні та сучасні методики фізичної реабілітації.
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Актуальність. В останні роки на тлі інтенсифікації навчального процесу
професійно-технічної освіти (ПТО) спостерігається тенденція до зниження
рівня здоров’я й фізичної підготовленості учнівської молоді [1; 2]. Постійне
збільшення обсягу навчального матеріалу, який має засвоїти сучасний учень,
майже не залишає йому часу на достатню рухову активність та фізичне
самовдосконалення. Особливо гостро ця проблема постає перед учнямипідлітками, які поряд із перевантаженням іншими предметами мають
готуватися до зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Перешкоджають
формуванню мотивації й активного ставлення до занять фізичними вправами
також і внутрішні фактори: відсутність потреби, шкідливі звички тощо. І, як
наслідок, до закінчення закладів ПТО спостерігається тенденція до збільшення
кількості учнів із низьким рівнем здоров’я [3; 4; 5].
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Низкою досліджень встановлено, що проведення уроків фізичної
культури на відкритому повітрі з учнями-підлітками, навіть при несприятливих
метеорологічних умовах, при дотриманні певних гігієнічних і методичних
вимог,

сприяє

поліпшенню

фізичного

розвитку,

зміцненню

здоров'я,

загартовуванню організму і зменшенню числа простудних захворювань, а
також підвищенню працездатності учнів та всебічної фізичної підготовленості
учнів.
Мета дослідження – визначити фізичний стан та рівень захворюваності в
учнів, роль загартування на заняття фізичного виховання.
Методи дослідження: аналіз науково-методичної літератури, аналіз
опитування, аналіз медичних карток учнів 15-16 років,тестування фізичної
підготовленості, методи математичної статистики.
Сьогодні існує велике розмаїття тестів для оцінювання фізичної
підготовленості

учнів, розроблено авторські методики оцінки

підготовленості

учнів,

які

передбачають

поєднання

рухової

загальновідомих

контрольних вправ в різних варіантах; розроблено систему діагностики
психомоторної готовності учнів до навчання у ПТО; систему нормативів для
експрес-контролю рівня фізичної підготовленості і здоров’я учнів; встановлено
об’єктивні критерії для визначення функціонально-резервних можливостей
учнів [6; 7 ].
Науковими дослідженнями (О.Г. Аракелян, Л.В. Карманова, Г.В.
Шалигіна, Г.П. Юрко, В.Г. Фролов та ін.) доведено, що для зміцнення здоров'я
та зниження захворювання дітей найбільш доцільним є поєднання адаптації
організму до фізичних навантажень та одночасно до впливу факторів
зовнішнього середовища, зокрема холодного повітря [8].
Сили природи (сонячна радіація, повітря, вода) є важливим засобом
зміцнення здоров'я та підвищення працездатності людини. Одне із головних
завдань фізичного виховання - формування у людей основних знань про вплив
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на організм сил природи, а також практичних навичок їх використання у
самостійних заняттях фізичними вправами та у повсякденному житті.
У процесі фізичного виховання сили природи застосовуються у поєднанні
з рухами (заняття фізичними вправами на свіжому повітрі, при опромінюванні
сонячними променями, у воді і т. ін.), а також у вигляді спеціальних процедур
(повітряні та сонячні ванни, купання та ін.). Вони можуть бути використані у
двох напрямах: по-перше, для створення умов успішної організації та
проведення занять фізичними вправами і, по-друге, для загартовування
організму людини.
Велике значення у процесі фізичного виховання, фізичної рекреації,
занять спортом має загартовування, тобто створення стійкості організму до дії
несприятливих природних факторів: холоду, спеки, підвищеної сонячної
радіації (особливо при її різких коливаннях). Загартовування дає можливість
зберігати здоров'я і працездатність, тому його необхідно проводити із самого
раннього віку. Для різнобічного загартовування необхідно застосовувати
засоби, що по-різному діють на організм (вода і повітря різної температури,
перебування під сонячними променями та ін). Виконання при цьому фізичних
вправ підсилює дію загартовування природними силами. Взимку,

щоб

здобувачі освіти не переохолоджувалися та не замерзали під час пояснення та
показу нових вправ, на заняттях доцільно застосовувати вже вправи та ігри з
якими здобувачі ознайомлені, але вправи потрібно застосовувати ті, які зручно
виконувати на свіжому повітрі.
Було визначено фізичний стан та рівень захворюваності учнів. За даними
медичних карток було визначено, що переважають респіраторні захворювання,
на другому місці виявились хвороби нервової системи – 21%, хвороби органів
травлення – 10,7%. В 5,3% юнаків і 6,0% дівчат було виявлено патологію
серцево-судинної системи. Збільшення щитовидної залози І ступеню у юнаків
59,0% і 50,0% у дівчат, ІІ ступеню – у юнаків 35,0% і 43,0% у дівчат, ІІІ
ступеню – у юнаків 2,0% і 12,0% у дівчат. Опитування показало, що більшість
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учнів переважно ведуть нездоровий спосіб життя: лише 14% виконують
ранкову гімнастику і використовують елементи загартування. Тільки 38, 9%
учнів вважають, що ведуть здоровий спосіб життя. В плані порівняння рівня
рухової активності з рівнем захворюваності можна зазначити, що переважна
більшість (78% опитаних дівчат та 67% опитаних юнаків) отримують фізичні
навантаження лише на уроках фізичної культури в школі, що є недостатнім.
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В умовах реалізації принципів Концепції «Нова українська школа», які
знайшли своє відображення й підтвердження у Державному стандарті базової і
повної середньої освіти, а також у чинних програмах з української літератури,
перед викладачами-методистами постало завдання формування теоретичної
підготовки майбутніх учителів відповідно до нових стандартів і викликів,
компетентностей, які дозволять сучасним випускникам легко адаптуватися до
нових умов роботи в школі й виконувати обов’язки вчителя на якісно високому
рівні. Чинним законодавством задекларовано компетентнісний, діяльнісний і
особистісно-орієнтовані підходи в освіті, що вважаємо якісними змінами в
шкільній літературній освіті [1].
Зупинимося детальніше на осмисленні діяльнісного підходу до вивчення
літератури в школі. Суть його в тому, що формування особистості здобувача
освіти відбувається не тоді, коли знання засвоюються в готовому вигляді, а в
процесі власної діяльності, спрямованої на відкриття й дослідження нового.
Велику роль у цьому відіграє саме викладач-наставник, який не лише
обирає зміст навчального матеріалу, але й інструменти його опанування й
засвоєння. При цьому важливо відмовитися від авторитарного стилю
спілкування і віддати перевагу демократичному на засадах паритетності між
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учасниками навчального процесу, важливі й особистісні якості, професійна
компетентність, здатність до саморозвитку.
Навчальний процес в аудиторії необхідно організувати так, щоб у його
основі був розвиток здобувача освіти і набуття практичних умінь і навичок, які
складають основу фахової підготовки. Основною формою освітнього процесу в
школі залишається урок, тому важливо керуватися сучасними принципами
моделювання уроку, його актуальною типологією, а також критеріями
оцінювання уроку в контексті діяльнісного підходу. Тому разом зі студентами
складаємо пам’ятку, якою керуємося під час моделювання й апробацій уроків,
які розробляють самі студенти на практичних і лабораторних заняттях.
Окреслимо

дидактичні

принципи,

які

забезпечують

реалізацію

діяльнісного підходу до практичного формування літературної компетентності
у школярів. У його основі - діяльність, тобто здобувач освіти знання набуває
самостійно, осмислює інформацію, окреслює зміст її і надає форму,
удосконалює свою траєкторію розвитку, що сприяє активному і успішному
розвитку загальнокультурних і творчих здібностей. «Діяльність – спосіб буття
людини в світі, здатність її вносити в дійсність зміни. Основні компоненти
діяльності: суб’єкт з його потребами; мета, відповідно до якої перетворюється
предмет в об’єкт, на який спрямовано діяльність; засіб реалізації мети,
результат…» [2, с. 98].
Важливий при цьому і принцип неперервності, що означає наступність
між освітніми ступенями й етапами запровадження технології навчання, змісту
й методик відповідно віковим і психологічним особливостям розвитку учнів.
Значущим для реалізації діяльнісного підходу у навчанні є принцип
психологічного комфорту, який унеможливлює стресові ситуації під час
навчального

процесу.

Натомість

утверджує

доброзичливу

атмосферу,

орієнтовану на педагогіку партнерства, співпраці і взаємодії між усіма
учасниками процесу навчання, а також на діалогічні форми спілкування.
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Стимулює діяльність і ситуація вибору, тобто самостійне обрання варіантів
змісту, способів і шляхів реалізації чи виконання завдання.
Не менш важливий і творчий підхід, стимуляція здобувачів освіти до
творчості і неординарності під час прийняття рішень, оскільки це сприяє
збагаченню їхнього власного досвіду.
Моделюючи конспекти уроків, діяльнісний підхід реалізуємо шляхом
застосування активних й інтерактивних методик, різноманітних форм групової
взаємодії, ситуативних і рольових ігор, проектної та дослідницької діяльності,
залучення до емоційно-оцінної, дискусійної, рефлексивної діяльності на занятті
і в позаурочний час.
Здобувачі

освіти

при

цьому

працюють

із

найрізноманітнішою

інформацією, яку критично оцінюють, оскільки сучасні засобами комунікації
дозволяють її отримувати із різних джерел. Нині доступні для студентів
учительські блоги, сторінки і методичні групи у соціальних мережах, майстеркласи та відеоматеріали на YouTube тощо.

Навіть навчаючись в умовах

дистанційного навчання, маємо можливість поєднувати теорію із практикою.
Так, переглядаючи відеоуроки у записах, удаємося до детального аналізу,
визначаємо сильні і слабкі, на погляд студентів, ситуації, дискутуємо,
обговорюємо і насамкінець пропонуємо свої варіанти реалізації окремих етапів
уроку. Так, вдається конспект уроку осучаснити, удосконалити, модернізувати,
що, наш погляд, збагачує практичний педагогічний досвід майбутніх учителів і
готує їх до роботи в сучасних закладах освіти.
Важливою умовою в опануванні принципів діяльнісного підходу до
навчання літератури є системність. Так, практикуємо такі прийоми роботи, які
найбільш активізують діяльність учнів на всіх етапах уроку. На етапі мотивації
й актуалізації опорних знань прагнемо створювати проблемні ситуації через
проблемні запитання і завдання, які стимулюють дискусію і полеміку. На етапі
формулювання мети і цілей уроку практикуємо постановку задач таким чином,
щоб, опираючись на набуті знання й життєвий досвід, учень потрапляв у
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ситуацію пошуку, зіставлень, порівнянь, робив при цьому власні висновки,
узагальнення

і

систематизацію

навчального

матеріалу.

через

Ефективність

дослідження
етапу

і

структурування

формування

предметної

компетентності досягається різними формами роботи, зокрема груповими
постійного

і

змінного

складу.

Колективну

діяльність

організовуємо,

застосовуючи прийоми «Кластер», «дерево очікувань», «кошик ідей», таблицю
«З-Х-Н», «асоціативний кущ», «мозковий штурм», «слова-асоціації», «кодове
слово», «мінливі перспективи», «обговорення проблеми в колі», «дерево
рішень», за допомогою яких обирається шлях розв’язання проблемних
запитань, завдань чи ситуацій.
запропонувати

якнайбільшу

Ці прийоми використовуємо, коли можна
кількість

варіантів

вирішення

проблеми.

Наприклад: «Як не помилитися, визначаючи родово-жанрову приналежність
твору?» тощо.
На етапі засвоєння нових знань і формування на їх основі умінь і навичок
найчастіше використовуємо наступні прийоми організації роботи учнів на
уроці: коментоване читання, читання з маркуванням, евристична бесіда, «кубик
Блума», «питання автору», лист до ліричного героя, «бортовий журнал»,
«щоденник спостережень», «діаграма Венна», «5 запитань», «займи чи зміни
позицію», «дискусійне павутиння», «декодування твору» та інші. Активно
практикуємо як індивідуальні, так і групові форми робити, завдяки чому
здобувачі освіти збагачують життєвий досвід і якісну успішність, оскільки
мотивуємо їх вдаватися до самоконтролю і взаємоконтролю.
Особливої уваги заслуговує етап узагальнення і систематизації знань,
умінь і навичок на уроці літератури. Найчастіше апробуємо наступні прийоми:
«сенкан», «діаманта», таблиця «З-Х-Н», «шкала думок», ПРЕС, «фішбоун»,
«вільне письмо», «фідбек», залиште за мною останнє слово, «синквейн»,
«кластер» та інші. Названі прийоми дають можливість поєднати аналітичну
діяльність і творчу.
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Реалізуючи діяльнісний підхід під час вивчення літератури, насамперед
ми формуємо інформаційно-комунікативну культуру здобувачів освіти.
Сучасність вимагає від молодої людини бути активною, мотивованою,
мобільною, що досягається насамперед самостійною навчальною діяльністю.
Переваги діяльнісного підходу в тому, що він органічно поєднується

із

найрізноманітнішими освітніми технологіями, які пропонує нам дидактика. Під
час практичних і лабораторних занять активно застосовуємо ІКТ, ігрові
технології (інтелектуальні, ділові, рольові ігри, найрізноманітніші турніри і
квести), технологію розвитку критичного мислення, технологію дослідницької і
проектної діяльності, що сприяє активному розвитку і формуванню предметних
компетентностей студентів.
Діяльнісний підхід до вивчення літератури сприяє формуванню ключових
компетентностей, які представлені у чинній шкільній програмі: спілкування
державною

мовою;

компетентність;

спілкування

компетентності

в

іноземними

мовами;

природничих

інформаційно-цифрова компетентність;

науках

математична
і

технологіях;

уміння вчитися впродовж життя;

ініціативність і підприємливість; соціальна та громадянська компетентності;
обізнаність і самовираження у сфері культури;

екологічна грамотність і

здорове життя [3, c. 6].
Модернізації потребує також і структура уроку, оскільки традиційні
класифікації і запропоновані чотириелементні структури дещо застаріли і не
завжди відображають логіку навчальної діяльності [4].
У практичні роботі зі студентами практикує наступні структурні етапи,
які, на наш погляд, якнайкраще реалізують діяльнісний підхід:
1. Мотивація навчальної діяльності.
Мета цього етапу – заохочення учнів до навчання. Девізом беремо слова:
«Хочу, оскільки можу!». Важливо пробудити інтерес до змісту уроку,
позитивне

емоційне

налаштування,

створити

інтригу.

Для

цього

застосовуємо наступні прийоми:
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- побажання гарного настрою, успіху й задоволення від колективної праці
на уроці, заохочення дітей висловлювати один одному приємні слова підтримки
і віри в себе, за бажанням, можна обійнятися, потиснути руки чи плескати в
долоні;
- учитель може запропонувати учням поміркувати, що знадобиться їм для
ефективної роботи протягом уроку;
- ефективним буде девіз уроку чи якийсь слоган, фотомем до нього ( «Від
маленької перемоги до великого успіху»);
- якщо домашнє завдання було письмове, то можна вдатися до
взаємоперевірки.
Підбиваючи проміжний підсумок і моделюючи наступний етап уроку,
налаштовуємо учні на роботу, озвучуємо ключові види діяльності, які
окреслили для себе метою уроку (протягом уроку дізнаємося про…, навчимося,
простежимо, доведемо, з’ясуємо, відкриємо тощо).
II. Актуалізація опорних знань.
Мета цього етапу: повторити вивчений матеріал, який стане опорою для
нових знань, а також доцільно з’ясувати, чи виникали якісь проблеми під час
опанування навчальної інформації, чи виникали труднощі при виконанні
якихось завдань, запропонувати учням поставити запитання, уточнити окремі
положення, проговорити важливі і значущі аспекти навчального матеріалу.
Це можна реалізувати через проблемну ситуацію, запитань «Ти мені, я
тобі», обговорення проблеми в парах чи малих групах, «Час для запитань»
тощо. Учителю важливо чітко і виразно, конкретно і детально відповідати на
запитання самому чи залучати учнів. Ефективним буде зорова опора у вигляді
пам’яток,

алгоритмів

розумових

операцій

тощо.

Так,

повторюючи,

актуалізується робота пам’яті, уваги, мовлення, мислительних операцій.
III. Повідомлення теми, мети уроку.
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Мету уроку оголошуємо у формі питального речення, формуємо проблемну
ситуацію, яку розв’яжемо чи дамо відповідь на проблемне запитання протягом
уроку.
Ефективними можуть бути наступні прийоми: робота з епіграфом,
читання притч, коментар прислів’їв чи приказок, цитат відомих людей.
IV. Засвоєння нових знань і формування на їх основі умінь, навичок,
компетентностей.
Мета цього етапу – колективно змоделювати проект чи план діяльності,
спрямованих на вирішення проблеми, усунення труднощів і незрозумілих для
учнів фактів, явищ, закономірностей. Організовуємо роботу в групах, парах,
практикуємо колективне обговорення. Учнів стимулюємо висловлювати
гіпотези, передбачення, брати активну участь у діалогах, у обговоренні
найефективніших способів вирішення проблеми. Учитель може синхронно із
обговоренням на дошці укладати план діяльності, алгоритм.
Нові

знання

учні

здобувають

шляхом

самостійних

досліджень,

спостережень, зіставлень і порівнянь, які проводяться під керівництвом
учителя. Підбивають підсумки своєї роботи, виокремлюють основне і
другорядне,
заперечують,

дискутують

зі

своїми

однокласниками,

інтерпретують

факти,

символи,

наслідкові зв’язки,

погоджуються

установлюють

чи

причинно-

здійснюють емоційно-оцінну діяльність, завдяки чому

отримують потужний саморозвиток, естетичну насолоду від інтелектуальної
праці тощо.
Доцільно на етапі підсумку провести роботу в зошиті. Результати
колективної роботи представити у вигляді текстуальних таблиць, мініконспектів, інтелектуальних карт, сходинок, асоціативних кущів, ключових слів
тощо.
Типові завдання учні можуть виконувати за колективно складеною
схемою, алгоритмом розумових операцій. Якщо для школярів вид діяльності
новий, то за алгоритмом доцільно спочатку працювати колективно і вголос
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проказувати що і як робити, аби кожен учень осмислив порядок мислительних
процесів. Наступний етап більш самостійний, учитель поступово усувається і
надає повну свободу своїм вихованцям, чим створює умови для творчості і
неординарності.
VI. Узагальнення і систематизація знань, умінь і навичок.
Мета цього етапу отримані результати колективної роботи включити у
певну систему. Родові і видові поняття вибудували у логічну і взаємопов’язану
закономірність, провести міжпредметні і міжмистецькі паралелі. Для реалізації
цього етапу найчастіше вдаємося до різних видів індивідуальної роботи, аби
кожен учень міг вдатися до самоперевірки і самоконтролю, осмислити набуті
нові знання і практичне їх застосування, оцінити їх важливість для себе
особисто, сформувати своє ставлення і оцінити їх.
VII. Підсумок уроку.
На цьому етапі бажано повернутися до проблемних завдань і запитань,
які ставилися перед учнями на початку уроку під час оголошення теми і мети.
Проблему необхідно вирішити, дати відповіді на запитання шляхом визначення
позицій, обгрунтування своєї думки із посиланням на факти, джерела, власний
чи народний досвід тощо.
Важливо провести рефлексію навчальної діяльності в цілому протягом
уроку, самооцінку результатів власної діяльності і всього учнівського
колективу. Дати відповідь на запитання: чи вдалося виконати поставлене
завдання, яким шляхом, чи був алгоритм виконання завдання ефективним, які
корективи у свою роботу чи всього класу, групи внесли б чи запропонували, де
можна

застосувати

практично

набутий

досвід

і

знання?

VIII. Оголошення і коментар домашнього завдання.
Таким бачимо структуру уроку літератури для реалізації діяльнісного
підходу. На практичних і лабораторних заняттях з «Методики навчання
української

літератури»

вона

була

неодноразово

успішно

апробована

студентами. Треба зазначити, що перехідний період у освітніх процесах
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водночас цікавий і складний, оскільки самі майбутні вчителі навчалися в школі
за традиційними і усталеними методиками в основному, ще живуть у пам’яті
уроки, які проводили їхні вчителі. Аби переконатися, що студенти осмислили
суть нових підходів до навчання учнів у сучасних закладах освіти, пропонуємо
їм попрацювати над таблицею.
Таблиця 1. Організація навчального процесу за традиційними і
діяльнісним підходами до вивчення літератури
Інструменти

Традиційний урок

Урок за діяльнісного підходу

уроку
Тема уроку
Мета
–
модель
очікуваного
результату
Мотиви, збудники
діяльності
Способи, засоби і
шляхи
виконання
діяльності
Планування
Практична
діяльність
Контроль

Оголошує вчитель
Визначається, планується
оголошується вчителем

і

Використовуються
зовнішні
мотиви діяльності
Обираються
вчителем,
найчастіше
типові,
без
урахування мети і завдань
уроку
Учитель визначає, яку роботу
повинні виконати учні, щоб
досягти мети
Виконання відбувається під
керівництвом
учителя,
найчастіше
фронтальні
й
колективні форми роботи
Планує і здійснює вчитель

Реалізуючи й апробуючи діяльнісний підхід до вивчення літератури в
закладах освіти, ми виділили наступні результати навчання і виховання
здобувачів освіти. Насамперед особистісний розвиток, тобто готовність їх до
саморозвитку і вдосконалення творчого потенціалу в духовній і предметній
діяльності, високої соціальної й професійної мобільності під час неперервної
освіти і компетенції « уміти навчатися». Соціальний розвиток – формування
національної

ідентичності

на

основі

прийняття

здобувачами

освіти

демократичних цінностей, утвердження принципу толерантності як одного із
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основних співжиття у соціумі, виховання патріотичних переконань, опанування
нових соціальних ролей, норм і правил. Пізнавальний розвиток – формування
здатності керувати своєю пізнавальною й інтелектуальною діяльністю;
удосконалення репрезентативного, символічного логічного, творчого мислення,
продуктивної уяви, довільної пам’яті і уваги, рефлексії. Комунікативний
розвиток – формування комунікативної компетентності, із урахуванням і
свідомою повагою учнів до позицій і поглядів співрозмовника як партнера у
спільній діяльності, уміння чути, підтримувати діалог, участь у колективному
обговоренні проблем і прийняття рішень, моделювати продуктивну співпрацю
із однолітками й дорослими людьми на основі опанування вербальних і
невербальних засобів комунікації, які забезпечують можливість

вільного

спілкування на рідній мові.
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РОЗВИТОК КРЕАТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ
Коростіянець Тамара Петрівна
к.п. н, доцент, доцент кафедри математики і методики її навчання
Південноукраїнського національного педагогічного університету
імені К.Д. Ушинського, м. Одеса
ORCID: http:// orcid.org/0000 - 003 - 0782 - 3774
Соціальні трансформації, які зараз відбуваються в Україні, вимагають
активного, вільнодумного, креативного фахівця, здатного до розуміння нових
ідей та прийняття інноваційних рішень. Зміни виникаючи в різних сферах
сучасного суспільства, створюють освітню ситуацію, в якій кожен випускник
повинен бути підготовлений до нешаблонного вирішення різних проблем.
Зростає потреба у творчої, інтелектуально-розвиненої особистості, яка бажає
вчитися, яка зможе пристосуватися до постійно змінюваних умов життя і
застосувати на практиці отримані знання та вміння, а також шукати шляхи
доцільного і неординарного вирішення задач. В багатьох офіційних документах
зазначається, що українські школярі демонструють досить високий рівень
володіння предметними знаннями з математики та природознавства, але значно
відстають від своїх однолітків з багатьох країн в умінні застосовувати ці знання
на практиці, використовувати в різних продуктивних видах діяльності,
наприклад, висловлювати та обґрунтовувати свою точку зору, працювати з
різними джерелами інформації. В законі України «Про Освіту» підкреслюється,
що суспільству, яке розвивається потрібні сучасно освічені, моральні,
заповзятливі люди, які можуть самостійно приймати відповідальні рішення в
ситуації вибору, прогнозуючи їх можливі наслідки, здатні до співпраці,
відрізняються мобільністю, динамізмом, конструктивністю.
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Першими до розробки проблем креативності взялися американські
психологи Дж. Гілфорд, П. Торренс, А. Маслоу, Дж. Рензуллі, Р. Стернберг, Ф.
Баррон. У вітчизняній психології вагомий внесок в дослідження даної проблеми
було зроблено завдяки працям Б.Г. Ананьєва,
Холодної,

С.Л. Рубінштейна, М.А.

О.М. Матюшкіна, Я.О. Пономарьова, Д.Б. Богоявленської, Є.П.

Ільїна, В.М. Дружиніна, О.Л. Яковлевої, В.О. Моляко.
Незважаючи на те, що вже проведена велика кількість досліджень в
галузі психології креативності, проте й досі не вироблено цілісної концепції, не
розв‘язані питання про джерела й детермінанти творчості, взаємозв‘язок
особливостей особистості й творчості. Одне з центральних питань – питання
про можливість навчання й розвитку креативності, тобто формування творчих
вмінь, творчого мислення, творчого стилю діяльності, й досі залишається
дискусійним. Треба з‘ясувати особливості і умови формування та розвитку
креативності студентів у процесі фахової підготовки у вищих навчальних
закладах.
Аналіз психологічної літератури дозволяє стверджувати, що креативність
можна розвивати: на думку Д. Дьюї «виховувати думку»; з точки зору Дж. І.
Ниренберга - «пізнати і розвивати прийоми творчості» [2, с.175].
Робота вчителя - творча, а креативність є значущою професійною якістю.
Видатний педагог В.А. Сухомлинський робив акцент на тому, що творчість
педагога має багато спільного з науковою творчістю: «Відкриття, зроблене
вченим, коли воно оживає в людських взаєминах, в живому пориві думок і
емоцій, постає перед учителем як складна задача, вирішити яку можна багатьма
способами, і у виборі способу, у втіленні теоретичних істин в живі людські
думки і емоції якраз і полягає творча праця вчителя» [3, с.15].
Традиційна система навчання не завжди здатна розвинути креативність
особистості, так як вона заснована на запам'ятовуванні інформації і
накопиченні фактів. Найчастіше в повсякденному житті, відбувається
придушення креативних властивостей особистості. Тому розвиток креативності
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можливий лише в спеціально організованому середовищі, необхідно ввести в
процес навчання спеціальні завдання, які позволяють розвивати творче
мислення, креативність і використовувати в подальшому творчі здібності.
Розвивати креативне мислення - значить формувати й удосконалювати
розумові операції: аналіз, синтез, порівняння та узагальнення, класифікацію,
планування, абстрагування, і володіти такими характеристиками мислення, як
критичність, глибина, гнучкість, широта, швидкість, варіативність, а також
розвивати уяву і володіти знаннями різного змісту.
Професійну креативність ми розглядаємо як інтегральну характеристику
особистості, що свідчить про її можливості долати стереотипи, створюючи
щось нове, ядром креативності виступає здатність особистості до творення
цього нового, оригінального. Разом з тим, креативність не може бути зведена
тільки до цієї здібності, останнє не існує як щось окреме, ізольоване від інших
якостей особистості.
Як вже говорилося вище, проблема розвитку креативності останнім часом
викликає все більший інтерес, однак, на наш погляд, недостатня увага
приділяється теоретичній підготовці студента до творчої діяльності. У зв'язку з
цим, першою умовою розвитку креативності повинна стати теоретична
готовність студентів до творчої діяльності. Під готовністю ми розуміємо
внутрішню позицію, виборчу прогнозуючу активність особистості на стадії
підготовки, яка налаштовує її на майбутню діяльність.
Більшість дослідників вважає, що креативність необхідно розвивати в
діяльності, роблячи акцент на практичній стороні. Однак ми дотримуємося
думки, що перш ніж звернутися до практики, як і у всіх науках, потрібно надати
студентам можливість зрозуміти теоретичну сторону. В даний час все більше
говориться про необхідність формування творчої особистості, але до сих пір в
навчальному плані відсутні дисципліни, які вивчають креативність.
Навіть для багатьох викладачів область творчості і креативності досі
залишається terra incognita, що тоді говорити про студентів. Формування
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творчої особистості стане ефективніше, якщо студенти будуть вивчати
теоретичні аспекти проблеми креативності, результати досліджень різних
авторів, новітні методики, націлені на розвиток креативності. Ні у кого не
викликає сумніву необхідність навчати фізиці, математиці і навіть логіці,
аналогічне ставлення має бути і до креативності. Креативність не залежить від
інтелекту і є самостійною одиницею, тому вивчати і розвивати її потрібно
також окремо. Довгий час студентів вчили мислити логічно, бути як всі, але в
«людино творче» століття виникла необхідність в навчанні творчого мислення.
До останнього десятиліття існувало стійка думка, що вузівському педагогу
цілком достатньо добре знати свій предмет і передати ці знання студентам, а
мислити студент з часом навчиться сам. Але практика переконує, що це не так,
також як і те, що всі відкриття є наслідком щасливого випадку, так як будьякому відкриттю передує довга наполеглива праця, проби і помилки, які дають
розчарування. Але цього можна уникнути, якщо ставитися до творчості
серйозно. Звичка вважати творчість долею обраних - художників, музикантів,
видатних творців науки - призводить до того, що студенти не вміють думати
оригінально, приймати нестандартні рішення, так як їх цьому не навчають,
вважаючи, що креативності та творчого мислення навчити неможливо. На наш
погляд, правильніше говорити не про навчання новому, а про «відучування» зняття багаторічних нашарувань, які тягнуть нас назад. Процес цей, хоча і
специфічний, не таїть в собі непереборних труднощів. Необхідно саме навчати
студентів методам організації мислення, а для цього потрібно перейти від
нерефлексівного освоєння знань до усвідомленого оволодіння розумовими
прийомами і операціями.
У зв'язку з цим актуалізація життєвого досвіду студента бачиться нам
другою необхідною умовою розвитку його креативності, так як життєвий досвід
кожного студента, незважаючи на юний вік, індивідуальний і неповторний. У
той же час перед кожною людиною в різний час і в різних формах виникають
одні і ті ж задачі. Відрізняються лише способи їх вирішення. Життєвий досвід є
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необхідною формою розвитку особистості в цілому і її здатності думати творчо.
Як писав Г. Алдер, «всі ми спочатку маємо досить великі творчі задатки. На
жаль, цей безцінний дар ми втрачаємо в шкільні роки. Для більшості дорослих
набуття здатності мислити творчо - це переважно робота відновлення,
пригадування того, що колись було задушене» [1]. Як відомо, згадати старе, то,
що колись було тобою освоєно, незрівнянно легше, ніж вчитися чомусь заново.
Життєвий досвід є своєрідним неповторним синтезом, сплавом всіляких
знань, умінь і навичок, вражень, почуттів та інших актів станів. Він складається
в ході індивідуального людського життя і спрямований на вирішення її
проблем.
Актуалізуючи життєвий досвід студентів, викладач допомагає їм
перебудовувати старі уявлення, продукувати нові знання, виходячи за межі
особистого досвіду і знаходити оригінальні рішення для поставлених задач.
Актуалізована частина життєвого досвіду, виконує не тільки допоміжну, але і
самостійну освітню функцію. Це дозволяє створити умови для ефективного
співвіднесення теоретичних знань, отриманих в ході освітнього процесу з
реаліями життя. У педагогіці під досвідом розуміються знання, вміння,
навички, набуті поза систематично організованим навчанням.
У роботах багатьох вчених актуалізація життєвого досвіду студентів
розглядається як умова подолання формалізму в навчанні, активізації студентів
при засвоєнні теоретичного матеріалу, впровадження проблемного навчання на
заняттях.
Опора на минуле при актуалізації досвіду студента може позитивно
вплинути на розвиток креативності, оскільки студент, згадуючи про схожі
задачі, які йому зустрічалися раніше, і про недостатньо ефективному
розв`язанні їх традиційними способами, буде шукати нові шляхи вирішення,
можливо, більш оригінальні, ніж раніше. Крім того, студентом можуть також
використовуватися в навчанні приклади вчинків творчих людей, так як
наявність позитивного зразка добре впливає на розвиток креативності. Багато
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вчених і педагогів дотримуються думки, що система освіти потребує
реформування, виникла необхідність переходу від традиційної трансляції знань
в готовому вигляді до активного придбання і творчого сприйняття знань.
Студенти готові засвоювати тільки ті знання, в яких бачать особистісний сенс,
практичну значимість.
У педагогіці неодноразово говорилося про зв'язок навчання з життям, але
в першу чергу мова йшла про практичної спрямованості навчання, а не про
певні взаємодії студента і викладача з опорою на життєвий досвід студента.
Однак дослідження українських і зарубіжних педагогів показали, що,
незважаючи на різноманіття нових систем і методик навчання, неможливо
досягти справжнього співробітництва між викладачем і студентом і розвитку
креативності останнього, якщо джерелом інформації на заняттях буде тільки
викладач.
У зв'язку з цим має сенс позначити третю умову розвитку креативності
студентів вузу: суб'єкт-суб'єктні відносини між викладачем і студентами.
На думку більшості авторів, сучасній українській освітній системі
присуши суб'єкт-об'єктні відносини, які часто мають маніпулятивний характер,
бажання нав'язувати «об'єктній» стороні свої погляди, позиції, цілі. Акцент в
нашій системі освіти робиться на знання і репродукцію навичок, в той час як в
зарубіжних навчальних закладах все більшого значення набувають розвиток
творчі здібності студентів. Традиційна система освіти, де в центрі стоїть
викладач як головне джерело знань і де студент грає другорядну роль, не
сприяє розвитку креативності. Студент виступає в якості об'єкта докладання
зусиль педагога, тому і знаходиться в позиції стражденного (зобов'язаний,
повинен), що негативно позначається на розвитку креативності.
Суб'єкти освітнього процесу приречені на саморозвиток, внутрішня сила
якого служить джерелом і імпульсом їх розвитку. Спільна дія, рух назустріч
один одному і є головна складова суб'єкт-суб'єктних відносин. Розуміти і
приймати студента неможливо, якщо педагог не розуміє і не приймає себе.
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Складність полягає в тому, що педагог повинен бути готовий не тільки
зрозуміти і прийняти різноманітність рішень, часто далеких від тих, які він би
вибрав сам, але і показати правомірність цих відмінностей.
Активна позиція студентів в процесі навчання, перетворення її в
особистісно-значущу подію стане можливою, якщо навчання не буде зводитися
до засвоєння готових правил і визначень, а стане справжнім творчим процесом,
де студент і викладач виступають партнерами-творцями тих подій, в які вони
включені і які самі будують.
Відоме гасло «Не вчіть їх, дайте їм вчитися самим» передбачає, що нам
потрібні більша повага до студентів як особистостей, більш креативні підходи
до навчання, занять, а також до освіти в цілому. Необхідно створити такі умови,
такі відносини між викладачем і студентами, які будуть сприяти останнім
вивільнити свою креативну енергію.
Суб'єкт-суб'єктна взаємодія викладача і студента перетворює навчальну
співтворчість в фактор розвитку людських гуманних відносин. У ньому студент
стає співавтором педагогічного процесу, який творить викладач. У співпраці
педагога і студента кожен розв`язує свою життєву задачу, допомагаючи
вирішувати її іншому. Певною мірою на особистість здійснюється постійний
пресинг, її активізують з метою розвитку її якостей і здібностей, в нашому
випадку - креативності.
Навчання

на

основі

суб'єкт-суб'єктних

відносин

можна

назвати

розвиваючим в тому випадку, коли необхідною умовою є самостійна розумова,
активна пізнавальна діяльність. Така самостійна діяльність, яка націлена на
отримання нових знань і їх застосування, є джерелом креативності.
Формування активності студентів у вирішенні проблемних задач сприяє
розвитку почуття задоволення, усвідомлення своєї компетентності.
Відносини до студентів як до суб'єктів допомагають їм пізнати себе,
формують їх особистісну позицію, але найголовніше - розвивають творчі
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здібності і такі якості, як вибірковість, самостійне оцінювання досягнутих
результатів.
Таким чином, для розвитку креативності студентів вузу велику роль
відіграють створення наведених вище педагогічних умов.
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Лисенко Н. В.

ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ІЗ
ЗАСТОСУВАННЯМ ДИДАКТИЧНИХ ІГОР
Лисенко Надія Василівна
магістрант Житомирського державного університету імені Івана Франка
Кожне суспільство має свої моральні норми, які повинні засвоїти його
члени. Набір певних моральних якостей, що характеризує людину як
особистість – її знання, цінності, установки тощо – це цілісна система
психологічного утворення, що може бути більш чи менш узагальненим, мати
певні зв’язки. Людина може оцінювати власні вчинки та вчинки інших за
моральним значенням для себе, за послідовністю їх впливу в поведінці і
діяльності.
Згідно із програмою «Освіта ХХІ століття», одним із найголовніших
завдань у контексті гуманізації виховного процесу ЗОШ є формування
високоморальної особистості , що здатна розуміти та виявляти такі риси, як:
чесніть, відповідальність, порядність здатність до співпереживання та ін. [5,
с.14].
У нинішній час, попри cфoрмoвaну впродовж віків систему нашого
народу, досить часто нiвелюютьcя такі чесноти, як дoбрoтa, чеcнicть, пoвaгa,
рoзумiння, дoбрoзичливicть. Зa дaними психолого-педагогічних дocлiджень,
лише близько 30% дітей здaтнi виявити чуйнicть, рoзумiння, cпiвчуття дo
iнших. Схожі речі оприлюднюють і ЗМІ, які демонструють населенню факти
насильства серед дітей та підлітків. Вcе це пoяcнюєтьcя негaтивними
приклaдaми, якi пoдaють телебaчення, iгри, навіть мультфільми, в яких дocить
чacтo прoпaгують нacильcтвo, злo, агресію, а ідеалами дітей є негідники.
Педагоги i батьки вiдзнaчaють, щo цей негативний вплив безпocередньo
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вiдoбрaжaєтьcя нa пoведiнцi дітей, які стали більш розкутими, зухвалими,
агресивними.
Ще одна визнaчaльнa причинa, через яку це вiдбувaєтьcя – нехтувaння
cиcтемoю духoвних цiннocтей пiдроcтаючим поколiнням. Aдже якщo бaтьки тa
педагоги з рaнньoгo вiку не змoжуть зaклacти ocнoви мoрaльнoгo вихoвaння, тo
це неoдмiннo призведе дo непoпрaвних нacлiдкiв у бiльш cтaршoму вiцi.
Тому нинi прoблемa мoрaльнoгo вихoвaння та формування моральних
якостей молодшого школяра є нaдзвичaйнo aктуaльнoю.
Як відомо, мoлoдший шкiльний вiк – нaйбiльш cприятливий перioд у
cприйняттi coцiaльних впливiв та формування моральних якостей. Дитинa
легкo зacвoює cпocoби cпiлкувaння, нoрми пoведiнки, пoєднуючи це iз
влacними cпocтереженнями, виcнoвкaми тa нacлiдувaнням cтaрших, нaйчacтiше
– бaтькiв. Педагог також традиційно відіграє велику роль у вихованні
високоморальної особистості сучасного школяра.
З цією метою досить доцільно добирати ті засоби, які сприятимуть
ефективному формуванню моральних якостей у молодшому шкільному віці. До
них належить дидактична гра. Така діяльність, на думку багатьох дитячих
педагогів та психологів, є «школою життя», що є не лише ефективним засобом
розумового виховання дітей, але і формує в них основні моральні якості:
доброзичливість, щирість, гуманізм, а також сприяє вияву моральних знань
дітей у їх поведінці.
Прoблему формування моральних якостей підростаючого покоління
розглядали тaкi видатні психологи і педагоги, як А. Бодальов, Л. Божович,
Л. Виготський,

В.

Cухoмлинcький,

К.

Ушинcький,

A.

Мaкaренкo,

В. Cтельмaхoвич тa iн. Методичні acпекти зacтоcувaння дидaктичної гри у
формуванні моральних якостей молодшого школяра нaведено у прaцях Н. Бібік,
A. Мудрик, Л. Cемушиної, Б. Дaвидовa, Д. Ельконіна тa інших нaуковців.
У педагогіці, соціології та у психологічній науці існують різноманітні
погляди вчених щодо поняття «мораль», «моральність», «моральні якості».
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З цього приводу дослідник І. Бех зазначав, що мораль – це система ідей,
принципів, законів, норм і правил поведінки та діяльності, які регулюють
стосунки між людьми за будь-якої ситуації на засадах демократичності та
гуманізму. Мораль - це узагальнений спосіб оцінного ставлення людини до
навколишньої дійсності, котрий регулює поведінку людини з огляду на опозиції
добра і зла [1, с.119].
Як зазначала дослідниця О. Павловська, «мораль» i «моральність» (вiд
лaт. mor, moris – нoрoв, вдaчa, звичaї) слід вважати сукупністю нoрм пoвeдiнки,
cпiлкувaння тa взaємин людини у системі «людина-людина» та «людинасоціум». Зa виcлoвoм дослідниці, мoрaль є певною системою цiннocтeй, щo є
ефективних засобом участі людини у прaктичних вiднocинaх [6, c. 30]. Тому
моральна свідомість орієнтує в першу чергу на свідоме сприйняття людиною
суспільних ідеалів і вимог, на добровільне виконання моральних норм і
принципів в якості внутрішніх мотивів поведінки.
Отже, моральні якості, як складова моральної свідомості, передбачають
певну систему знань, установок та цінностей про мораль та моральну
поведінку. Людина може визначати їх значення для себе: свого життя і
діяльності (позитивний вплив одних якостей або ж негативний – інших). За цим
твердженням,

одні

моральні

якості

стають

своєрідними

центрами

її

внутрішнього світу, навколо яких у певному порядку розміщуються інші.
Наявність чіткої системи моральних якостей безпосередньо позначається на
життєдіяльності людини. Таку систему якостей характеру й особистості в
цілому необхідно активно розвивати в молодшому шкільному віці.
Як відомо, грa є неоціненним зacобом нaвчaння виховaння тa вcебічного
розвитку молодшого школярa. Це природний вид діяльності для цього вікового
періоду, який попри це є ефективним засобом навчання та виховання дитини та
важливий засіб її розвитку та виховання. З приводу цього писав видатний
педагог А. Макаренко, який вважав, що «якою дитина є у грі, такою вона потім
буде і у праці» [4, с.15]. Аналогічну думку щодо цього знаходимо і у
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К.Ушинського. Також педагог зазначав, що така природня для школяра
діяльність стане тим чинником, завдяки якому він полюбить свої обов’язки [8,
c.115]. Із цього приводу вчений також зазначав, що ігри cтвoрюють у дiтeй
нaвички cуcпiльнoї пoвeдiнки i зaв’язують «пeршi acoцiaцiї cуcпiльних
вiднocин» [8, с.116].
Cучacнi

дocлiджeння

iгрoвoї

дiяльнocтi

молодшого

школярa

пiдтвeрджують прaвильнicть iдeй Л. Вигoтcькoгo. Уcтaнoвлeнo, щo фoрмувaння
ocoбиcтocтi дитини вiдбувaєтьcя зaвдяки грі [2, c.40]. Щодо сoцiaльного
знaчeння гри для дитини молодшого шкільного віку вказано вченим
К. Грoccом. Нa йoгo думку, грa є пeрвиннoю фoрмoю зaлучeння дитини дo
coцiуму [3, с.50].
Б. Eлькoнiн, нaзивaючи рoльoву гру «школою coцiaльних вiднocин»,
трaктувaв її у молодшому шкільному вiцi як «гoлoвний зaciб, щo cприяє
рoзрiшeнню внутрiшнiх cупeрeчнocтeй i здaтнa підготувaти дитину дo нoвих
видiв дiяльнocтi». Вiн нeoднoрaзoвo пiдкрecлювaв:

«Чим крaщe дитинa

грaєтьcя, тим крaщe вoнa будe пiдгoтoвлeнa дo життя» [9, c.58].
Дидaктичнa грa є зacобом морального розвитку молодшого школярa,
оcкільки у процеcі гри збагачується моральна сфера дитини через засвоєння
моральних норм, цінностей. Така гра є неоціненним засобом виховання чеcтi та
гiдноcтi дiтей; а також формування моральної cвiдомоcтi для того, аби cтати
cправжнiм громадянином, патрiотом, людиною, що має виcокий рiвень
розвитку моральних чеcнот, якi є безцiнними.
Вирішення

зaвдaнь,

поcтaвлених

тaкими

ігрaми,

потребують

зоcередженої увaги, aктивної розумової діяльноcті, виконaння порівняння тa
узaгaльнення. Щоб зрозуміти зaдум, зacвоїти ігрові дії і прaвилa, потрібно
aктивно виcлухaти і оcмиcлити оcобливоcті її проведення тa

пояcнення

педaгогa. Формування моральних якостей у молодшому шкільному віці –
досить специфічний процес, який варто здійснювати, враховуючи рівень
розвитку певних компонентів цих якостей у школяра, зважаючи на особистісні
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та вікові особливості дитини, означивши та застосувавши відповідні шляхи та
засоби (педагогічні умови).
Отже, на основі зазначених умов, принципів розвитку моральних якостей
молодших школярів із застосуванням дидактичних ігор, аналізу перспективного
педагогічного

досвіду

організації

предметно-ігрового

середовища

та

результатів діагностики, ми розробили та реалізували експериментальну
авторську програму «Гра вчить, як у світі жити».
«Гра вчить, як у світі жити» – це експериментальна програма, діяльність
якої спрямована на реалізацію педагогічних умов та перевірку їх ефективності в
процесі формування моральних якостей учнів молодшого шкільного віку.
Метою програми є підвищення рівня сформованості моральних якостей
молодших школярів із застосуванням дидактичних ігор. Саме тому ми
визначили такі завдання програми.
1.

Поглиблення знань та уявлень школярів завдяки дидактичним

іграм про зміст позитивних та негативних якостей, людських вчинків, значення
дотримання норм моральної поведінки у їхньому житті, діяльності та у
міжособистісних стосунках.
2.

Підвищення рівня мотивації учнів до вияву позитивних моральних

якостей у своїй поведінці.
3.

Формувати розуміння учнів про доцільність моральної поведінки у

власному житті.
4.

Спонукати учнів до вміння аналізувати свої вчинки та вчинки

інших у контексті моральної поведінки та самостійно пропонувати шляхи
вдосконалення своїх якостей.
Отже, дидактичні ігри проводилися нами на уроках із дисциплін: « Я у
світі», «Українська мова», «Літературне читання», а також у позаурочній
роботі: у виховних заходах, у годинах спілкування та ін.
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такі

ефективні

прийоми

активізації

пізнавальної активності дітей: бесіди, обговорення ситуацій морального
вибору, робота із усною народною творчістю: казковими сюжетами,
прислів’ями, приказками.
Форми нашої роботи були такими: самостійна робота, командна, парна,
індивідуальна.
Наприклад, до курсу «Я у світі» (тема «Сім’я. Склад сім’ї») ми дібрали
такі дидактичні ігри : «Мої рідні», «Позитивне ставлення до старших та до
інших членів сім’ї», «Родинне дерево». Метою таких ігор було: формувати
вміння визначати та називати моральні якості рідних та близьких людей;
розвивати мовлення, мислення, увагу; виховувати шану до своєї родини.
Наприклад, гра «Мої рідні» передбачала завдання для учнів назвати
якомога більше чеснот своїх рідних людей (Мама – яка? Тато – який? та ін.).
Така робота мала також міжпредметне спрямування, адже поглиблювала знання
учнів із теми «Прикметник», активізувала мислення, увагу, уяву.
Гра

«Родинне

дерево»

також

була

спрямована

на

формування

позитивного ставлення та шани до рідних, родоводу в цілому, на знання та
вшанування сімейних цінностей. Як наочність використовувалися піктограми –
зображення дерев, які діти виготовили самостійно під час домашньої роботи.
Кожна дитина знаходила своє дерево та розповідала про свій родовід.
Повагу до праці, її результатів ми виховували на уроці за творчістю
видатного педагога В. Сухомлинського [7] під час години спілкування під
назвою «Виховуємо у праці», де проводилися дидактичні ігри: «Праця гартує, а
лінь марнує», яка мала форму драматизації, де діти, працюючи

у групах,

повинні викласти народне прислів’я або приказку, а інша група повинна була
пояснити значення кожного вислову. Роботу також супроводжувала наочність:
ілюстрації до творів В. Сухомлинського, зображення галявини, квітів, картки із
прислів’ями та приказками.
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Патріотичні якості школярів ми формували і на уроках трудового
навчання. Для прикладу, у ході гри «Народні ремесла» учні ознайомлювалися
із такими стародавніми заняттями українців, як: ткацтво, плетіння з лози,
гончарство, вишивка, різьбярство. За допомогою такої роботи ми вчили дітей
впізнавати та розрізняти різноманітні ремесла; виховували інтерес до
національних традицій; патріотизм, відповідальність за свою Батьківщину,
почуття гордості за країну. Технічні засоби

на уроці, за допомогою яких

поглиблювався інтерес учнів до національної культури, – це пазли-картинки з
зображенням виробів народних ремесел.
Нa урoцi пocтiйнo виникaють пeвнi дiлoвi i мoрaльнi вiднocини мiж
учнями, вoни cпiлкуютьcя мiж coбoю, впливaють oдин нa oднoгo. Вчитeль
прeд’являє ряд вимoг, вiднocнo дiяльнocтi учнiв нa урoцi: нe зaвaжaти iншим,
увaжнo cлухaти oдин oднoгo, приймaти учacть в cпiльнiй діяльності та
oцiнювaти вмiння учнів. Cпiльнa рoбoтa шкoлярiв нa урoцi пoрoджує мiж ними
вiднocини, щo хaрaктeризуютьcя бaгaтьмa oзнaкaми, якi влacтивi вiднocинaм в
будь-якiй кoлeктивнiй діяльності. Cтaвлeння кoжнoгo учacникa дo cвoєї рoбoти
як дo cпiльнoї, вмiння узгoджeнo дiяти рaзoм з iншими для дocягнeння cпiльнoї
мeти, взaємнa пiдтримкa i в тoй жe чac вимoгливicть oдин дo oднoгo, вмiння
критичнo cтaвитиcь дo ceбe, oцiнювaти cвiй ocoбиcтий уcпiх чи нeвдaчу з
пoзицiї звeдeння cтруктури нaвчaльнoї дiяльнocтi.
Таким чином, формування моральних якостей – це цiлecпрямoвaний
прoцec, вiн може бути ефективним у випадку урaхувaнням взaємoдiї
cуб'єктивних i oб'єктивних чинникiв i здiйcнюєтьcя в прoцeci мoрaльнoї
дiяльнocтi, якa cпрямoвуєтьcя нa утвeрджeння мoрaльних принципiв, нoрм, щo
рeгулюють мoрaльнi вiднocини. Цьому ефективно сприяють такі форми,
методи, засоби та прийоми роботи, як: бесіди,

пояснення, ігрова

діяльність,власний приклад дорослого, розповіді учнів, драматизації казкових
сюжетів, робота у групах, індивідуальна робота. Отже, формування цих якостей
можливе лишe в кoнтeкcтi розвитку цiлicнoї ocoбиcтocтi.
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У процесі формування моральних якостей дитини молодшого шкільного
віку необхідно так організувати його власний досвід, щоб він міг бути гарним
ґрунтом для засвоєння норм і правил суспільної моралі. Цей процес буде
ефективний лише тоді, коли взаємодіють особистий досвід і суспільні вимоги, у
дитини складається система переконань і ідеалів, які стають постійно діючими
мотивами її поведінки. На його основі виникають моральні переконання
особистості, тобто здатність людини в будь-яких умовах зберігати вірність
засвоєним

принципам

і

відповідну

їм

поведінку.

Положення

моралі

перетворюються в емоційно забарвлені мотиви вчинків лише тоді, коли знання
моралі стало вже особистим здобутком підростаючої людини, перетворилось
для нього в своєрідний сплав моральних знань, оцінок, переживань і поштовхів
до дій та вчинків. Подальший процес формування особистості молодшого
школяра визначається тим, що система моральних переконань і ідеалів, яка
виникла у нього, тобто його моральна свідомість, стає домінуючим фактором,
якщо визначає його суспільну активність.
Отож, фундамент моральної поведінки закладається саме у молодшому
шкільному віці, де йде засвоєння моральних норм і правил поведінки., починає
формуватись суспільна спрямованість особистості.
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Маньківський Ю.В.

НЕОБХІДНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ СИМУЛЯТОРІВ
В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ
Маньківський Юрій Вікторович
студент Державного університету України “Житомирська політехніка”
В школі, в коледжі, в університеті є навчальна програма по якій йде весь
навчальний процес. На цих предметах учні вивчають теоретичний матеріал та
виконують практичні завдання, для того щоб здобути знання та вдосконалити
навички. Навчальний заклад не завжди може запропонувати студентам
практичний досвід. Але для того, щоб засвоїти знання та отримати необхідний
досвід та навички можна використовувати ігрові симулятори, які дають змогу
поліпшити ефективність навчання.
Коли учень грає в ігровий симулятор, він нічим не ризикує. Гроші,
компанія, персонал не є справжніми і це може виглядати так, що гравець не
буде віддавати багато зусиль на покращення компанії, якої не існує. З одного
боку це вірно, але ігри побудовані таким чином, що гравець відчуває себе
частиною процесу. Гра дає відчуття, що те, що відбувається на екрані є
справжнім. Наприклад, симулятор керування IT-компанією дає відчуття
гравцю, що це його компанія, що тільки він зможе вивести її на новий рівень.
Гравець не є пасивним спостерігачем, він сам приймає рішення і від цих рішень
залежить доля компанії. І тому, коли в ігровому симуляторі виникає ситуація,
яка веде до банкротства, гравець сприймає її серйозно. Відсутність ризику
являється одною з основних особливостей ігрових симуляторів і приносить
багато користі. Наприклад, в медицині, де студенти-лікарі навчаються на
реальних пацієнтах, замість того щоб ефективно навчатися на віртуальних, без
ризику для справжніх хворих.
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Дуже популярними на сьогоднішній день є симулятори керування
транспортом. При чому не тільки звичних для всіх автомобілів чи велосипедів,
а літаків, потягів та інших видів транспорту. Керування машиною зазвичай
здійснюється за допомогою стрілок на клавіатурі, або за допомогою клавіш w,
a, s, d. Проте керування транспортним засобом за допомогою клавіатури
комп’ютера не є найкращим рішенням, тому в ігрових симуляторах такого типу
існує підтримка контролерів, які імітують керування транспортом майже
бездоганно. Наприклад, для керування автомобілем, контролером може бути
руль та педалі.

Рис.1. Need for Speed: Rivals
Ігрові симулятори не є універсальними, кожен з таких симуляторів
призначений для покращення одного або декількох вмінь. Наприклад, якщо
учень навчається на спеціальності пов’язаній з менеджментом, то йому навряд
чи підійде ігровий симулятор керування літаком. А симулятор, у якому цьому
учню потрібно буде керувати компанією для досягнення задачі покращення
доходів цієї компанії, буде дуже корисним.
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Ігрові симулятори також підходять для загального розвитку індивіда.
Велика кількість симуляторів призначена тільки для розвитку конкретного
вміння(наприклад такі, які симулюють рух транспорту, що були згадані вище),
але існують ігри, які можна використовувати для розвитку більш широкого
спектру навичок. Наприклад, серій ігрових симуляторів Sid Meier’s Civilization.
розвивають:
 Логіку – так як і в шахах, потрібно передбачати результати своїх дій на
декілька кроків вперед;
 Просторовий інтелект – карта в таких іграх є досить великою і потрібно
орієнтуватися на розміщення військ, міст, території інших гравців та
багато іншого;
 Пам'ять – потрібно тримати в пам’яті велику кількість інформації
пов’язаної з розміщенням, відносинами між державами, потребами
населення та інше;

Рис.2. Sid Meier’s Civilization VI
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Використання ігрових симуляторів в процесі навчання може принести
багато вигоди, зокрема:
 Підвищити ефективність навчання;
 Удосконалювати навички без жодних ризиків;
 Отримувати об’єктивні оцінку поточної підготовки;
 Підвищує швидкість прийняття рішень;
Список використаних джерел:
1.

Електронний ресурс – https://en.wikipedia.org/wiki/Simulation_video_game

2.

Електронний ресурс – https://en.wikipedia.org/wiki/Civilization_(series)

3.

Електронний ресурс – https://habr.com/ru/post/374005/
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Маслова К.І.

ОЦІНКА ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ТА ЯКІСТЬ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
У ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ
Маслова Кристина Ігорівна
викладач кафедри іноземних мов
Одеського національного економічного університету
Оцінка знань студентів являє собою, особливо в психологічному аспекті,
один із найважливіших аспектів процесу навчання. Насамперед тому, що
перевірка інтелекту належить до найбільш психологічно дискомфортних
ситуацій. Розуміння престижу, прагнення до пошани, авторитету в очах
викладачів, батьків, друзів, товаришів по академічній групі, побоювання бути
відрахованим, позбутися стипендії – все це зрештою, визначає досить високу
моральну значущість оцінки в студентському середовищі.
Система оцінки знань студентів, яка застосовується нині у дистанційному
навчанні, відповідала інформаційно-репродуктивному методу навчання. Крім
того використання інформаційно-репродуктивного методу навчання зумовило
невміння випускників закладів вищої освіти мислити нестандартно, самостійно
набувати знання, безперервно підвищувати свій фаховий рівень.
В сучасних умовах, коли суспільство відчуває потребу в спеціалістах,
підготовлених відповідно до сучасних уявлень науки, неспроможність
застосовуваних у закладі вищої освіти інформаційно-репродуктивної форми
навчання і відповідної їй технології оцінки знань студентів очевидна.
Цілком зрозуміло, що якість підготовки фахівців в умовах дистанційного
навчання перетворилася тепер на проблему. Вирішення її можна забезпечити
переходом від інформаційно-репродуктивного методу навчання до більш
продуктивного, підвищення вимог до якості знань, їх різнобічності.
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Взагалі, проблема успішності навчання вперше глибоко і різнобічно була
розроблена відомим психологом В.Г. Ананьєвим. Він визначив успіх навчання
як явище, в якому відбувається внутрішня закономірність розвитку молодих
людей, які навчаються, що впливає на процес засвоєння навчального матеріалу,
і ширше: комплексу пред’явлених до особистості соціальних вимог [1, 339 c.].
Б.Г. Ананьєв дав визначення поняттям успіху і успішності в навчальному
процесі, показав їх взаємозв’язок.
Успішність – це фіксований (проміжний або кінцевий) в умовах
кількісних показниках результат навчання, який відбиває успіхи останнього.
Успіх навчання свідчить про якість навчальної діяльності як процесу, що
відбувається і пов’язаний із засвоєнням визначеної суми знань, навичок, а
ширше – із набуттям досвіду, засвоєнням складного комплексу норм.
Якщо деякі студенти відносно легко і швидко досягають високих
показників, іншим це дається з великими труднощами і порівняно повільно,
треті ж виявляються зовсім нездатними до належного засвоєння матеріалу,
вироблення необхідних вмінь і навичок. Враховуючи легкість здійснення, темп
і якість навчальної діяльності студентів, можна судити про різні рівні
навчального успіху. Навчальна діяльність, що є для студента основним і
головним видом діяльності, тісно пов’язана з іншими її видами, які в сукупності
утворюють єдиний комплекс життєдіяльності закладу вищої освіти. Отже,
навчальна

успішність

є

компонентом

ширшого

поняття

–

успіху

життєдіяльності студента у закладі вищої освіти.
У рамках дослідження особливе значення для успішності навчання
набувають принципи навчання на високому рівні труднощів і міцності
засвоєння вмінь, знань і навичок у навчальному процесі.
При дистанційному навчанні, завдання викладача полягає в організації
здобуття знань самими студентами в процесі навчання. Для цього велике
значення мають створення обстановки обдуманого сприйняття шляхом
постановки проблемних питань; постановки альтернатив для діалогу за
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питаннями, які вивчаються; звернення до головних проблем; турбота про
загальний характер навчання; різноманітність прийомів діяльності студентів.
Крім того у матеріалі, що розкривається, необхідне яскраве виділення
головного, усунення другорядних деталей, потрібно йти від менш складного до
більш складного; боротися з факторами, які знижують активність сприйняття і
роботу мислення. Міцність засвоєння матеріалу забезпечується також
контролем самостійної роботи та її матеріальним забезпеченням.
Кількісним

показником

успішності

навчання

є

оцінка.

Процес

оцінювання знань у педагогічному відношенні являє собою напруженішу
частину стосунків викладача із студентом., тим паче в процесі дистанційного
навчання.
Контроль знань дозволяє викладачу оцінити ступінь засвоєння матеріалу
дисципліни, відношення до неї студентів і підсумково може характеризувати
результат професійної діяльності самого викладача. Може також свідчити про
визнання студентами необхідності отриманих в ході вивчення даної дисципліни
вмінь, знань, навичок для формування їх фахового рівня.
Для студентів рівень оцінки може бути значущим або незначущим
залежно від мотивації його навчальної діяльності. Студент, націлений на
оволодіння

знаннями,

спеціальністю,

які

забезпечать

його

конкурентноздатність на ринку праці, зацікавлений у високій оцінці його знань.
Студент, перед яким стоїть завдання тільки отримання диплому, неважливо
якого, буде байдужий до рівня оцінки, його цікавить тільки позитивний
результат.
Як правило, процес оцінювання знань студентів має для них більше
значення на заключному етапі вивчення дисципліни, в підсумковому контролі,
який здійснюється під час іспиту або заліку.
Успішність проведення іспиту, в ході якого оцінюють якість отриманих
вмінь, знань і навичок студентів, припускає визначену психологічну підготовку
до нього як самого студента, так і викладача.
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Деякі дослідники [2, c. 30] вважають, що в психологічному аспекті слід
розглядати відносність оцінки. Вони зазначають, що оцінка має відповідати
справжнім знанням студента. Але, щоб правильно керувати процесом навчання,
треба визнавати і відносність оцінки, тобто зміст її в групах з різним рівнем
знань.
У зв’язку з дистанційним навчанням виникає питання: чи може оцінка в
такому випадку відбити рівень знань і якість підготовки спеціалістів? Чи має
право на існування відносний аспект психологічної оцінки знань? При
спілкуванні між особистостями (викладач - студент) відносність оцінки, на наш
погляд, правомірна, оскільки вона є важливим засобом виховного процесу. Слід
зазначити, що як виховний засіб, стимулюючи активність студента, вона
повинна використовуватись переважно у поточному контролі.
Стосунки між викладачем і студентом – це завжди процес оцінювання як
чисто людських якостей один одного, так і фахових знань. Оптимальне
педагогічне спілкування викладача зі студентами створює найкращі умови для
розвитку мотивації і творчого характеру навчання, забезпечує сприятливий
емоційний клімат навчання.
Список використаних джерел
1. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. – Л.: Изд-во Ленинград. ун-та,
1973. – с. 339
2. Козулин А.Т., Баженова Е.А. О психологическом аспекте экзаменационного
процесса // Вопросы педагогики высшей школы. – ПГУ, 1985. – с. 29-33
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ
“ПАТОЛОГІЧНА ФІЗІОЛОГІЯ” ІНОЗЕМНИМ СТУДЕНТАМ
Миронченко Світлана Іванівна
к.м.н, доцент, доцент кафедри нормальної та патологічної фізіології
Національного фармацевтичного університету
Впровадження кредитно-модульної системи в закладах вищої освіти
фармацевтичного та медичного профілю спрямовується на надання освітньому
процесу творчого характеру, що потребує нової освітньої моделі, яка б
відповідала реаліям постіндустріального суспільства, тим глобальним змінам в
усіх сферах життя, які викликані сучасними інформаційно-комунікаційними
технологіями, стрімкими інтеграційними процесами в світі. Разом з цим
Україна прагне стати конкурентоспроможною в такій сфері освітніх послуг, як
професійна підготовка іноземних студентів [1,2].
Загальним

завданням

сучасної

вищої

освіти

є

підготовка

висококваліфікованих фахівців з глибоким розумінням природних явищ,
володінням сучасними методами і технологіями. Це завдання покладено на
професійну підготовку майбутніх провізорів, як процес засвоєння здобувачами
освіти спеціальних знань і уявлень про наукову картину світу, а також умінь і
навичок, що передбачені державним стандартом в освітньому процесі закладів
вищої освіти [3,4].
Освітньо-професійна програма «Фармація» професійної підготовки
магістра фармації для іноземних студентів спрямована на оволодіння
здобувачами освіти компетентностями цілого ряду медичних дисциплін, серед
яких є нормативна дисципліна – «Патологічна фізіологія». Вивчення
«Патологічної фізіології» формує у здобувачів освіти здатність розуміти
причини, умови, механізми розвитку та прояви захворювань людини;
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аналізувати, робити висновки щодо причин і механізмів функціональних,
метаболічних, структурних порушень органів та систем організму при цих
захворюваннях; забезпечує фундаментальну підготовку та набуття практичних
навичок для наступної професійної діяльності провізора [2].
Перш за все, викладачу, який здійснює професійну підготовку іноземних
студентів, слід усвідомлювати, що в основі організації освітньої діяльності
іноземних студентів під час вивчення навчальної дисципліни «Патологічна
фізіологія» поряд з основними дидактичними принципами (науковості,
послідовності та систематичності, доступності, міцності та ін.) лежать: принцип
індивідуального

підходу

до

кожного

студента,

що

забезпечується

використанням на заняттях завдань різного рівня складності; принцип
наочності, здійснення якого сприяє усвідомленому і глибокому засвоєнню
матеріалу, розвитку уваги, пам’яті, творчих здібностей студентів; принцип
оптимізації навчання, що передбачає отримання найбільшого результату за
умов найменших витрат (енергії, матеріалів) та принцип активності та
свідомості, що базується на залученні студентів-іноземців до активної
пізнавальної діяльності та пошуку нового [5].
Реалізація кожного з цих принципів та ефективність засвоєння
навчального матеріалу іноземними студентами залежить, перш за все,

від

правильної організації освітнього середовища, яке передбачає створення
комфортних умов для активної взаємодії не тільки в системі «студент –
викладач», а й «студент – викладач – студент». Під час навчання в таких
умовах іноземні студенти мають змогу навчитися чітко та грамотно
висловлювати власні думки, розв’язувати складні професійно-комунікативні
проблеми на основі аналізу ситуацій та інформації відповідно до професійної
діяльності, брати участь у дискусії, спілкуватися з іншими учасниками
інтеракції.
Важливою умовою вдосконалення методики викладання навчальної
дисципліни «Патологічна фізіологія» іноземним студентам є впровадження
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інноваційних методів навчання. Низка педагогів у своїх публікаціях до освітніх
інновацій

відносять

інтерактивні

методи

навчання

[6,7].

Враховуючи

індивідуальні особливості іноземних студентів та можливості інтерактивних
методів навчання під час практичних та семінарських занять доречно
застосовувати

ігрові методи роботи з текстом, створення колективних

проектів, виконання групових творчих завдань, організовуючи роботу в парах,
четвірках або групах [5,8].
Роботу в парах можна використовувати для засвоєння та закріплення
навчального матеріалу. Така організація роботи сприяє розвитку навичок
спілкування,

вміння

висловлюватися,

критичного

мислення,

вміння

переконувати й вести дискусію. Робота в парах дає студентам час подумати,
обмінятись ідеями з партнером і лише потім озвучувати свої думки перед всією
групою. На першому етапі викладач має запропонувати студентам завдання,
поставтити питання для невеличкої дискусії, аналізу ситуації, виконання
пізнавального завдання. Після пояснення питання або фактів, наведених у
ситуації, необхідно дати студентам 1-2 хвилини для продумування можливих
відповідей або рішень індивідуально. Другий етап передбачає об'єднання
студентів у пари, визначивши, хто з них буде висловлюватися першим. Після
чого студенти мають обговорити завдання між собою. Краще відразу визначити
час на висловлення кожного в парі й спільне обговорення. Такий чіткий
інструктаж допомагає звикнути до чіткої організації роботи в парах. Студенти
мають досягти згоди (консенсусу) щодо відповіді або рішення. По закінченні
часу на обговорення кожна пара представляє результати спільної роботи,
обмінюється ідеями та аргументами з усією групою. За потреби це може бути
початком дискусії або іншої пізнавальної діяльності. Використання такого виду
взаємодії сприяє тому, що студенти не можуть ухилитися від виконання
завдання. Під час роботи в парах можна швидко виконати вправи, що, за інших
умов, потребують великих витрат часу.
© Миронченко С.І.
398

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

www.openscilab.org

Організація роботи в малих групах використовується для вирішення
складних проблем, що потребують колективного розуму. На першому етапі
необхідно об'єднати студентів у групи. Почати можна з груп, що складаються з
трьох студентів. Варто враховувати, що 5-6 осіб – це оптимальна верхня межа
для проведення обговорення в межах малої групи. Коли студенти об’єдналися в
групи, необхідно нагадати їм про ролі,

які вони повинні розподілити між

собою і виконувати під час групової роботи: спікер, голова (керівник групи)
зачитує завдання групі, організовує порядок виконання, пропонує учасникам
групи висловитися по черзі, заохочує групу до роботи, підбиває підсумки
роботи, визначає доповідача; секретар веде записи результатів роботи групи,
записи веде коротко й розбірливо, як член групи повинен бути готовий
висловити думки групи при підбитті підсумків чи допомогти доповідачеві;
посередник стежить за часом, заохочує групу до роботи; доповідач чітко
висловлює думку групи,

доповідає про результати роботи групи. На

наступному етапі викладач має запропонувати кожній групі конкретне завдання
й інструкцію (правила) щодо організації групової роботи. Коли групи
працюють, викладач має слідкувати за їхньою роботою та за часом, надавати
групам необхідну допомогу та достатньо часу на виконання завдання. Після
завершення часу на виконання завдання викладач пропонує групам представити
результати

своєї

роботи.

Важливими

моментами

групової

роботи

є

опрацювання змісту та представлення групами результатів колективної
діяльності. Залежно від змісту та мети навчання можливі різні варіанти
організації роботи груп. Можна запитати студентів, чи була проведена робота
корисною та чого вони навчилися, прокоментувати роботу груп з точки зору її
навчальних результатів і питань організації процедури групової діяльності.
Метод діалогу є різновидом групового навчання, суть якого полягає в
спільному пошуку групами узгодженого рішення. Це рішення знаходить своє
відображення в кінцевому тексті, переліку ознак, схемі, картці понять,
інфографіці та ін. Для реалізації даного методу необхідно підготувати картки із
завданнями для кожної групи або аркуші з фрагментами тексту, який читають
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студенти. Можна також приготувати кольорові позначки для об'єднання
студентів у групи. Для презентації результатів групової роботи варто
приготувати папір і маркери. Для початку роботи студентів необхідно
об’єднати у 5- 6 робочих груп та групу експертів із «сильних» студентів. Після
цього викладач ставить перед робочими групами спільне для всіх завдання, яке
групи мають виконувати протягом 5-10 хвилин. В цей час група експертів
складає свій варіант виконання завдання, стежить за роботою груп і контролює
час. По завершенню роботи представники від кожної робочої групи на аркушах
паперу роблять підсумковий запис. Потім доповідачі з кожної групи звітують
про результати роботи. Експерти фіксують спільні погляди. Після завершення
презентацій груп експерти пропонують узагальнену відповідь на завдання.
Групи обговорюють і доповнюють її. Кінцевий варіант занотовується в
зошитах. Метод «Діалог» виключає протистояння, критику позиції тієї чи тієї
групи. Усю увагу зосереджено на сильних моментах у позиції інших.
Серед можливих варіантів діалогу можуть бути: «спільний проект», який
передбачає тех. об'єднання в групи, але завдання, які отримують групи, різного
змісту та висвітлюють проблему з різних боків. По завершенні роботи кожна
група звітує і записує певні положення. Зрештою з відповідей представників
груп складається спільний проект, який рецензується та доповнюється групою
експертів. «Пошук інформації» є різновидом роботи в малих групах та являє
собою командний пошук інформації (яка доповнює прочитану раніше лекцію,
самостійну позааудиторну роботу), а потім відповіді на запитання. Для груп
викладач розробляє запитання, відповіді на які можна знайти в різних джерелах
інформації. Такими джерелами можуть бути: роздатковий матеріал, документи,
підручники, довідкові видання, доступна інформація на комп'ютері, прилади.
Студентиі об'єднуються в групи. Кожна група отримує запитання з теми.
Визначається час на пошук та аналіз інформації. Наприкінці заняття студенти
звітують про результати роботи кожної групи, які потім повторюються і,
можливо, розширюються всією групою.
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У навчальній роботі з іноземними студентами, крім вищезазначених
інтерактивних методів, особливу увагу викладачі приділяють групі наочних
методів [2,5,8]. Варто зазначити, що наочність навчання забезпечує створення у
іноземних студентів уявлень і понять на основі живого сприйняття предметів і
явищ, що вивчаються на заняттях. Застосування наочності у поєднанні із
словами викладача активізує першу і другу сигнальні системи, що сприяє
засвоєнню матеріалу нерідною мовою. Наочність при викладанні навчальної
дисципліни «Патологічна фізіологія» досягається, перш за все, демонстрацією
дослідів, діючих і схематичних моделей, разом з тим доцільним є використання
зображення предметів і явищ: схем, рисунків, слайдів, плакатів, навчальних
кінофільмів.
Доречним є врахування того, що у студентів-іноземців розуміння
навчального матеріалу за допомогою традиційного навчання може викликати
труднощі [4]. Передусім вони можуть виникати внаслідок мовного бар’єру
(непорозуміння між викладачем та студентами). Найбільш ефективним тут є
метод ілюстрації, що обов’язково супроводжується коментарями викладача.
Суттєвою перевагою цього методу є те, що навіть у випадку, коли студент не
розуміє всієї інформації з розповіді або ж більшість інформації не сприймає на
слух, у нього активізуються інші органи чуття (в цьому випадку зір). Таким
чином, якщо після заняття у студента не сформується цілісне уявлення про ті
чи інші факти, у нього в пам’яті залишаться візуальні образи. Під час
демонстраційних дослідів студенти користуються зоровими та слуховими
сприйняттями, а під час виконання деяких практичних робіт й іншими (дотик,
нюх, мускульно-рухові сприйняття), в результаті чого сприйняття стає більш
повним, глибоким та осмисленим.
Метод демонстрації – також доцільно використовувати, викладаючи
студентам-іноземцям

навчальну

дисципліну

«Патологічна

фізіологія».

В. Наумчик та Е. Савченко зазначають, що метод демонстрації забезпечує
сприйняття як зовнішніх форм (характеристик), так і внутрішнього змісту не
тільки в статиці, а й динаміці їх протікання, що дуже важливо для розуміння
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учнями глибинної суті, законів, закономірностей і принципів їх дії та існування,
умов, що їх породжують [39].
Доцільним у роботі з іноземними студентами стане використання методу
екскурсії як різновиду методу демонстрації. Віртуальна екскурсія як метод
демонстрації забезпечує вивчення предметів, процесів, технологій, що існують
в реальності, але не виходячи з аудиторії. Для того, щоб досягти максимального
засвоєння навчального матеріалу іноземними студентами, доречним є
включення в процес створення наочності самих студентів. На практичних
заняттях під час закріплення основних питань теми студенти-іноземці
самостійно створюють карти понять, структурно-логічні схеми, інфографіку.
Така організація освітньої діяльності студентів-іноземців дає можливість не
тільки ефективно сприймати навчальну інформацію, але й самостійно
визначати логічні зв’язки між поняттями, процесами та явищами, тим самим
більш ефективніше осмислювати навчальний матеріал. Слід пам’ятати, що
незважаючи на те, що наочні методи, які використовуються в освітньому
процесі під час вивчення навчальної дисципліни «Патологічна фізіологія» у
вигляді обов’язкового мультимедійного супроводу занять, інноваційні та
інтерактивні методи значно полегшують процес викладання (для викладача) та
навчання (для студентів), необхідно бути обережним у їх використанні і
враховувати специфіку роботи з іноземними студентами.
Таким чином, враховуючи особливості професійної підготовки іноземних
студентів в закладах вищої освіти України, викладання фахових дисциплін
студентам-іноземцям має проходити в активній взаємодії між усіма учасниками
освітнього процесу з максимальним ступенем схематизації, систематизації та
візуалізації навчального матеріалу. Така організація освітньої діяльності
студентів-іноземців дає можливість не тільки ефективно сприймати навчальну
інформацію, але й самостійно визначати логічні зв’язки між поняттями,
процесами.

© Миронченко С.І.
402

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

www.openscilab.org

Список використаних джерел
1. Титаренко С. А. Особливості організації навчально-виховного процесу зі
студентами-іноземцями у медичному вузі: матеріали доповідей навчальнометодичної конференції / С. А. Титаренко. Полтава, 2003. С. 102-106.
2. Худяков А.Е. Особенности преподавания патофизиологии иностранным
студентам в высшем медицинском учебном заведении // Експериментальна та
клінічна медицина. 2016. – № 2 (71). – С. 218-220.
3. Кайдалова Л. Г. Професійна підготовка майбутніх фахівців фармацевтичного
профілю у вищих навчальних закладах : монографія. Харків : НФаУ, 2010.
364 с.
4. Зінонос Н. О., Віхрова О. В. Адаптація студентів-іноземців до вивчення
природничо-математичних дисциплін у закладах вищої освіти : монографія.
Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі.
Кривий Ріг : Видавн. центр Криворізького нац. ун-ту, 2019. Т. XIV, вип. 1 (14).
220 с. (спецвипуск «Монографія в журналі»)
5. Кайдалова Л. Г. Сучасні педагогічні технології у професійній підготовці
майбутніх фахівців. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і
загальній школах : зб. наук. пр. / гол. ред. : Т. І. Сущенко. Запоріжжя :
Класичний приватний університет, 2011. Вип. 21. С. 305–311.
6. Інновації у вищій освіті: проблеми, досвід, перспективи : монографія /за ред.
П. Ю. Сауха. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. 444 с.
7. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования
/ под ред. Е. С. Полат. Москва : Академия, 2002. С.73–77.
8.

Долгинцев

Особенности

М.Е., Северьянова
преподавания

Л.А.,Сороколетова

патофизиологии

О.И.,

иностранным

Белых

А.Е.

студентам

международного факультета // Образовательный процесс: поиск эффективных
форм

и

механизмов:

сборник

трудов

Всероссийской

научно-учебной

конференции с международным участием, посвященной 82-й годовщине. –
2017. – КГМУ. – С. 206-208.

© Миронченко С.І.
403

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

www.openscilab.org

Орленко Н.А., Скида н І.В., Гейченко С.П.

ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ НА
ЗАНЯТТЯХ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
Орленко Наталія Анатоліївна
к.п.н., доцент
Національний авіаційний університет
м. Київ, Україна
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Гейченко Світлана Петрівна
ст. викладач
Національний авіаційний університет
м. Київ, Україна
Вступ. Екологічні зміни в Україні актуалізували проблему збереження
фізичного здоров’я у підростаючого покоління. Нині на меті у навчальних
закладів стоїть створення умов для студентів, які б сприяли утвердженню їх
здорового способу життя та збереження здорового фізичного стану, а також
підвищення рівня фізичної підготовки і залучення до систематичних занять
фізичними вправами [1].
На сьогодні важливою ціллю викладача фізичного виховання також є
збільшення інтересу студентів до предмету. В цьому немалу участь має система
оцінювання на заняттях. Система оцінювання досягнень студентів на заняттях з
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фізичного виховання не є досконалою. Жодна система не може достовірно
врахувати особливість кожної людини. Тож погано зданий норматив та
незадовільна оцінка може значно знизити мотивацію студента на подальших
заняттях.
Протягом років в педагогічній науці намагаються виробити систему
оцінювання, яка б стимулювала студентів до подальшого розвитку своїх
фізичних якостей, а не навпаки, де на нашу думку, найголовнішу роль грає
мотивація.
Мотивація, яку зараз пропонує сучасна система оцінювання – це
винагорода за те, як студент складає норматив [2]. Винагородою ж слугують
високі бали. Однак під час психологічних досліджень було встановлено, що
якщо людина винагороджується за те, що вона робить або зробила за власним
бажанням, то така винагорода буде сприяти послабленню внутрішньої
мотивації [3]. Мотивація до вивчення предмету, що заснована на інтересі, є
внутрішньою. Тобто на меті свого існування система оцінювання має мати
збільшення мотивації студентів на заняттях, спираючись саме на інтерес до
вивчення дисципліни. Сучасна ж система оцінювання лише розцінює фізичний
стан студента, не беручи до уваги прогрес та підвищення фізичних якостей.
Мета. Дослідити сучасну систему оцінювання студентів на заняттях з
фізичного виховання.
У сучасній практиці вивчення фізичної культури можна спостерігати
явище зміщення мотивації студентів з підвищення власних результатів та
освоєння змісту предмету на отримання високих балів [2].Студенти, які не
мають достатньо високого рівня фізичних якостей для отримання високої
оцінки, втрачають будь-яку мотивацію, до того ж поганий результат може
негативно позначитись на їх самооцінці.
Тож аби підкріплювати мотивацію студентів до вивчення дисципліни та
регулярних занять спортивними вправами, система оцінювання має приділяти
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більше уваги саме до відвідуваності занять студентом, старання на заняттях,
особистого розвитку фізичних якостей.
Для більш об’єктивного оцінювання нормативів слід використовувати
індивідуальний підхід. Слід ураховувати стать студента, його будову тіла, вагу,
зріст та особливо стан здоров’я. Складовими стану здоров’я є спадковість,
навколишнє середовище, діяльність лікарів та медпрепаратів, генетичний
фактор, спосіб та умови життя [1]. Це означає, що сучасну оцінку нормативів
слід переглянути та внести корективи.
Крім того аби підвищувати інтерес студентів до дисципліни, слід
урізноманітнити програму навчання, адже одноманітні уроки фізичного
виховання можуть негативно вплинути на вмотивованість студента на заняттях.
Крім стандартних розминки, бігу, вправ, це можуть бути різноманітні спортивні
ігри. внести корективи.
В період початку навчального року, приблизно один місяць не слід
здійснювати прийом та оцінку нормативів, аби організм студента зміг
адаптуватися до фізичних навантажень. Згідно нових навчальних програм з
фізичної культури це актуально для учнів закладів середньої освіти.
Для об’єктивної оцінки студента, слід застосовувати різноманітні
системи по накопиченню балів впродовж навчального року. Бонусні бали учень
заробляє, відвідуючи уроки фізичного виховання, при систематичних активних
заняттях упродовж навчального процесу, участі у змаганнях різних рівний,
зайнятості у спортивних гуртках та секціях. Більш того така система бонусних
балів сформує у студентів вміння ставити цілі, планувати і організовувати
власну навчальну діяльність.
Викладач відіграє, мабуть, найважливішу роль у об’єктивній оцінці
студентів та їх мотивації до навчання. Впродовж занять викладач має звертати
увагу на роботу студента, його старання та розвиток у тій чи іншій галузі. Він
має надавати студентам підтримку та акцентувати увагу на будь-яких успіхах
студента для підкріплення мотивації. Студент має бути впевненим, що
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викладач завжди знаходиться на його стороні і допоможе йому при виникненні
певних складнощів при виконанні навчальної програми.
На початку навчального року викладачу слід проводити діагностику
студентів, щоб їх фізичні якості та підготовку. Можливий також умовний поділ
студентів на такі групи: з високим, середнім та низьким рівнем фізичної
підготовки. Це дасть можливість розробити індивідуальні вправи для кожної
групи для найбільш ефективної роботи студента на заняттях та досягнення
високих результатів без ризику погіршення стану здоров’я студента. Поділ та
перехід студентів з однієї групи в іншу здійснюється на власний розсуд
викладача [1].
Висновки. Таким чином, студенти будуть умотивованими до вивчення
дисципліни, а в купі с розсудливими фізичними вправами це дасть найбільш
ефективну роботу та позитивний результат. Студенти будуть заробляти основі
бали, складаючи нормативи, та отримувати бонусні бали за відвідування занять,
активну роботу впродовж навчального року, розвиток фізичних якостей
(особистий прогрес), участь у змаганнях та спортивних секціях. Згідно цієї
системи викладач ставить оцінку не стільки за складання нормативів, скільки за
старання та роботу студента на заняттях. Це вмотивує студентів регулярно
відвідувати заняття з фізичного виховання та ефективно займатися. Таких
підхід залишись у студентах задатки для продовження занять спортом після
закінчення учбового закладу.
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АКВАРІУМІСТИКА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ
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ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди»
ORCID 0000-0001-6605-7948
Компетентнісний підхід педагога у освітньому процесі є відображенням
усвідомленої потреби суспільства здатних використовувати свої знання та
уміння у практичній діяльності.
Біологія – шкільний курс у якому існують реальні можливості залучити
учнів до дослідницької роботи, розвинути їх творчі та інтелектуальні здібності,
логічне мислення, тобто підготувати учня до майбутнього життя в суспільстві,
тому що сучасне суспільство все більше відчуває потребу в людині з творчими
здібностями.
Акваріуми відіграють важливу роль в науково-дослідній роботі, так як
дослідникам набагато простіше спостерігати за його мешканцями в акваріумі,
ніж у природних умовах, визначати особливості їхньої поведінки, забарвлення,
живлення та нересту.
Дослідженнями в сфері акваріумістики займалися такі вчені-натуралісти,
як: С. В. Буднік, М. Ф. Золотницький, А. М. Колосок, А. А. Набатов, М. П. Рудь
та ін. Зокрема, М. Ф. Золотницький написав такі праці, як «Жива природа у
школі», «Дитячий акваріум», «Акваріум у школі» [2].
Метою статті є формування в учнів умінь і навичок дослідницької
роботи під час спостереження за акваріумними організмами.
Основним завданням є поглиблене вивчення здобувачами освіти
біологічних

особливостей

акваріумних

рослин

і

тварин;

формування
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практичних умінь і навичок щодо створення належних умов для утримання і
розведення акваріумних риб; розвиток творчих здібностей в учнів та залучення
їх до науково-дослідницької роботи.
В освітньому поцесі акваріум можна використовувати на уроках ботаніки,
зоології, загальної біології, а також може слугувати моделлю куточка живої
природи – водойми, у якій риби поводять себе, як у природному середовищі.
Спостереження за розвитком рослин і тварин сприяє формуванню в дітей
спостережливості, викликає в них пізнавальний інтерес до подальшого
вивчення природи. При цьому куточок природи виконує роль своєрідної
лабораторії, де учні можуть проводити нескладні досліди та робити свої
суб’єктивні «відкриття».
Формуванню навичок дослідницької діяльності у здобувачів освіти
сприяє застосування інтерактивних методів та засобів технології навчання з
поміж яких традиційні (наприклад, бесіди «Досліди та експерименти з
тваринами і рослинами куточка живої природи», «Я – дослідник природи»,
міні-лекції «У світі акваріумів», «Підводні мешканці»), так і інноваційні (метод
кейсів «З любов’ю до акваріумних жителів», «Рослини в акваріумі», диспути
«Риби-мутанти: чи вирішать вони проблеми екології?», у форми гри
«Акваріумні

рослини»,

«Демонстраційні

акваріуми»,

творчі

завдання,

портфоліо дослідницьких проектів «Акваріумні рибки гуппі», «Акваріум як
хіміко-біологічний

об’єкт

дослідження»,

«Акваріум.

Перші

кроки»,

«Акваріумні рибки. Які вони?», «Декоративний акваріум», «Лабіринтові –
найстаріші жителі акваріума», «Шкільні акваріуми»)[2, с. 123].
Одним із ефективних способів виконання учнями дослідницької роботи є
систематичні спостереження за живими організмами у куточку живої природи,
що дозволяють встановити закономірності росту і розвитку рослин і тварин,
взаємозв’язки в природі, а також розвивати практичні навики в господарстві.
Проведені роботи в куточку живої природи, мають конкретні результати.
Наводимо

орієнтовні теми дослідів з акваріумними рибами, які можуть
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використати учні на уроках біології та позакласній роботі: «Дослідження
різноманітності породних форм гупі», «Дослідження механізму успадкування
візерунка хвостового плавця гупі», «Дослідження умов створення міжвидових
гібридів гупі та моллінезій – гупінезій», «Дослідження стимуляції нересту в
американських цихлід», «Дослідження умов, що впливають на співвідношення
статі при розведенні чорнополосих цихлазом», «Зміна забарвлення, залежно від
умов середовища. Утримання карася на світловому й темному ґрунті»,
«Залежність росту риб від об’єму акваріума (на прикладі золотої рибки)» [1].
Як приклад, наведемо дослідження на тему «Вироблення умовних
рефлексів на дію різних подразників».
Мета: показати, як відбувається вироблення умовних рефлексів на дію
різних подразників.
Об’єкти та обладнання: акваріум із кількома рибами одного або різних
видів; дві лампи: із синьою та червоною лампочкою.
Постановка й проведення досліду
Перед проведенням досліду з вироблення умовного рефлексу на звук риб
слід кілька днів не годувати. Потім перед кожним годуванням потрібно стукати
по стінці акваріума монеткою або якимось іншим металевим предметом і,
спостерігаючи за поведінкою риб, давати їм потрохи корму. Дослід проводять
щодня. Після того, як риби з’їдять корм, їм дають іще невелику порцію,
водночас постукуючи об стінку акваріума.
Годувати риб слід в одному й тому самому місці. Час між дією умовного
подразника та його підкріпленням із кожним годуванням потрібно поступово
збільшувати. Умовний рефлекс уважають виробленим, коли риби після сигналу
збираються біля місця годування при відсутності там корму.
Учні повинні знати, що вироблена реакція на умовний подразник
зберігаються лише за умови її підкріплення їжею або іншим безумовним
подразником [1, с. 164].
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Орієнтовно так само, як і на звук, проводять вироблення умовного
рефлексу на світло. Зовні стінки акваріума прилаштовують лампочку від
кишенькового ліхтарика. Щоб світло не поширювалося навсібіч, можна
зробити невеликий рефлектор – конус зі шматочка фольги, наклеєного на
щільний папір. Лампочку за допомогою дротиків з’єднують із батарейкою.
Перед дослідом риб не годують 1–2 дні. Учням пропонують увімкнути
світло й спостерігати, як поводитимуться риби, а потім дати їм трохи корму.
Дослід повторюють кілька разів на день. При цьому відзначають, як змінюється
поведінка риб; через скільки днів вони відразу ж після світлового сигналу
припливатимуть до місця годування.
Можна запропонувати інший дослід. У два акваріуми або в банки з водою
й водяними рослинами поміщають по одному невеликому карасику. Одну
рибку після постукування об стінку акваріума годують кормом, який падає на
дно (черв’яки енхітреїди, трубочник, мотиль, дрібні або розрізані дощові
черв’яки), іншу – кормом, що плаває на поверхні (суха дафнія, гамарус, сухий
мотиль). Кожне постукування об стінку акваріума супроводжують годуванням
[1, с. 67].
У ході досліду встановлюють, через скільки днів (або, ще краще, через
скільки сеансів годування та дії сигналу) при пересаджуванні карасів у
спільний акваріум один із них під час постукування опускатиметься вниз, а
інший – підніматиметься вгору.
У ході виконання дослідів учні можуть спостерігати, чи однаково швидко
виробляються умовні рефлекси в різних видів риб, наприклад у гупі або
мечоносців, а результати спостережень фіксують в щоденнику за схемою
(табл.1) й роблять висновки.
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Таблиця 1
Проведення досліду
Дата

Реагування риб при годівлі на

Реагування риб при годівлі без

звуковий сигнал

звукового сигналу

Для ведення записів краще взяти товстий зошит. Зберігати зошит краще
безпосередньо поряд з акваріумом, де утримуються риби, таким чином
щоденник буде завжди під рукою. Кожен день в щоденник заноситься запис, в
якій як мінімум має бути зазначено, чи покормлена риба, як охоче вона брала
корм. Повинна бути вказана температура води. Зовнішній вигляд екскрементів
риб. Під відповідною датою вказуються події, які не мають щоденного
характеру (бійка, нерест, хвороба, переміщення). Така система дисциплінує і
одночасно дозволяє відзначити події, які спочатку могли здатися негідними
уваги.
Таким чином спостереження за акваріумними організмами сприяє
формуванню в учнів пізнавальних інтересів, активності та самостійності. При
цьому акваріум у кабінетах біології, куточку живої природи тощо є своєрідною
лабораторією, де учні можуть виконувати власні дослідження. Наприклад,
дослідження поведінки, формування умовних рефлексів, вплив температури
води на ріст і розвиток риб [2, с. 98].
Однак, за результатами науковців спостереження за акваріумними рибами
виявилися

корисними

для

здоров’я

людини,

включаючи

зниження

артеріального тиску і зняття стресу [3]. Підтримання акваріума красивих риб
можна вважати корисним хобі, оскільки вимагає регулярної (але не переважної)
уваги, має потенціал, щоб з’єднати вас з іншими ентузіастами морської риби, і
надає вам можливість створити щось унікальне: риби, скелі та рослинний світ.
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ГУО «Гимназия № 4 г. Бреста»
Аннотация:

Современное

развитие

образования

предусматривает

последовательный процесс развития личности, направленный на формирование
системы научно-практических знаний и умений, ценностных ориентаций,
которые могли бы позволить ученику активно функционировать в качестве
полноправного члена общества, гражданина своей страны. Именно поэтому
задачами

современного

образования

являются

развитие

творческих

способностей учащихся и студентов, подготовка их к различным формам
деятельности, выработка адекватного отношения к окружающему миру, к
самостоятельной жизни. Научно-исследовательская деятельность позволяет
реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы в обучении и решить проблему
внедрения

инноваций

в

образование.

Исследовательская

деятельность

учащихся - деятельность, связанная с поиском ответа на исследовательскую
задачу или проблему с заранее неизвестным решением.
Ключевые слова: Научно-исследовательская деятельность, образование,
инновации.
Научно-технический прогресс, быстрое внедрение науки во все сферы
жизни и производства требуют вовлечения молодых людей в научно –
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исследовательскую деятельность уже в условиях школьного образования.
Выпускник

современной

школы

должен

иметь

не

только

широкий

теоретический кругозор, но и опыт творческого подхода к решению различного
рода задач. Школа является основным местом проявления и реализации
творческих способностей детей. Учитель современной школы одной из
основных задач в организации учебно-воспитательного процесса считает
необходимым стимулировать не только учебно-познавательную деятельность,
но и развивать исследовательские начала в любой деятельности ученика.
Педагогическое

мастерство

учителя

часто

определяется

его

умением

мотивировать учащихся на поиск нового, стимулировать и развивать
исследовательские

качества

ребенка.

Вовлечение

учащихся

в

исследовательскую работу является обязательным требованием в работе
учителя [2].
Вовлечение

учащихся

в

научно-исследовательскую

деятельность

предполагает:
 осознание необходимости учебно-исследовательской деятельности;
умение поставить цель и организовать ее достижение;
 развитие

творческих

противоречиям,

качеств,

гибкости

критичность,

ума,

наличие

терпимости

своего

к

мнения,

коммуникативных качеств, обусловленных необходимостью;
 умение взаимодействовать с другими людьми, с объектами
окружающего мира воспринимать и анализировать информацию.
Знания и умения, необходимые для организации исследовательской
деятельности,

в

будущем

станут

основой

для

организации

научно-

исследовательской деятельности в вузах, колледжах, техникумах и творческого
отношения к своей трудовой деятельности.
Основные задачи научно-исследовательской работы: развитие творческих
способностей учащихся и выработка у них исследовательских навыков;
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формирование аналитического и критического, абстрактного мышления
учащихся в процессе творческого поиска и выполнения учебных исследований;
выявление одарённых учащихся и обеспечение реализации их творческого
потенциала; развитие самостоятельности при работе со специальной и научной
литературой при выполнении наблюдений и опытов; развитие способности
формировать свое мнение и умение его отстаивать; развитие умения общаться с
аудиторией, выступая на конференциях, в кружках; формирование чувства
ответственности за порученное дело; воспитание уверенности в себе, сознание
значимости

выполненной

работы;

воспитание

целеустремлённости

и

системности в учебной деятельности; помощь в профессиональной ориентации
[3].
Научно – исследовательская деятельность формирует умения работы с
информацией, помогает выстроить структуру своей деятельности, учит
обобщать и делать выводы. А самое главное - помогает учиться ребенку.
Занимаясь научно – исследовательской деятельностью учащийся получает
знания

и

умения

целеполагания,

планирования,

анализа,

рефлексии,

самооценки учебно-познавательной деятельности и т.п.
Занимаясь научно-исследовательской работой, учащиеся самостоятельно
или

с

помощью

учителя

выбирают

направление

исследовательской

деятельности, готовятся теоретически. Составляют доклад по теме, изучают
методику научно-исследовательской работы. Проводя экспериментальную
работу, учащиеся ведут журнал наблюдений, анализируют результаты
наблюдений, готовят доклады на научную конференцию.
Определение темы исследования, постановка целей, задач всегда
вызывает у учащихся огромные трудности. Для того чтобы возникла проблема,
которую хочет решить ребенок учитель должен глубоко проанализировать не
только научный потенциал данной проблемы, но и потенциал ребенка.
Поэтому первая трудность с которой сталкивается учитель – найти
ребенка готового заниматься исследовательской деятельностью.
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Вторая трудность - определить тему научного исследования, которой
данный ребенок хотел бы заниматься.
Работа с содержанием научного исследования тоже вызывает большие
затруднения: необходимо составить развернутый план деятельности ребенка,
причем

он

должен

быть

пошаговый;

научить

ребенка

пользоваться

методологическими приемами научного исследования; научить ребенка
работать

с

оборудованием,

измерительными

приборами,

фиксировать

результаты исследования и обрабатывать их [1].
Исследовательская деятельность присутствует на уроках физики в
различных видах учебных заданий:
1) лабораторные работы;
2) экспериментальные исследования;
3) решение задач.
Она

является

начальным

звеном

в

организации

научно

–

исследовательской деятельности, особенностью которой является поиск
решений новых задач, новых проблем. Это высокий и сложный уровень
творческой поисковой деятельности.
Проблемы, связанные с организацией научно – исследовательской
деятельности

студентов

в

стенах

университета,

перекликаются

с

вышеперечисленными проблемами.
Кафедра физики Брестского государственного технического университета
имеет большой опыт организации научно – исследовательской работы
студентов. На кафедре созданы научные кружки, проводятся семинары,
круглые столы, конференции по актуальным вопросам современной науки.
Кафедра привлекает студентов к выполнению различных заданий по
хоздоговорным работам и по госбюджетным темам. Это помогает студентам и
преподавателям глубоко погрузиться в проблемы современной науки,
познакомиться с новыми инновационными идеями, подходами и методами.
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Традиционно преподаватели кафедры сотрудничают с гимназиями,
лицеями и средними учебными заведениями города. Систематически в школах
проводятся

профориентационные

беседы,

экскурсии

в

лаборатории

университета, лекции по проблемам современной физики на доступном для
учащихся уровне. Одной из востребованных форм работы со школьниками
являются кружки по физике для старшеклассников. Эта форма работы не
только стимулирует интерес к учебному предмету, но и выполняет
профориентационную функцию. Учащиеся хотят связать свою будущую
профессию с глубоким изучением физики в высшей школе.
Кружковая работа помогает организовать научно – исследовательскую
деятельность учащихся.
Кафедра физики БрГТУ уже несколько лет сотрудничает с ГУО
«Гимназия № 4 г. Бреста». Благодаря этому сотрудничеству было подготовлено
два серьезных научных исследования с использованием оборудования и
компьютерных

программ,

предоставленных

университетом.

Учащиеся

гимназии занимались «Моделированием распределения электромагнитного
поля в диэлектрических микроструктурах». Эта работа была отмечена
четырьмя дипломами первой и второй степени на различных школьных
конференциях, и получила диплом второй степени на областной научно –
практической конференции «С наукой в будущее». Мы продолжили
исследование в данной области и подготовили работу по теме «Моделирование
фотонного нанопучка в системе связанных микрорезонаторов». Эта работа
получила

диплом

исследовательских

второй
работ

степени

учащихся

на

школ

международном
«От

школьного

конкурсе
проекта

к

профессиональной карьере» и диплом третьей степени на районной научно –
практической конференции «С наукой в будущее». В данных работах мы
исследовали зависимости параметров фотонных нанопучков от размеров,
формы,

показателя

преломления

и

количества

формирующих

их

микроцилиндров или микросфер. Автор этих работ стал студентом БрГТУ и
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продолжает научно – исследовательскую работу в стенах ВУЗа. Он является
членом

временного

научного

коллектива

созданного

для

выполнения

госбюджетной темы «Оптимизация дизайна AlInGaN гетероструктур для
лазеров, светодиодов, НЕМТ-транзисторов и фотоприемников» выполняемой в
рамках ГПНИ «Фотоника, опто- и микроэлектроника» на 2016-2020 гг.
Студент самостоятельно изучил программный пакет Comsol Multiphysics и
применил его для разработки модели p-i-n фотодиода на основе AlxGax-1N/ GaN,
включая его ВАХ, спектральную чувствительность принимаемого излучения,
как функции доли алюминия и толщины обедненного слоя. Пиковая
чувствительность фотодиода составила от 0,08 до 0,18A/Вт при длинах волн 0,2
- 0,33 мкм, что соответствует экспериментальным результатам, взятым из
литературы. Результаты моделирования могут быть использованы для
оптимизации фотоприемников AlGaN/GaN и разработки оптоэлектронных
устройств нового поколения без проведения дорогостоящих экспериментов.
Подготовленная студентом работа представлена на конкурс студенческих
работ РБ в 2020 году по теме «Моделирование p-i-n фотодиода с
использованием программного продукта COMSOL Multiphysics».
Этот пример показывает важность сотрудничества гимназии и ВУЗа в
подготовке учащихся и студентов к научно – исследовательской деятельности.
Сегодня на базе гимназии № 4 разрабатывается новый проект, связанный
с изучением и моделированием транзисторов.
Интерес к научно – исследовательской деятельности, на наш взгляд,
необходимо формировать еще в школе, и обязательно поддерживать его при
обучении в ВУЗе. Такая преемственность помогает студенту глубоко
осмыслить научные проблемы и освоить методику научного поиска. Владение
методологией

научного

исследования

обязательно

поможет

будущему

специалисту решать серьезные производственные задачи. Для успешной
организации научно – исследовательской работы необходима поддержка со
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стороны будущих работодателей, инвесторов, которые помогли бы оценить
важность и перспективность работы студента.
Список литературы
1. Аноп, М.Ф. Молодежь и наука: вчера, сегодня, завтра / М.Ф. Аноп //
Молодежный научный форум: Общественные и экономические науки: электр.
сб. ст. по мат. XXIV междунар. студ. науч.-практ. конф., Москва, 13-28 мая
2015 г. – Москва, 2015 - № 5(24). – С. 77-82.
2. Хуторской, А.В. Ключевые компетенции как компонент личностноориентированной парадигмы образования / А.В. Хуторской // Народное
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Шиш Г. Ю., Ількевич Н. С.

РЕАЛІЗАЦІЯ НАСКРІЗНОЇ ЗМІСТОВОЇ ЛІНІЇ “ЗДОРОВ’Я І БЕЗПЕКА”
НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ ЛЮДИНИ
Г. Ю. Шиш
Н.С. Ількевич
Житомирський державний університет імені Івана Франка, вул. Велика
Бердичівська,40, Житомир,10008, Україна.
Одним із пріоритетних напрямів державної політики у сфері освіти є
робота зі збереження і зміцнення здоров’я дітей, що реалізується через систему
здоров`язберігаючих технологій.
В сучасних методичних матеріалах розкриваються теоретичні основи
використання

здоров’язберігаючих

технологій,

а

також

застосування в роботі вчителя біології. Дана розробка

їх

практичне

надає можливіть

вчителям в процесі вивчення предмета та в позакласній роботі

розвивати

життєві компетентності, формувати навички збереження здоров’я, виховувати
світогляд учнів, в якому головна роль відводиться самій особистості.
Під час магістерської роботи були використані як зaгaльнoнaукoвi, тaк i
cпeцiaльнi мeтoди дocлiджeння:
 тeoрeтичнi:

рeтрocпeктивний

тa

cиcтeмний

aнaлiз

фiлocoфcькoї,

пcиxoлoгoпeдaгoгiчнoї, тa мeтoдичнoї лiтeрaтури для вивчeння cтaну
тeoрeтичнoї рoзрoбки прoблeми, пoрiвняльний aнaлiз, узaгaльнeння
пeдaгoгiчнoгo дocвiду для визнaчeння тeoрeтикoмeтoдичниx зacaд
дocлiджeння;

мeтoд

тeoрeтичнoгo

мoдeлювaння

зacтocoвaнo

для

визнaчeння прeдмeтa, oб'єктa, гiпoтeзи дocлiджeння.
 емпiричнi: дiaгнocтичнi мeтoди (aнкeтувaння, бeciди з учитeлями i
пaцieнтaми),

oбceрвaцiйнi

мeтoди

(пeдaгoгiчнi

cпocтeрeжeння,

caмocпocтeрeжeння й aнaлiз виxoвнoї рoбoти у пoзaурoчний чac, aнaлiз
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твoрчиx рoбiт для дocлiджeння рiвня cфoрмoвaнocтi мoрaльниx aтрибуту
якocтeй); eкcпeримeнтaльнi мeтoди (пeдaгoгiчний (кoнcтaтувaльний i
фoрмувaльний) eкcпeримeнт) для з'яcувaння eфeктивнocтi рoзрoблeнoї
мeтoдики тa її впрoвaджeння.
В ході дослідження було виявлено, що наскрізна лінія “Здоров’я і безпека” у
курсі біологія людини реалізується з вивченням таких тем як:
 «Опора і рух», в якій розкрито знання про опорно-рухову систему;
правила безпечного поводження під час катання на роликах, ковзанах,
лижах, скейтах, сноубордах і під час використання різноманітного
спортивного приладдя; навички надання першої медичної допомоги в разі
ушкоджень

опорно-рухової

системи;

ціннісні

орієнтації

щодо

усвідомлення учнями наслідків гіподинамії і значення рухової активності
для збереження фізичного здоров’я людини.
 «Травлення і живлення», «Обмін речовин і енергії», в яких можна
зробити акцент на способах збереження органів травлення від різних
впливів.
 «Дихання» під час вивчення цієї теми піднімається питання про
необхідність дотримання чистоти повітря і, відповідно, збереження
органів дихання .
 Тема «Виділення. Терморегуляція». Зміст теми спрямований на способи
загартування. Її засвоєння потрібно поєднувати зі змістом відповідної
теми навчального предмета «Основи здоров’я». Теми «Транспорт
речовин», «Виділення. Терморегуляція», «Сенсорні системи» також
акумулюють у собі майже усі чинники здорового способу життя,
спрямовані на: заходи запобігання хворобам серцево-судинної системи,
фізичні навантаження, уникнення емоційних стресів, раціональне
харчування, відпочинок на природі тощо розуміння негативного впливу
алкогольних напоїв на серцево-судинну систему, функцію нирок,
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розкриття значення сенсорних систем і шкіри у пристосуванні організму
до умов навколишнього середовища.
Реалiзацiя наскрiзної змiстової лiнiї “Здоров’я і безпека” у курсі біологія
людини полягає у вiдповiдному трактуваннi навчального змiсту тем i не
передбачає будь-якого його розширення чи поглиблення.

Література
1.

Указ Президента вiд 25.06.2013 №344/2013 «Про Нацiональну стратегiю

розвитку освiти в Українi на перiод до 2021 року»;
2.

Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 квiтня 2011 року № 462

«Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освiти»;
3.

лист МОН вiд 11.09.2007 № 1/9-532 Методичнi рекомендацiї «Вимоги до

ведення класного журналу в 1-4 класах ЗНЗ»;
4.

лист МОНмолодьспорту вiд 09.06.2011 р. № 1/9-454 «Про особливостi

органiзацiї навчально-виховного процесу в загальноосвiтнiх навчальних
закладах у 2011/2012 роцi» додаток
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ПОЛІТИЧНІ НАУКИ
Осташова Я.В.

АНАЛИЗ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ МЯГКОЙ СИЛЫ:
ОПЫТ РОССИЙСКОЙ ПОЛИТОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ
Осташова Я.В.
специалист по учебно-методической работе 1 категории
Школы бизнеса и международных компетенций, аспирант,
Московский государственный институт международных отношений
МИД Российской Федерации

Нужно сказать, что представление о роли мягкой силы в мировых
процессах (политических, экономических, образовательных, научных и
культурных) в некотором смысле отличается у западных стран (ЕС и США) и у
восточного блока (России, стран СНГ, Китая и др.) Если на Западе «мягкую
силу» во многих сферах жизни считают уже пережитком и пророчат [2, с. 43] ей
переход в стан интернациональности, то в отечественной историографии
данное явление до сих пор традиционно понимается как инструмент
увеличения государственного внешнеполитического воздействия. [8, с. 3]
Российская исследовательская проблематика по вопросам «мягкой силы»
хорошо структурирована посредством следующих главных вопросов, которыми
задаются круги отечественных политологов: [2, c. 60]
1. Оригинален ли термин «мягкая сила», предложенный американским
исследователем Дж. Наем?;
2. Можно ли говорить о полезности и инструментальном характере данного
термина в кругах отечественной науки?;
3. Функции мягкой силы политики?
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4. Разделение понятий «мягкая сила» и «пропаганда»?
5. Инверсионный характер «мягкой силы».
Оригинален ли термин «мягкая сила», предложенный американским
исследователем Дж. Наем?
Отвечая на первый вопрос, политологи признают однозначность ответа:
ибо, если словосочетание «мягкая сила» является действительно новым в
терминологическом смысле, то концепт, который оно описывает, зародился в
глубокой древности. Традиционно, разделение силы вообще на «мягкую» и
«жесткую» относят к Древнему Китаю. [1, c.27] Ещё Лао-Цзы, знаменитый
древнекитайский мыслитель, изрёк: вода, будучи самым и нежным предметом в
мире, тем не менее, способна разрушить камень. Кроме того, для определения
силы зачастую наглядным примером выступал символ мужского и женского
начал Инь-Ян, где мужчина представлял собой «жесткую силу», а женщина –
«мягкую».
Как уже было сказано, привнесением в оборот термин обязан Дж. Наю.
Однако, можно привести и другого исследователя, который скончался в год
рождения Дж. Ная. Речь идет о А. Грамши - развивая идею о «мягком» и
«жестком» в политике, марксистский исследователь выявил следующие общие
для данной проблемы постулаты: [3, c. 40]
 Инструментарий политического воздействия основывается на двух
его видах: «жестком» (насилии) и «мягком» (согласии);
 В международной политической экспансии государства ставят на
первое место свои культурные ценности – последние и оказывают
решающее влияние на другие страны в процессе установления
гегемонии;
 Гражданское

общество

является

гарантом

правильного

и

эффективного функционирования мягкой силы в стране;
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Впрочем, вклад Дж. Ная и А. Грамши в дефиницию «мягкой силы»
неоднороден – постольку, поскольку данные исследователи представляли
разные общественные модели (неолиберализм и марксизм). [3, c. 42]
Исследованию определений Дж. Ная и А. Грамши большое внимание
уделил отечественный политолог А.Н. Чумаков, который писал, что данные
исследователи одними из первых стали исследовать мягкую силу как наиболее
важный механизм государственного влияния, позволяющий государству
становиться лидером в ключевых внешнеполитических вопросах. [7, c. 10]
Можно ли говорить о конструктивности термина «мягкая сила» в
научном дискурсе?
Нам представляется, что в самом звучании термина присутствуют
изначальные несостыковки с дефиницией, затрудняющие его восприятие. Дело
в том, что в разработке термина, описывающего ненавязчивое политическое
влияние, Дж. Най ориентировался на его аттрактивность – в связи с чем в
российском дискурсе возник спор: зачастую, исследователи приравнивают
данный термин к словосочетанию «мягкая власть» - таким образом изначально
подразумевая определенное властное воздействие, посредством которого и
достигается увеличение влияния государства на внешней арене (следовательно,
слово «мягкая» в данном случае лишь прикрывает второе слово – «сила», и суть
влияния остаётся неизменным). Власть в интерпретации «мягкой силы» в
научном сообществе понимается как возможность глобально воздействовать на
мир - способность одного государства влиять на внешнюю политику других
государств. Однако, понимание «мягкой силы» в столь широком смысле не
верно – в связи с чем многие исследователи, такие как Е.П. Панова, настаивают
на разделении понятий «мягкой силы» и «мягкой власти» и употреблении
последнего в случае, когда нужно говорить о целенаправленном изменении
политики другого государства. [5, c. 28]
Российский научный дискурс на первое место выносит определение
«мягкой силы» как инструмента притяжения: под данным термином
© Осташова Я.В.
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понимается форма внешнеполитической деятельности, позволяющая добиться
надлежащего

результата

путем

не

подчинения,

а

через

участие

на

добровольных началах. Впрочем, в одном из выступлений В.В. Путина
определение «мягкой силы» мы можем обнаружить то определение мягкой
силы, которого и придерживается большинство отечественных исследователей
и которое отличает российскую дефиницию от западного понимания:
«комплексный инструментарий для решения внешнеполитических задач…». [8,
с. 3] В результате, можно сделать следующий вывод о конструктивности
термина «мягкая сила»: с одной стороны, он позволяет судить о инструментах
влияния государства как о её притягательном облике (который зиждется, как
правило, на богатой культуре, высоком уровне жизни, высокой позиции
государства в различных рейтингах, и т.д.) – с другой стороны, мягкая сила
свидетельствует о развитых в государстве технологиях внешнего и внутреннего
влияния. Превалирующим конструктивным элементом мягкой силы является
внешнеполитическое воздействие – в российской историографии именно ему
уделяется львиная доля внимания, тогда как западные исследователи больше
склонны рассматривать «мягкую силу» как элемент объединительной и
взаимовыгодной дипломатии.
Какими функциями обладает «мягкая сила» в рамках политики?
Как мы уже сказали, основной компонент, а, соответственно, и функция
«мягкой силы» - это увеличение «веса» государства на международной арене.
[8, с. 2] Данная функция реализуется «латентно» - т.е. влияние государства не
прямолинейно и скрыто. Посредством государственного влияния, как правило,
реализуется как национальный интерес, так и интерес глобальных элит.
Функционал российской «мягкой силы» очень широк – и видоизменяется
в зависимости от преследуемых государством внешнеполитических целей. Так,
Россия может проводить внешнее воздействие в рамках гуманистической
миссии (к примеру, когда речь идет об установлении дружественных
отношений

между

двумя

ранее

враждебными

или

нейтральными
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государствами) – тогда «мягкая сила» в данном ключе будет больше подходить
западной интерпретационной модели. Или же, «мягкая сила» может быть
применена для дестабилизации политической ситуации в государстве – тогда
функционал «мягкой силы» меняет свою полярность.
Каким образом можно разделить дефиниции понятий «мягкая сила» и
«пропаганда»?
Нужно сказать, что по своему функционалу «мягкая сила» действительно
напоминает пропаганду. Однако, даже в приведенных нами выше примерах мы
можем наблюдать гибкость дефиниции «мягкой силы» - что, таким образом, не
позволяет нам сделать однозначное определение данному термину и привязать
его семантически к элементам пропаганды. Чтобы разделить «мягкую силу» и
«пропаганду», обратимся к трудам М.М. Лебедевой. Данный исследователь
считает, что основное отличие вышеперечисленных определений кроется в
характере их функций: «мягкая сила» основывается на влиянии через
добровольное начало (иными словами, одно государство само позволяет
другому воздействовать на себя); «пропаганда» же реализуется через
манипулятивные инструменты и является навязчивой формой государственного
влияния. [4, c. 19] Кроме того, для пропаганды характерен такой инструмент,
как стимулирование выбора – тогда как в рамках «мягкой силы» воздействие
основывается на «доверительных отношениях».
Инверсионный характер «мягкой силы».
Заключительным этапом рассмотрения нами концептуальных проблем
«мягкой силы» в отечественном дискурсе является вопрос об инверсионном
характере данного термина. В рамках коммуникативно-технологической
модели «мягкой силы», в определенных обстоятельствах она утрачивает свой
функционал и превращается в свой антипод – «жесткую силу». Это может
происходить совершенно в неожиданных обстоятельствах, к примеру: в
государстве N усиливаются протестные настроения людей, недовольных
политическим режимом, в связи с чем вес в глазах общества приобретают
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оппозиционные структуры [6, c. 101] , которые начинают получать финансовую
поддержку. Однако, если при смене власти эти структуры берут курс на
радикальный политический режим, то упомянутая финансовая поддержка будет
уже не «мягкой силой», а «жесткой».
Инверсия «мягкой силы» может быть и обратной: к примеру, в процессе
вооруженного конфликта на территории страны организация или государство,
взявшее на себя ответственность за случившееся, так же направило и
гуманитарную помощь пострадавшему мирному населению. [6, c. 104]
Нужно сказать, что свобода инверсии «мягкой силы» в «жесткую» и
наоборот вызывает опасение, что дефиницию «мягкой силы» в отечественном
дискурсе невозможно закрепить полностью. Пока существует амбивалентность
определения, всегда можно будет изменять функционал «мягкой силы» так, как
этого требует конкретная ситуация, и превращать её в силу «жесткую». [8, с. 3]
Подводя итоги исследованию, мы считаем целесообразным высказаться о
конструктивном продвижении российского научного дискурса в вопросе
концептуализации «мягкой силы». Несмотря на выявленную амбивалентность
понятия, «мягкая сила» всё же представляется в отечественных научных кругах
как инструмент продвижения интересов государства – как внутри него, так и на
внешней

политической

арене.

Таким

образом,

совершенно

логично

сопоставление терминов «мягкая сила» и «мягкая власть» - и необходимо
отметить, что исторически наше государство больше подходит для модели
«мягкой власти», нежели чем для более демократизированной «мягкой силы».
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ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ
Лисевич А.А.
ХАРАКТЕРИСТИКА ВПЕВНЕНОСТІ У СОБІ ЯК ПРОФЕСІЙНО
ВАЖЛИВОЇ ЯКОСТІ ФАХІВЦІВ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
Лисевич Анастасія Анатоліївна
студентка Львівського державного університету безпеки життєдіяльності
Сьогодення диктує суворі вимоги до фахівців різного профілю, в тому
числі й до працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій
(ДСНС України). Розвиток науково-технічного прогресу потребує постійного
вдосконалення засобів та методів пожежогасіння, покращення та збільшення
мультифункціональності пожежно-технічного оснащення тощо. Та поряд із цим
значна увага має приділятись і вдосконаленню професійно важливих якостей
особистості фахівців цивільного захисту, адже часто результативність аварійнорятувальних робіт значною мірою залежить від набору індивідуальних
характеристик рятувальників. Кодекс цивільного захисту України визначає
поняття «рятувальник» як особу, атестовану на здатність до проведення
аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, гасіння пожеж, і яка
безпосередньо бере в них участь, має відповідну спеціальну, фізичну,
психологічну та медичну підготовку [5].
Відповідно до Порядку психологічного забезпечення в ДСНС України [7],
професійно-психологічний відбір передбачає використання низки методик, що
визначають схильність до ризику кандидата, його адаптивні здібності, нервовопсихічну стійкість, моральну нормативність, пам’ять, увагу тощо. Однак
професія рятувальника вимагає неперервного вдосконалення, саме тому
психологічною службою відповідного органу чи підрозділу повсякчас
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проводяться тренінги для підвищення професійної ефективності шляхом
формування та корекції необхідних психологічних характеристик. Зважаючи на
це, чітке визначення якостей, які необхідно формувати та розвивати у діючих
співробітників ДСНС України, є важливим питанням сучасної психологічної
науки,

зокрема

вдосконаленню

практичної

психології.

психологічної

підготовки

Його
та

вирішення

сприятиме

психологічного

супроводу

фахівців цивільного захисту, що в свою чергу забезпечить підвищення
загального рівня їхньої готовності до професійної діяльності, в тому числі в
екстремальних умовах.
Опираючись на концепцію розвитку Д. Сьюпера, І. Міхайлов визначав
професійне становлення як цілеспрямований і тривалий процес розвитку
індивіда, що вдосконалюється безпосередньо у професії впродовж життя [6,
с.110-123]. На думку К. Платонова, готовність

особистості до діяльності

відображається в її бажанні виявляти наявні професійні якості під час трудової
діяльності [8, с. 28]. Тобто, готовність розглядається і як потреба в діяльності, і
як наслідок психологічної підготовки та мобілізації внутрішніх ресурсів
особистості. Відповідно, щоб мати можливість та мотивацію проявляти
необхідні

професійні

якості,

рятувальник

має

бути

впевнений

у

результативності своїх дій, товаришах по ланці, а також у власних силах та в
собі.
І. Коваль визначає професійну готовність до діяльності в екстремальних
умовах як інтегративну властивість особистості, що характеризує свідоме
ставлення до професії, ціннісні орієнтації, соціально та професійно важливі
якості, сприяє її самореалізації у професії, є важливим чинником швидкої
адаптації та виконання службових обов’язків у надзвичайних ситуаціях [4,
с. 179]. На його думку, саме від психологічної підготовленості до дій за
призначенням залежатиме результативність наявних умінь, навичок та знань
під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Автор дослідження
переконливо доводить, що формування професійної готовності рятувальників
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до дій в екстремальних ситуаціях передбачає і формування впевненості в собі
та у набутих вміннях тощо, на що, на жаль, не завжди звертається увага під час
відбору кандидатів на службу.
До питання впевненості у собі звертались представники різних напрямів
психології, серед яких: психоаналітичний (А. Адлер, Е. Берн, Е. Еріксон,
З. Фройд,), біхевіористичний (А. Лазарус, А. Сальтер), соціально-когнітивний
(А. Бандура), гуманістичний (А. Маслоу, К. Роджерс). Рядянська психологія
вивчала впевненість у собі в контексті єдності свідомості та діяльності
(К. Абульханова-Славська, С. Рубінштейн, П. Рудик).
У «Словнику практичного психолога» С. Головіна зазначається, що
впевненість у собі є готовністю суб’єкта вирішувати досить складні завдання,
причому рівень домагань не знижується лише через одні побоювання невдачі.
Якщо рівень здібностей значно нижче необхідного для наміченої дії, то має
місце самовпевненість [3]. У науковій літературі впевненість у собі
розглядають як: переживання усвідомлення особистістю своїх можливостей у
майбутніх діях (Р. Загайнов, О. Черникова та ін.); властивість особистості, що
відображає позитивну оцінку власних навичок і здібностей, достатніх для
досягнення значимих цілей, завдань і потреб (В. Табунська та ін.); психічний
стан мобілізації готовності, стійке спрямувальне знання людини на досягнення
високого результату (А. Генів та ін.); вольові якості: рішучість, відвага,
ініціативність, настирливість, вміння протистояти й атакувати, спроможність
імпровізувати (А. Сальтер, Е. Щербаков та ін.).
Р. Альберті та М. Емонс вважають, що впевнена поведінка є соціально
прийнятною, агресивна – приносить шкоду іншим, а невпевнена поведінка
шкодить самій особистості [1]. Тобто, впевнена в собі людина задоволена
собою, здатна вільно висловлювати почуття та є бажаною у будь-якому соціумі.
Натомість, невпевнена людина характеризується постійним почуттям вини,
внутрішніми переживаннями болю, непотрібності, нездатністю щось робити.
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Оскільки в дослідженні ми опиратимемось на методику В. Ромека
«Впевненість у собі», то вважаємо доцільним розглянути його розуміння цього
утворення. Розмежовуючи впевненість на ситуативну й особистісну, вчений, як
її основу, розглядає узагальнену оцінку ефективності своїх навичок. Він
відносить

упевненість

до

соціально-психологічних

якостей

і

виділяє

ієрархізовані рівні регуляції впевненої поведінки: поведінковий (самоконтроль,
саморегуляція), когнітивний (знання людини про себе і свої можливості,
самопізнання, самоефективність) та емоційний (самооцінка, самоставлення).
Когнітивний

компонент

відображає

віру

у

власну

ефективність,

що

характеризується високою самооцінкою та самоповагою. Високий рівень
самооцінки у структурі впевненості породжує особистісний комфорт, виражає
ступінь самоприйняття і слугує осердям задоволеності людини собою.
Самоповага – визначає, наскільки людина вважає себе здібною, значущою і
вартісною. Емоційний компонент характеризує сміливість людини щодо
соціальних контактів. Цей компонент, будучи протилежним соціальним
страхам, передбачає вміння керувати своїми реакціями, виявляти спокій,
стабільність і врівноваженість. Поведінковий компонент, поєднуючи наведені
вище складові, забезпечує зовнішню реалізацію впевненості в собі. Прикладом
такої реалізації може слугувати ініціатива в соціальних контактах. Цей
компонент передбачає також використання особистістю конкретних правил, що
складаються з окремих навичок прояву впевненості (відповідна постава, рухи,
хода, жести, міміка, погляд, манера говорити тощо) [9].
В. Висоцький вважав, що особистісна впевненість є похідною від
ситуативної, але зумовлена сукупним досвідом суб’єкта. Тобто, впевненість у
правильності розв’язання розумових завдань залежить не від реальних
результатів рішення, а від упевненості в собі як особистісної характеристики
(зумовленої ним як ухвалення своїх дій, рішень, навичок) [2, с. 107]. Таким
чином впевненість у собі зумовлює впевненість у правильності ухваленого
рішення, що є актуальною вимогою в умовах жорсткого обмеження часу та
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дефіциту інформації під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, оскільки
швидко прийняте ефективне рішення як керівника гасіння пожежі, так і
звичайного рятувальника на відповідному рівні кожного, може врятувати
життя, здоров’я та майно громадян.
За О. Самоновим [10, с. 6], стан психологічної готовності до бойової
діяльності, як будь-який психічний стан, є складним цілісним проявом
особистості і характеризується: прагненням виконати службовий обов’язок;
впевненістю у необхідності вирішення службового завдання; впевненістю у
собі та своїх силах, надійності техніки тощо; прагненням активно, з повною
віддачею боротись за правильне і швидке виконання завдання за призначенням;
високою стресостійкістю під час роботи в екстремальних умовах; оптимальним
рівнем емоційного збудження, що дає можливість контролювати свої думки,
почуття та поведінку, забезпечуючи високу ефективність аварійно-рятувальних
робіт.
Аналіз наукової літератури дає підстави вважати, що впевненість у собі є
важливою якістю, яку варто розвивати у фахівців цивільного захисту, і
істотним показником їхньої готовності до виконання службових обов’язків.
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За

останні

десятиліття

в

Україну

прийшло

чимало

напрямків

психотерапії, які в світі вже довели свою ефективність серед яких: когнітивноповедінкова терапія, схема-терапія, терапія зобов’язання та прийняття (АСТ) та
ін. Серед них особливо цікавою течією є майндфулнес-орієнтована терапія,
напрямок, який виріс з традиційної буддистської медитації, і в якому існує
кілька розроблених програм для подолання психологічних труднощів та
розладів (депресії, тривожних розладів, стресу, посттравматичного стресового
розладу, тощо). А нещодавні нейробіологічні дослідження підтверджують
позитивні зміни навіть на рівні мозку в людей, які проходять майндфулнеспрограми. На сьогодні в Україні є небагато фахівців, які володіють практикою
майндфулнес-орієнтованої

терапії,

але

поступово

напрямок

набирає

популярності, знаходить прихильників серед українських психологів [2].
Сучасне трактування медичного поняття «майндфулнес» пов'язана з
ім'ям дослідника професора біології Каббат-Зіна, який

в 1980-х роках

працював в медичному центрі Массачусетського університету і розробив
програму зниження стресу на основі майндфулнес-підходу, який він
тлумачив як «безоціночну усвідомленість, що виникає внаслідок свідомого
скерування уваги на теперішній момент власного досвіду». Сьогодні ця
програма є відомою у всьому світі як MBSR (Mindfulness Based Stress
Reduction). Він привніс практики буддизму до теорії і практики
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психотерапії, пропонуючи усвідомлену увагу, що фокусує на тілесному і
ментальному досвіді, а також здатність усвідомлювати свої наміри,
вчинки і думки. Майндфулнес досліджували окрім Дж. Кабат-Зінна такі
зарубіжні та українські вчені як К. Кресентіні, В. Капурсо, З. Сігал, М.
Вільямс, Дж. Тісдейл, С. Бішоп, Д. Сігел, Р. Баер, К. Неф, Д. В. Ковпак, Т.
І. Гера, Н. Г. Пшук, Л. Пауелл, М. Гілкріст, Ж. Стейплі та інші [1].
Для багатьох майндфулнес є способом, засобом і інструментом
боротьби із стресом, здатністю щодня наводити лад у своїх думках і
почуттях. Майндфулнес — це практика, спосіб свідомої концентрації
уваги на справжньому моменті, на «тут і тепер». Це медитація, очищена
від релігійного або езотеричного контексту. Джон Каббат-Зин визначає
майндфулнес як перенесення уваги на сьогодні без оцінки себе або
оточуючої дійсності. В той час, коли людина усвідомлює тривалість
моменту теперішнього часу, він повністю занурюється в нього і при
цьому фокусується на своїх думках, почуттях і дії, не переходячи на
автоматичні реакції, а просто усвідомлюючи, що вони є. Фокусуючись
таким чином на своїх відчуттях, людина навчається управляти своїм
стресом

і

агресією,

формуючи

у

себе

психологічну

гнучкість

і

життєстійкість [4].
Майндфулнес має три базові ознаки:
— усвідомлене та неосудне проживання власного досвіду (розуміння
власних почуттів та переживань і відсутність жодних пересторог щодо них);
— проживання теперішнього в кожному моменті (тимчасовий відхід від
планування майбутнього чи спогадів про минуле);
— уважність (зосередження на тому, що відбувається зараз) [1].
Основна мета майндфулнес-терапії – звільнити людей від схильності
автоматично реагувати на думки, емоції, події життя. Майндфулнес — це
підтримка щохвилинної усвідомленості в думках, почуттях, тілесних відчуттях
і навколишньому оточенні. Усвідомленість означає, що ми приділяємо увагу
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нашим думкам і почуттям, не засуджуючи їх, не вважаючи, що є «поганий» і
«хороший» спосіб думати або відчувати в цей конкретний момент. Коли ми
практикуємо усвідомленість, наші думки думки синхронізуються з тим, що ми
відчуваємо в даний момент, а не з тим, що ми витягаємо на поверхню з
минулого, або що уявляємо, думаючи про майбутнє.
Чим цікава майндфулнес-орієнтована терапія для фахівців сфери
психічного

здоров’я?

Майндфулнес-підхід

характеризується

вишуканим

поєднанням давніх філософських та сучасних психологічних концепцій.
Усвідомлення – одна з основних цілей буддистських медитативних практик.
Практики усвідомлення присутні також в духовних традиціях східного
християнства (практиці ісихазму), у молитовній практиці «стишення думок».
Майндфулнес взяв з давніх філософсько-релігійних течій ідею пробудження,
мотивації до життя у гармонії зі собою, іншими людьми та світом, знаходження
можливості вповні проживати мить «тут і зараз».

Повнота свідомості

допомагає цінувати кожну мить, ставитись до потоку життя неосудливо та без
очікувань. А це, в свою чергу, поєднуючись із якісною психотерапевтичною
роботою, приносить плоди у вигляді стресостійкості, формуванні стійкого
ментального імунітету та психологічної гнучкості, опірності до депресії та
тривоги.
Унікальна особливість майндфулнес-орієнтованої терапії – її практикум:
адаптовані медитації, створені для своєрідного тренування мозку, яке
допомагає створити нові нейронні мережі для більш адаптивного життя.
Сьогодні вже відомо, що мозок є нейропластичним, і тому його можна
переформатовувати впродовж життя, докладаючи трохи зусиль волі (так само,
як можна тренувати тіло в спортзалі). А тренувати мозок нам необхідно, щоб
могти якісно виживати у мінливому середовищі.
Загалом, наш мозок — дуже мудра та економна частина тіла, але не дуже
любить напружуватись, любить користуватися тим, що вже має. Тому, окрім
еволюційних звичок, у ньому також зберігається у вигляді нейронних мереж
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увесь наш персональний досвід: і позитивний, і негативний, а це потім впливає
на наші поведінку, мислення, ментальні та емоційні реакції таким чином, що
автоматично ми щоразу в подібних ситуаціях відтворюємо найбільш вживані
патерни з нашого досвіду. Наприклад, наш мозок еволюційно запрограмований
на звичку ігнорувати теперішній момент, надаючи перевагу майбутньому (щоб
забезпечити нам захист від майбутніх можливих загроз) чи минулому (щоб
витягнути здобутий досвід з метою не потрапити в можливі загрози і
зекономити енергію, не витрачаючи щоразу ресурс на вивчення вже пізнаних
предметів, явищ, ситуацій). Така специфіка роботи мозку призводить до
неусвідомленого проживання моментів життя, до автоматичних реакцій, до
життя на автопілоті, до неможливості вирватись із рутинних клопотів, бо у
нашій голові одночасно лунають три голоси: теперішнього, минулого і
майбутнього. Натомість практики усвідомлення допомагають зрозуміти і
навчають дистанціюватись від потоку буденних думок, а також вчать робити
паузи і не реагувати реактивно та автоматично на зміст цих думок (які часто є
неправдиві). Наприклад, при виникненні думки «мене ніхто не поважає» може
виникати типова емоційна реакція: сум, тривога та злість, потім типова реакція
в поведінці – сваритись, нав’язувати своє, нападати, і все це супроводжується
вибуховим коктейлем гормонів стресу в тілі (які при неодноразових і частих
повтореннях

можуть

знищити

серцево-судинну

систему).

Завдяки

майндфулнес-практикам, натренувавши свій мозок, ми можемо вчасно
помічати такі думки, і тоді в нас з’являється вибір: яку реакцію я хочу обрати?
[2].
Дещо пізніше такі фахівці когнітивно-поведінкової психотерапії як Марк
Вільямс, Джон Тісдел та Зіндел Сігал на основі майндфулнес-практик
розробили програму «майндфулнес-орієнтованої когнітивної психотерапії»
(Mindful-Based Cognitive Therapy), що мала на меті допомогти людям, які
потерпали від депресії (особливо тим, хто переживав не перший епізод
депресії). Майндфулнес-орієнтована когнітивна терапія (МОКТ) – комплексний
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підхід для вирішення психологічних труднощів, в якому змогли поєднатись
концепція усвідомленості (mindfulness)

з

ідеями когнітивно-поведінкової

терапії. За останні роки ця програма визнана на офіційному рівні в якості
ефективного засобу терапії та рекомендована National Institute for Clinical and
Health Excellence (NICE) в Британії для роботи зі стресом, депресією та
хронічною втомою, оскільки, за даними різних досліджень, програма МОКТ
дає такий же ефект, що і прийом курсу антидепресантів і суттєво знижує ризик
рецидиву. Метою цієї програми є звільнити людей від схильності автоматично
реагувати на думки, емоції, події життя. МОКТ містить базові знання про
депресію і певні техніки когнітивної-поведінкової терапії, що допомагають
зрозуміти зв’язок між мисленням і почуттями. Проте, на відміну від
когнітивної-поведінкової психотерапії, майндфулнес-орієнтована терапія не
робить спроби змінити зміст нашого негативного мислення. Насамперед, вона
мотивує змінити своє ставлення до своїх думок, почуттів і відчуттів в тілі, так
щоб мати можливість відкрити для себе, що це лише тимчасовий досвід, який
можна прийняти (і тоді усвідомлено вибрати свою реакцію на цей досвід). Така
повторювана

практика

уважного

спостереження

з

цікавістю

та

доброзичливістю допомагає учасникам зрозуміти, що їхні думки, емоції і
відчуття, є просто думками, емоціями і відчуттями, які змінюються.
Ці

майндфунес-орієнтовані

програми

поступово

набули

значної

популярності в США, Канаді та західно-європейських країнах. Сьогодні
практики майндфулнес стають ключовими в культурі турботи про своє
психічне

здоров’я.

Вони

навіть

стали

своєрідним

«трендом»

в

психотерпевтичній спільноті. Цікаво є те, що практики майндфулнес активно
використовують в різних сферах психологічної допомоги і як чудовий
превентивний засіб (в роботі з військовими, поліцейськими, медичними
працівниками,
застосування

школярами).
технік

для

Основним
тренування

компонентом
концентрації

цих
уваги,

програм

є

підвищення
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усвідомлення та прийняття досвіду в тут і зараз, а також розвитку
доброзичливості [6].
Навіщо ж практикувати майндфулнесс? Дослідження показують, що
практикуючи майндфулнес хоч би декілька тижнів, ми вже можемо отримати
відчутні позитивні результати для здоров'я тіла, духу і для соціального життя.
Наприклад:
— Покращується здоров'я. Доведено, що вже через декілька тижнів вправ
з програми майндфулнесс імунітет значно зміцнюється, тобто і опірність
хворобам.
— Зміцнюється психіка. Відразу декількома дослідженнями доведено, що
усвідомленість посилює позитивні емоції і зменшує стрес. Учені говорять, що
це діє як природний антидепресант в лікуванні і профілактиці депресії.
— Майндфуленес міняє наш мозок. Учені виявили, що завдяки практиці
майндфулнесс змінюється щільність сірої речовини в зонах мозку, що
відповідають за навчання, эмпатию і регуляцію емоцій.
— Підвищується

концентрація.

Майндфулнесс

допомагає

нам

не

відволікатися і бути уважнішими, а також покращує пам'ять.
— Проявляється альтруїзм і співчуття. Дослідження говорять, що
завдяки майндфулнесс ми частіше хочемо допомагати людям, тому що
підвищується активність нейронів в ділянках мозку, емоцій, що відповідають за
співчуття і регуляцію.
— Майндфулнесс

зміцнює

стосунки.

Пари,

які

практикують

майндфулнесс, більше задоволені своїми стосунками. Кожен з партнерів
починає почувати себе оптимістичніше і розслаблено, приймає партнера і його
особливості і стає ближче до нього.
— Майндфулнес корисний батькам, у тому числі — майбутнім. Згідно з
результатами досліджень, практика усвідомленості допомагає позбавитися від
тривожності в період вагітності. Ті ж, у кого вже є діти, стають більше
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задоволені своїми батьківськими здібностями і стосунками з дітьми, а у самих
дітей покращуються соціальні навички.
— Майндфулнесс допомагає в школі. Науково доведено, що навчання
практиці усвідомленості в школі зменшує проблеми з поведінкою і проявами
агресії у учнів, підвищує задоволеність життям і навички уваги. У учителів,
практикуючих майндфулнесс, нормалізується кров'яний тиск, зменшуються
негативні емоції і симптоми депресії, підвищується эмпатия.
— Майндфулнесс допомагає медпрацівникам справлятися із стресом,
встановлювати контакт з пацієнтами. У тих медпрацівників, які взаємодіють з
психічними хворими, зменшується тривожність, йдуть негативні емоції.
— Майндфулнесс допомагає ветеранам: ця практика здатна зменшити
розлад, викликаний пост-травматичним стресом у людей, що повернулися з
війни.
— Майндфулнесс допомагає боротися із зайвою вагою: «усвідомлене
споживання» сприяє виробленню звичок здорового харчування, внаслідок чого
вага знижується, а люди насолоджуються смаком того, що їдять.
Як

практикувати

усвідомленість?

За

роки

існування

практики

сформувалися найбільш успішні програми по майндфулнес:
1.

Джон

Кабат-Зинн,

Програма

«Зменшення

стресу

завдяки

усвідомленості» ( Mindfulness Based Stress Reduction Program/MBSR), що
припускає зустрічі учасників тривалістю 2-3 години в тиждень упродовж 8
тижнів. Між заняттями необхідно практикуватися удома. Ця програма
допомогла десяткам тисяч людей досягти усвідомленості у своєму житті.
2. Когнітивна терапія на основі усвідомленості (Mindfulness - Based
Cognitive Therapy/MBCT) адаптує програму Кабат-Зинна для людей, що
страждають від депресії і хронічної несчастливости. Розроблена Зинделем
Сигалом, Марком Уилльямсом і Джонм Тисдейлом, терапія поєднує практику
майндфулнесс і прийоми когнітивної терапії.
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3. Меган Коуен, засновник програми «Усвідомлені школи» (Mindful
Schools program), пропонує рекомендації по навчанню усвідомленості для учнів
шкіл.
4.

Маргарет

Каллен,

засновник

програми

«SMART

-

in

-

Educationprogram» пояснює учителям як використати майндфулнесс для того,
щоб уникнути професійного вигорання.
5. Ненсі Бардек створила програму «Усвідомлені пологи і батьківство»
(Mindfulness - Based Childbirth and Parenting), призначену для майбутніх
батьків. Її книга «Mindful birthing» описує її програму і пропонує методи
вироблення усвідомленості в повсякденному житті [3].
Оволодівши цією майндфулнес-практикою, людина наповнює своє
життя сенсом, що у свою чергу сприяє розвитку творчіх здібностей і
покращенню концентрації уваги. Як в тренажерному залі прокачують
м'язи тіла, так всього за 10 хвилин в день можна «прокачати» м озок, щоб
навчитися усвідомленню своїх думок, почуттів, емоцій, тілесних проявів і
перебуванню в моменті «тут і зараз», який ніколи більше не повториться.
Людина живе в справжньому моменті. Минуле — це його досвід,
майбутнє йому невідоме, але кращий спосіб потурбуватися про майбутнє
— це потурбуватися про себе зараз, в справжньому моменті, зважаючи на
минулий досвід. Це допомагає зупинити руминації

— так звану

«розумову

повторюються.

жуйку»,

настирні

негативні

думки,

що

Майндфулнес не позбавить від щоденних стресів, які завжди є у нашому
швидкому і шумному світі, але змінить відношення до них — не
ігнорувати, не заперечувати їх, а сприймати із спокоєм, увагою до себе і
що оточує, тобто реагувати найкращим чином [5].
Основний

принцип

практик

усвідомленості

—

відпустити

очікування, і це безумовно, відноситься до навчання майндфулнес подходу дітей. Якщо Ви чекаєте, що істерики припиняться, і Ваша
активна дитина стане тихонею і у будинку нарешті запанує спокій, то Ви
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будете розчаровані. Це не є кінцевою метою. Мета навчання дітей
усвідомленості полягає в тому, щоб :
>

дати їм навички, що дозволяють розвинути усвідомлення своїх

внутрішніх переживань;
>

навчити розпізнавати думки як просто думки, не надаючи їм

інтерпретації;
>

розуміти, як емоції з'являються в тілі;

>

навчити дітей розпізнавати, коли їх увага відволікається;

>

надати інструменти імпульс- контролю.

Майндфулнес-підхід — не панацея, і повністю не позбавить дитини
від такої природної поведінки як крики, ниття або скандали, зате навчить
розпізнавати, рефлексувати і приборкувати небажану поведінку. Заняття
мають бути в задоволення, але для того, щоб результат закріпився на
багато років, потрібна регулярність.
Техніка усвідомленого дихання активує парасимпатичну нервову
систему, яка відповідає за вихід із стресу, розслаблення і відновлення.
Техніка дихання дуже проста і можуть бути корисні, чинячи
заспокійливу дію в таких станах, як гнів або страх.
Якщо дитина плаче і не може заспокоїтися, попросите його підняти
великий палець і уявити, що це свічка. Попросіть його дих ати через ніс,
щоб «відчути запах квітів», а потім «задути свічку», стиснувши губи і
видихнувши. Нехай дитина дме так повільно і м'яко, щоб уявне полум'я
мерехтіло, а не гаснуло повністю. Щоб його дихання повернулося до
нормального стану, може знадобитися декілька вдихів або декілька
хвилин.
Сьогодні майндфулнес-підхід застосовують фахівці різних галузей психотерапевти, лікарі, військові, тренери, вчителі, а також люди бізнесу, зірки
кіно і музики у всьому світі для того, щоб ефективно управляти стресом,
зберігати баланс і бути в гармонії з собою і навколишнім світом.
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Отже, майндфулнес-орієнтована терапія є потужним інструментом в
індивідуальній та груповій психотерапії, оскільки допомагає особистості
піднятись

над

звичними

реакціями,

розвиває

здатність

підтримувати

усвідомлення та відкритість до поточного досвіду, включаючи власні психічні
стани й подразники зовнішнього світу, без осуду та з доброзичливістю. Відомо,
що чимало фахівців сфери психічного здоров’я мають переконання, що вміння
бути присутнім у теперішньому моменті та без осуду сприймати себе і світ
знижує психологічну напругу, позбавляє надмірного страждання і дає простір
відбуватись корисним психологічним процесам, на відміну від того, щоб бути
залежним від досвіду свого минулого або жити проекціями щодо майбутнього
[2].
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На діагностиці у ранньому віці як на фундаменті вибудовуються стратегії
супроводу та медико-психолого-педагогічної допомоги та раннього втручання.
Нажаль, при нашому теоретичному та практичному досвіді на цей час, кількість
дітей які мають особливі психо-фізичні, освітні потреби зростає.
Нам відомі різні підходи та методи психолого-педагогічної діагностики
дітей раннього віку, а також технології аналізу висновків вивчення дитини
таких сучасних авторів як Е.О. Смирнова, Л.Н., Галигузова Т.В. Ермолова,
С.Ю. Мещерякова [1]. Також методики діагностики розумового розвитку дітей
раннього віку розроблені Е.А. Стребелевой [2].
В основу яких покладено:
– культурно-історична концепція психічного розвитку Л.С. Виготського;
– теорія провідної діяльності А.Н. Леонтьєва;
– періодизація психічного розвитку Д.Б. Ельконіна;
– концепція генезису спілкування дитини з дорослим М.І. Лісіной.
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– положення І.П. Павлова про те, що чим молодший організм, тим
нервова система більше пластична і гнучко реагує на вплив зовні;
– культурно-історична концепція психічного розвитку Л.С. Виготського.
Про те що у розвитку дитини є вікові періоди, в яких певний процес, конкретна
функція формуються швидше і, що мають високий рівень внутрішнього
структурування і багаті міжфункціональні взаємозв'язки. У жодній іншій період
домогтися такої повноцінності практично неможливо;
– положення про закономірності психічного розвитку людини, який
розглядає його як процес в системі категорій джерела, рушійних сил і умов
розвитку.
І при цьому, сучасна ситуація в країні вимагає продовжувати науковий
пошук вирішення проблем пов`язаних з дитячою інвалідністю. Практика
показує що ефективність допомоги залежить від того на скільки корекційнорозвиваюча робота буде професійною та своєчасною. Звісно що чим раніше
вдасться побачити ознаки проблеми, тим легше її усувати. Кваліфікований
догляд може запобігти небажаним варіантам затримки психомоторного
розвитку дитини у наявному віковому періоді. Враховуючи властиві для
раннього дитинства стрибкуватість та нерівномірність розвитку, виникає
необхідність у діагностичних інструментах які дають можливість спостерігати
за змінами затримки психомоторного розвитку навіть у самих малих відсотках.
Інструмент який дасть змогу бачити динаміку розвитку чи його затримку.
Кожен із відомих нам методів діагностики дає відповіді на ті питання ,
для чого він і передбачений. Чим і виконує свої функції. За певний час, у певній
мірі та потребі. Наприклад коли дитина нормально розвивається і не показує ні
яких причин для хвилювання, не має потреби приділяти багато уваги і часу на
поглиблене діагностування і порівняння результатів з попереднім періодом. І
навпаки коли стан здоров`я дитини потребує ретельного нагляду з фіксацією і
порівнянням результатів, то іншій інструментарій не підходить.
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У цій статті пропонується інструмент, який може полегшити процес
діагностики в реабілітаційному курсі. Зробити збір інформації легшим,
фіксацію результатів простою і наочною. Зекономити час. Дати можливість
систематично вносити і порівнювати результати обстеження. Наочно у таблиці
бачити динаміку у відсотках. Після цього робити висновки наявності змін
розвитку кожен епікризний період. Зберігати інформацію індивідуального і
групового обстеження у цифровому варіанті.
Оцінка психомоторного розвитку дитини до трьох років грунтується на
наказі МОЗ №149 2008 року [3]. У наказі затверджені періоди обстеження
дітей, які є епікризними періодами розвитку дитини. Це :
На 1 році життя, кожен місяць;
На 2 році життя, кожні три місяці;
На 3 році життя, кожні півроку. Таблиця № 9 наказу.
Далі, кожен рік.
У практиці реабілітаційного процесу нажаль, часто трапляється що,
затримка психомоторного розвитку дитини є більше ніж на рік, або два.
Для зручності заповнення і фіксації результатів, всі вікові шкали зібрані в
один бланк. В якому при обстеженні, керуючись таблицею № 9, достатньо
проставити тільки відмітки що відповідають розвитку дитини по таблиці № 9.
Це дає можливість не витрачати час на записи і з задоволенням грати з
дитиною.
Для наочності, вже

без присутності дитини, відмічаємо рівень

біологічного віку, а відмітки з`єднуємо лінією. Так буде добре видно якому віку
відповідає розвиток дитини. По якій шкалі найбільша затримка і привертає
найбільшу увагу в реабілітації. А яка шкала показує найменьшу затримку чи
норму. У іншому випадку може бути наочно видно затримку конституційного
типу, коли відмітки на одному рівні. На наступний контрольний час можна на
цей бланк нанести нові результати іншим кольором. Буде видно зміни за цей
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час. Це може показувати позитивні зміни в процесі реабілітації в окремих
шкалах, таких як «мова», «рухи», «навички» чи в цілому.

Рис. 1. Бланк. Дві дати обстеження.

Цей бланк є індивідуальним бланком обстеження, який краще зберігати.
Він є підставою для написання характеристики та висновків.
Для описування отриманих результатів в цифрових показниках, щоб
можна було надати статистику, пропонується наступний метод.
Якщо розвиток дитини відповідає біологічному віку, то затримки немає і
відповідає значенню (0). Якщо відмітка по інший шкалі стоїть на один
епіперіод (клітинку) нижче, то даємо значення (-1). Наприклад вік дитини 1 рік
11 місяців, це 16 епіперіодів 100%. Затримка мови відповідає віку 9 місяців,
відраховуємо від норми епіперіодів вниз, це (-7). Рахуємо по формулі
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100:16х7=43,7% . Виходить затримка мови на 43,7%. Затримка по шкалі «рухи»
0 %.

Рис. 2. Епікризні періоди відраховуються від норми вниз

Для автоматизації процесу збору інформації, зручності в користуванні
даними, уявлення загальної картини індивідуального курсу реабілітації та
збереження даних. Пропонується оформлення результатів обстеження у
відсотках у таблиці Excel. Таблиця індивідуального обстеження дозволяє
спостерігати за динамікою розвитку дитини протягом часу. Графічно та у
відсотках відстежувати зміни за певний період. Наприклад можна бачити зміну
показників «моторика» по місяцям, порівнювати їх та загалом наприкінці року.
Можна подивитись певний місяць по всім шкалам «моторика», «статика»,
«сенсорика», «мова», «емоції та соціальна поведінка». Важливо бачити
загальну затримку по всім шкалам за місяць і як вона змінюється протягом
року.
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Табл. 1. Таблиця індивідуального обстеження

Таблиця обстеження групи дозволяє бачити індивідуальні та групові
показники одночасно. Порівнювати одну групу з іншою. Але на наступний
контрольний час, для цієї групи треба створювати другу таблицю.

Табл. 2. Таблиця обстеження групи

© Прокопов В.М., Шестопалова О.П.
453

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

www.openscilab.org

Пропонований метод обчислювання оцінки затримки психомоторного
розвитку дітей раннього віку, є робочим інструментом в діяльності практичного
психолога і проходить апробацію в КЗ «Криворізький спеціалізований будинок
дитини»

ДОР».

Його

створення

викликано

практичною

потребою

реабілітаційного процесу. Метод зробив зручнішим виконання професійних
завдань фахівцям команди раннього втручання. Отримав позитивні відгуки від
спеціалістів за простоту та наочність. Але як і всі методи розроблений для
певних умов, категорій і віку. На скільки може розширитись сфера
застосування не опрацьовано. Йде розробка по розширенню застосування у
віковому діапазоні від 3 років до 6 років. Запрошуємо спеціалістів і фахівців
для апробації методу і пропозицій по удосконаленню.
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Чебру чан М.Р.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ К ИЗМЕНЕНИЯМ
Чебручан М.Р.
студент, кафедры общей психологии и психологии развития личности
Одесского Национального Университета им. И.И. Мечникова
г. Одесса, Украина
В психологическом словаре готовность трактуется как установка,
направленная на выполнение того или иного действия. Эта установка
предполагает наличие определенных знаний, умений, навыков; готовность к
противодействию возникающим в процессе выполнения действия препятствий;
приписывание какого– либо личностного смысла выполняемому действию. К
наиболее раннему пониманию психологической готовности к деятельности
можно отнести подходы, авторы которых рассматривают готовность как
состояние оперативной настройки на предстоящую деятельность. Например, А.
А. Ухтомский [1] понимал готовность как «оперативный покой», механизм
которого опирается на подвижность нервных процессов, которые обеспечивают
переход от оперативного покоя к срочному действию. В. Н. Пушкин и Л. С.
Нерсесян

[2]

понимают

готовность

как

бдительность,

как

особое

эмоционально-волевое состояние. Н. Д. Левитосв [3] понимает готовность как
состояние, которое зависит от индивидуальных особенностей личности, типа
высшей нервной деятельности и условий, в которых протекает деятельность.
Готовность понималась автором как целостная характеристика психической
деятельности за определенный период времени, отражающая своеобразие
протекания психических процессов в зависимости от отражаемых предметов и
явлений действительности, предшествующего состояния и психических
свойств личности.
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Существуют и другие подходы к определению понятия «готовности», но
в

контексте

данного

исследования

наиболее

релевантным

является

интегральных подход под авторством М.И. Фаерманом [4]. Согласно данного
подхода, готовность интегрируется в процесс изменения на личностном,
групповом и системном уровнях и представляется в виде одного из компонента
цикла или разворачивающихся во времени и психической реальности этапов.
Опираясь на данные рассуждения, предлагается понятие «готовность к
изменениям» рассматривать как сложный комплексный конструкт, который
возникает на определенном этапе психологического процесса изменений. С
точки зрения интегративного подхода, готовность к изменениям является
категорией субъективной

психологической реальности п представляет

активацию ресурсной, мотивационной, энергетической сфер психики, при этом
не являясь непосредственным механизмом поведенческих паттернов или
продуктом

волевых

усилий

Фаерман

М.И.

Комплексный

социально-

психологический подход к предупреждению сопротивлений нововведениям
персонала (на примере организаций малого и среднего бизнеса) [4].
Таким образом, готовность к изменениям является, с одной стороны,
последствием

или

результатом

ориентировочного

поискового

волевого

поведения – поведения, ведущего к активации ресурсов, расширению
мотивационной

структуры,

энергетическому

богатству,

и

не

всегда

способствующему из-за своей ограниченности желаемым изменениям. С
другой стороны, является толчком или причиной осознания и поведения,
ведущих к эффективным изменениям в субъективной и объективной
реальностях человека, т.е. к свершениям, достижениям, нововведениям,
развитию, свободе, обогащению [4].
В

нашем

исследовании

под

«готовностью

к

изменения»

мы

рассматриваем установку, направленная на выполнение того или иного
действия, повлекшего за собой изменения. Содержательно «готовность к
изменению» раскрываются в субъектиновной позиции личности относительно
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ее установки на расширение эмоционально-мотивационных и поведенческих
харктеристик, к расширению спектра решений, путей достижения жизненных
целей.
С другой стороны, «готовность к изменением» по своей сути отражает
адаптационную готовность личности к изменению ситуации, с контролем
стабильности в ней, толерантность к неопределенности, готовность к риску.
Для понимания отношения личности к изменениям важны также
исследования постоянства и изменчивости личности [5]. Наиболее общие
выводы этих исследований можно свести к четырем тезисам:
1) существует достаточно высокая степень постоянства личности на
протяжении всей ее жизни;
2) мера этого постоянства разных личностных свойств неодинакова;
3) разным типам личности соответствуют разные типы развития;
4)

тип

развития

личности

зависит

как

от

ее

индивидуально-

типологических черт, так и от многообразных исторических условий, в которых
протекает ее жизнедеятельность.
Черты личности обладают разной мерой изменчивости: психикофизиологические более стабильны, культурно обусловленные

– более

изменчивы, биокультурные, подчиненные двойной детерминации, варьируются
в зависимости как от биологических, так и от социально-культурных условий.
Отмечается также, что наиболее стабильны когнитивные черты и
свойства, связанные с типом высшей нервной системы, включая темперамент,
экстраверсию-интраверсию, эмоциональную реактивность и невротизм [6].
В целях изучения влияния личностных качеств на отношение людей к
нововведениям, что по сути влекут за собой изменения, А.Н. Лебедевым [6]
было выполнено специальное исследование. Оно проводилось на примере
производственных и экономических служб одного из инструментальных
заводов в период реорганизации структуры управления предприятием.
Обнаружено, что положительное отношение к инновациям характерно, прежде
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всего, для работников со следующими психологическими качествами: а)
высокой креативностью и гибкостью мышления; б) интернальностью и
активностью личности в достижении своих целей.
Интересен тот факт, что творческие работники, в принципе уверенные в
конечном успехе проводимой реорганизации и оптимистично настроенные, тем
не менее низко оценивают уже осуществленные (этапные) преобразования и в
меньшей степени удовлетворены ходом инновационного процесса. Этот пример
свидетельствует о сложности, нередко приводящей к ошибкам, когда высокая
неудовлетворенность людей нововведениями (объясняемая, в частности, их
высоким уровнем требований) воспринимается как отсутствие психологической
готовности к внедрению нового, нежелание изменений etc. В целом можно
сказать, что психологические особенности личности проявляются в условиях,
где работники не имеют полной информации о стратегии и конкретной
программе

проведения

преобразований.

Аналогичные

явления

можно

наблюдать и в процессе других нововведений.
Таким образом, методологически готовность к деятельности становится
одной из центральных категорий, объясняющей и описывающей внутреннюю
психическую реальность, связующим звеном между «психическим состоянием»
и «психическим процессом».
ЛИТЕРАТУРА:
1. Ухтомский А. А. Физиологический покой и лабильность как биологические
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оператора к экстренному действию // Вопросы психологии : пятнадцатый год
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ЕМОЦІЙНИЙ АСПЕКТ СТАВЛЕННЯ СУСПІЛЬСТВА
ДО ЗМІН В СИСТЕМІ ОСВІТИ
Шулюк Надія Іванівна
аспірантка кафедри практичної психології
Криворізький державний педагогічний університет,
м. Кривий Ріг, Україна
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Середня освіта є основною ланкою в здобутті майбутнього фаху. Основна
мета якої, забезпечити становлення учня як особистості, закласти фундамент
для успішної самореалізації людини впродовж життя. Протягом становлення
освіти в незалежній Українській Державі, відбулось її утвердження на нових
методологічних засадах. Загальна мета трансформації освіти, полягає в
організації навчального процесу, дидактико-методичне забезпечення, підходів
до оцінювання освітніх результатів у напрямку посилення особистісної
орієнтації

освіти,

її

розвивального,

компетентнісного,

демократичного

характеру. Реформування освіти не може бути успішним, якщо воно постійно
зазнає, локальних змін, часто суперечливих, концептуально не об’єднаних, не
має широкої підтримки та розуміння в освітян і суспільстві. [2].
Пріоритетними напрямками загальної середньої освіти є особистісна та
компетентністна орієнтованість, спрямованість на гармонійний розвиток
дитини, гуманітаризація та фундаменталізація змісту, міжпредметна інтеграція,
доступність, посилення діяльнісності і креативних складників змісту, його
виховного потенціалу, зокрема в напрямі громадянського і національнопатріотичного виховання учнів [3].
Багаторічний характер реформування освіти призвів до того, що освіта в
постійних змінах, кілька поколінь учнів, а також їх вчителі та батьків виявилися
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включені в освітній процес, що протікає в умовах постійно змінюється системи
освіти.
Тому постає питання, на скільки учасники освітнього процесу
сприймають і приймають зміни, що відбуваються в системі освіти, чи готові
вони до них, на скільки вони обізнані в тих реформах які відбуваються, що саме
ці реформи принесуть.
Ціль нашої роботи полягає в аналізі змін в психологічному та
соціальному самопочутті учасників освітнього процесу.
Важливою складовою будь-якої реформи є ставлення суспільства до
реформи та довіра до гілок влади. Якщо суспільство позитивно відноситься до
реформи освіти, то реформа відбудеться швидше, оскільки соціальні взаємини є
найважливішим ресурсом, що допомагає додати повсякденному житті
стабільний і надійний характер. Т. Гоббс, зазначав, мотивом, яким керуються
громадяни у своєму підпорядкуванні правителям, є їхні власні інтереси, навіть
якщо довіра відсутня [2, с.116-120].
Тому постає питання яким чином залучити суспільство до реформування
освіти. Ми звернулися до даних Українського центру економічних і політичних
досліджень, «Таблиця 1».
Таблиця 1
Реформування освіти
Позитивне

Негативне

Байдуже

20,4 %

41,2%

16,7%

Важко
відповісти
21,6%

Дослідження проведено соціологічною службою Центру Разумкова з 7 по
14 лютого 2019 року в усіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих
територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2016 респондентів віком
від 18 років. Теоретична похибка вибірки — 2,3% [4].
Виходячи з даних отриманих Центру Разумкова, більша частка
суспільства має негативне ставлення до реформування освіти, щоб покращити
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це становище, необхідно звернутись до думки суспільства, та зайнятися
масштабною просвітницькою роботою, якою має займатися психологи, школа,
засоби масової інформації. Перш за все необхідно виділити позитивні сторони
змін в освіті, надати суспільству інформацію.
Отже, середня освіта зазнає істотних змін, які будуть орієнтовані на
покращення освітнього процесу. Реформа освіти в Україні відбувається не
вперше, постійні зміни в системі освіти призвели до сумнівів в суспільстві.
Соціальний взаємний обмін інформацією, довіра до влади, є важливою
складовою успішної реформи освіти.
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Постійно збільшувана економічна залежність країн світу і, як наслідок,
зростаючий обсяг та зростаюча різноманітність міжнародного переміщення
товарів та послуг, інтеграція потоків капіталу, швидке розповсюдження
технологій, розширення економічних відносин між країнами, групами країн,
економічними угрупуваннями та окремими організаціями,
міжнародного

поділу

праці,

інтернаціоналізації

поглиблення

фінансово-економічних

зв’язків, збільшення відкритості національних економік, їх взаємодоповнення
та зближення, розвиток та укріплення регіональних структур свідчить про
посилення глобальних трансформаційних процесів, що впливає на всі сфери
суспільного життя.
Постіндустріальний етап розвитку глобальної економіки, зміна устрою
господарювання та соціуму здійснюється під впливом довгострокових та
масштабних процесів. Такі глобальні тенденції характеризуються, насамперед,
глобальним, довгостроковим характером, вагомим впливом на вектори
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розвитку економічного, соціального, технологічного та середовища публічного
управління.

Найбільш

суттєвою

серед

таких

тенденцій

є

цифрова

трансформація. Така тенденція здійснює значний вплив на усі сфери
суспільного життя, у тому числі і на систему публічного управління.
Вивчаючи особливості нового технологічного устрою, дослідники
наголошують на інноваційному аспекті розвитку цифрової економіки.
Визначають її, як інноваційну динамічну економіку, що базується на активному
впровадженні інновацій та інформаційно-комунікаційних технологій в усі види
економічної діяльності та сфери життєдіяльності суспільства, що дозволяє
підвищити ефективність та конкурентоспроможність окремих компаній,
економіки та рівень життя населення [1, с.13-21]
Науковці прогнозують, що до 2030 року станеться технологічний зсув:
інтернет речей стане повсюдним; кожний новий пристрій приєднуватиметься
до цієї мережі. Автори теорії сингулярності вже давно прогнозують, що
приблизно 2030-го року доступний за вартістю штучний інтелект зрівняється з
людським.

Штучний

інтелект

та

технології

машинного

навчання

плануватимуть більшу частину нашого життя, дадуть кожному змогу суттєво
підвищити свою особисту ефективність, а також маніпулюватимуть людиною
ще більше, ніж зараз [2].
На таких етапах розвитку світового господарства рівновага порушується і
виникає необхідність визначити співвідношення сил між суспільством,
бізнесом та державою. Динамічність розвитку цифрової економіки зумовлює
актуальність вивчення її особливостей для забезпечення раціонального
публічного управління.
Кризові явища, які періодично виникають у світі засвідчують той факт,
що системи державного управління спроможні виявляти, контролювати та
регулювати глобалізаційні виклики для забезпеченні сталого розвитку
суспільства. Це вимагає здійснювати пошук нових ідей, які актуалізуватимуть
існуючі моделі управління та зумовлюватимуть появу нових.
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Важливим є завдання розробки нових підходів до створення ефективної
моделі сталого розвитку держави в умовах трансформації системи управління,
забезпеченні нової ролі публічної влади, розширення її можливостей
відповідати на зовнішні та внутрішні виклики.
Протистояти негативним наслідкам глобалізації, відповідати на її виклики
матиме спроможність держава, якщо володітиме системою управління
майбутнім, володітиме механізмами впливу, розробить та буде спроможною
реалізувати геополітичну стратегію розвитку.
Перелік використаних джерел
1. Карчева Г.Т. Цифрова економіка та її вплив на розвиток національної та
міжнародної економіки. / Карчева Г.Т., Огородня Д.В., Опенько В.А. //
Фінансовий простір. - 2017. - №3 (27). - С.13-21.
2. Світ – 2030: дев’ять мегатрендів. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.management.com.ua/tend/tend1123.html

© Кахович О.О., Пальоха С.О.
466

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

www.openscilab.org
Остряніна І.Л.

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ТА НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ
ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
Остряніна І. Л.
слухач магістратури державного управління
Донецький національний технічний університет
м. Покровськ, Україна
Однією із головних проблем в Україні сьогодні є формування та
реалізація політики держави в сфері охорони здоров’я. Охорона здоров'я є
одним із пріоритетних напрямів діяльності держави. Таким чином, існує
негайна потреба в розробці організаційних, управлінських, політико-правових
засад реформування сучасної системи охорони здоров'я для створення
доступної, якісної та ефективної медичної допомоги.
Аналізуючи дослідження Н. П. Кризини, Я. Ф. Радиша, та інших
дослідників, робимо висновок про те, що державна політика України в галузі
охорони здоров’я – це прийняті загальнодержавні рішення чи взяті
зобов’язання щодо збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я та
соціального благополуччя населення держави як найважливішої складової її
національного багатства [4, c.105].
Метою даного дослідження є аналіз діючого реформування державної
політики в сфері охорони здоров'я, визначення основних методів та
інструментів державного регулювання сфери охорони здоров'я в Україні,
визначення стратегічних цілей, спрямованих на підвищення ефективності
функціонування сфери охорони здоров'я.
Основними причинами затяжної системної кризи в галузі є: по - перше
плачевний демографічний стан. За даними Держстату України народжуваність
вдвічі менше ніж смертність. Не менш вагомою причиною вважається
© Остряніна І.Л.
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відсутність раціонального розподілу та використання виділених бюджетних
ресурсів; недооцінка суспільством необхідності збереження і зміцнення
особистого та громадського здоров’я. На прикладі останніх років медична
практика показала ігнорування проведення профілактичних заходів дорослим
населенням, а в тому числі відмову від вакцинації дитячого населення. В
умовах пандемії низький рівень свідомості населення та категорична відмова
від виконання протиепідеміологічних вимог

ставить під загрозу здоров’я

нації.
Таким чином відсутність досвіду в прийнятті стратегічно важливих
рішень стає причиною існування вищеназваних проблем [7, c. 83].
До негативних явищ у галузі можна віднести: нераціональна організація
медичної допомоги. Так, наприклад, проведення реформи децентралізації
медичної допомоги призвело до збільшення кількості закладів охорони
здоров’я, проте не дозволило наблизити медицину до людей, адже не було
враховано дефіцит медичних фахівців через їх еміграцію в пошуках більш
високого рівня доходів. Особливо гостро ця проблема торкнулась районних
медичних закладів; нескоординованість та диспропорція в розвитку первинної
стаціонарної спеціалізованої медичної допомоги, а саме, відсутність доступу
до інформації про лікування пацієнта через складності впровадження
електронної системи; окремим гострим питанням сьогодення є упущення
розвитку санітарної допомоги у медичній реформі; незадовільний рівень
фінансування галузі з метою поліпшення умов надання медичної допомоги;
відсутність інноваційного медичного оснащення, недостатня кваліфікація
фахівців в роботі з новітнім обладнанням, незадовільне медикаментозне i
матеріально-технічне забезпечення закладів охорони здоров’я; неякісне
інформаційне забезпечення й управління системою охорони здоров’я
на різних рівнях.
Враховуючи викладене вище, відзначаємо, що для України, яка
сьогодні перебуває в стадії трансформації всієї системи державного
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управління, значно ускладнюється процес реалізації змін у системі
охорони здоров’я, ефективне управління якою є важливим

внеском у

досягнення належних стандартів життя населення i обороноздатність
держави.
В основу нової сучасної парадигми державної політики України у сфері
охорони здоров’я має бути покладено розуміння того, що здоров’я людини ‒
соціально-економічна цінність, а скоординовані дії, спрямовані на покращання
здоров’я нації ‒ стратегічний пріоритет держави.
Основними
визначаються:

стратегічними
реформування

цілями
системи

у сфері

охорони

медичного

здоров’я

обслуговування;

впровадження новітніх технологій, таких як телемедицина; доведення до
населення важливості профілактичних обстежень та веденню здорового
способу життя; використання досвіду високорозвинених країн в управління
безпекою здоров’я нації; удосконалення кадрової політики та інноваційний
розвиток медичної науки.
Отже, процес оновлення та раціоналізації державної політики України
в галузі охорони здоров’я в суспільстві повинен включати такі основні
методи та інструменти державного регулювання: приведення національного
законодавства з охорони здоров’я у відповідність до законодавства
розвинених країн; розробку та введення стратегічного планування галузі
охорони здоров’я в Україні; створення ефективних механізмів державного
регулювання приватного сектору системи охорони здоров’я, забезпечення
якості та ефективності його

діяльності; визначення

i

законодавче

закріплення обсягу гарантованих державних зобов’язань щодо безоплатної
медичної допомоги; розробка концепції поступового переходу на домінуючі
принципи доказової медицини, запровадження ефективного забезпечення
населення лікарськими засобами; підтримка фінансово фундаментальних та
прикладних наукових досліджень у галузі охорони здоров’я.
Реформа галузі повинна бути спрямована на перетворення системи
© Остряніна І.Л.
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соціально-витратної

в

соціально-інвестиційну,

від

міжгалузевого підходу до управління системою охорони здоров’я, перехід від
екстенсивного до інтенсивного розвитку системи [3, c.75].
Критеріями ефективності системи охорони здоров’я мають бути: вплив на
кінцеві результати; соціальна справедливість; задоволення населення якісною
медичною допомогою. Таким чином, система охорони здоров’я потребує
інноваційних

перетворень

системи,

зокрема,

впровадження

доказової

медицини та інших інноваційних напрямів, що являють собою єдину
інформаційно-методологічну доктрину, здатну підняти вітчизняну охорону
здоров’я на якісно новий рівень.
Для виконання цих завдань необхідне виконання загальнодержавних
заходів: покращення рівня якості життя населення, орієнтованих на
стрімкий розвиток виробництва i зростання BВП; впровадження заходів з
охорони навколишнього середовища, завдяки використанню екологічно
безпечних технологій; формування здорового способу життя; збереження i
зміцнення репродуктивного здоров’я населення; удосконалення санітарного
законодавства, широкого проведення профілактичних заходів; розвиток
фармацевтичної та медико-інструментальної промисловості, виробництва
імунобіологічних препаратів, медичного приладобудування, поліпшенню
медикаментозного i матеріально-технічного забезпечення медичних закладів i
населення.
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ACTUAL ISSUES OF TEACHING ORGANIC AND BIOLOGICAL
CHEMISTRY IN HIGHER EDUCATION
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Summary. This article addresses some actual issues about teaching organic
chemistry and biochemistry in Kharkiv State Zooveterinary Academy in connection
with international standards of educational processes integration.
Key words: organic chemistry, biochemistry, credit-modular system, test
check.
Organic chemistry takes on an important role in the basic teaching of
specialists working in the field of animal husbandry: doctors of veterinary medicine
and animal product processing technologists. The progress in these areas of animal
husbandry development depends on a large extent of the profound fundamental
education of specialists. The relevance of such approach is determined by the
transformation of veterinary medicine and processing technologies of livestock
products in the social sphere, in the field of view of which there are environmental
problems, toxicology, expertise of livestock products as human food, biotechnology,
medicine, etc. A close relationship has been developed between medicine and
chemistry throughout the centuries-old history of the development of natural science.
In the modern world there is a deep interpenetration of these sciences, due to the
chemicalization of various aspects of our lives, the widespread use of chemical
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compounds as medicines, dietary supplements in feeding farm animals, the use of
chemicals in technological processes of processing meat, milk, etc.
Organic chemistry is the theoretical basis in the study of biological chemistry,
physiology, both normal and pathological, pharmacology, toxicology, veterinary and
sanitary expertise, etc. In this case, the chemical structure, nomenclature and
properties of the main classes of organic compounds are being studied. In our course,
the emphasis is on bioorganic compounds that are biologically important compounds
that serve as "molecular bricks" for the formation of basic macromolecules, from
which the basic chemical components of the structure of cells, tissues, and organs are
formed.
Much attention is paid to the study of the chemical properties of
monosaccharides, carboxylic acids, amino acids, heterocyclic compounds underlying
the structure of polysaccharides, lipids, proteins, nucleic acids, vitamins, coenzymes,
macroergic compounds, etc. For the successful assimilation of this material, a
sufficiently strong basic school education is required. Unfortunately, the modern
school has sharply reduced this level of training. Therefore, in our course, we are
forced to repeat some general issues of organic chemistry, and only then to detail the
sections of bioorganic chemistry. However, the existing curriculums of organic
chemistry firmly determine the content, amount of knowledge and the time designed
for their assimilation.
This problem has been aggravated due to the accession of Ukraine to the
Bologna process, changes in curriculum in accordance with ECTS requirements. At
the same time, the organization of the educational process on a credit-modular system
provides for a significant increasing in the role of students’ independent work and
reducing the volume of classroom workload. The proportion of the load on
independent work should be, according to the requirements, at least 50% of the total
workload of educating and take into account all types of extracurricular activities.
Due to the low basic education, independent work of students does not always give
the desired result. In our opinion, we must take into consideration today’s realities in
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the educational process and use the forms of individual work with students more
intensely, transform the material and teaching methods in order to increase learning
motivation.
The transition to a credit-modular teaching system provides for the creation of
a new organization of the assimilation knowledge and skills. The modular principle
of learning makes it possible to identify the main knowledge and practical actions in
each logically completed set of knowledge.
We had divided the organic chemistry course into 4 substantive modules:
– hydrocarbons;
– oxygen-containing compounds (alcohols, phenols, aldehydes, ketones,
carboxylic acids and their derivatives - fats)
– mixed functions compounds (hydroxy acids and carbohydrates);
– nitrogen-containing compounds (amines, amino acids and heterocyclic
compounds).
Each module is a holistic educational object with a certain number of lectures,
laboratory classes and independent work. Conducting lectures on organic chemistry
requires highlighting the main elements of theoretical knowledge, comprehension and
awareness of basic knowledge, the planned repetition of knowledge elements from
previous modules. Each module ends with a system of test questions that control the
degree of mastery of the module material. But in our deep conviction, in addition to
the tests control of knowledge, there should be an interview on this material which
would allow a more objective assessment of the student’s knowledge, his ability not
only to give an answer, but also to argue it, using the ability to think logically and be
able to use the learned material from other modules, etc.
Knowledge of the fundamentals of organic chemistry is extremely important
for the assimilation of material on biological chemistry, that is, organic chemistry is
the foundation on which the framework of biological chemistry is built.
Also, of course, that from a methodological point of view, inorganic chemistry
should precede organic chemistry. That was until the current 2019-2020 academic
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year. From now on, according to the master's degree plan, inorganic chemistry was
excluded from the curriculum in general. This creates difficulties for both students
and teachers, since it is difficult to convey knowledge to the students, for example, on
the structure of carboxylic acids or alcohols, when they did not study the main classes
of inorganic compounds at all.
From now on, organic chemistry is studied in the first semester on the first
course, and biological chemistry in the second semester of the first year course and in
the third semester of the second year course. In our opinion, such moments in the
structure of the sequence of study of disciplines should be tracked by the
methodological commission. The methodological commission should correct these
issues. Namely, the relationship of disciplines among themselves and their study in
semesters; students' theoretical readiness to perceive disciplines associated with time
of study and materials.
Fundamental biochemistry is the basis for the study of many disciplines of the
biological profile, such as genetics, physiology, immunology, microbiology,
pharmacology, cytology, etc. Most of the sections of biochemistry in recent years had
been developing so intensively that independent scientific fields and disciplines have
been created – biotechnology, genetic engineering, biochemical genetics,
environmental biochemistry, etc. The role of biochemistry in understanding the
essence of pathological processes in the body, the molecular mechanisms of action of
medicines and biologically active supplements, which are widely used both for
humans and animals, is extremely important. Technologists of processing livestock
products must have good knowledge of biochemistry to estimate the safety of these
products for human health, an understanding of the chemistry of the technological
processes and products that are formed.
The course of biochemistry has the full name «Biological chemistry with the
basics of physical and colloidal chemistry». Biochemistry is studied from the second
semester of the first year and the third semester of the second year at the Faculty of
Veterinary Medicine, and at the Faculty of Technology for Livestock Production and
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Management only during the fourth semester of the second year. The material is
divided into the following modules:
– basics of physical and colloidal chemistry;
– static biochemistry;
– biologically active substances;
– basics of metabolism and biological oxidation;
– carbohydrate metabolism;
– lipid metabolism;
– metabolism of simple and complex proteins;
– biochemistry of tissues and biological fluids.
From a methodological point of view, if biochemistry was studied during two
semesters of the second year, then there would be more favorable conditions for the
assimilation of the material and its associative connection with other disciplines
studied in this course (physiology, feeding, etc.). At the Faculty of Veterinary
Medicine, the study of biochemistry is interrupted by summer holidays, which does
not contribute to the quality of knowledge, the set of disciplines that the student is
studying at the same time has been changed, and therefore he sometimes lacks some
knowledge, that is important for mastering biochemistry.
Thus, joining the Bologna process, introducing a credit-modular system in
higher education requires its adaptation to the realities of our time, to the level of
basic education of students, to the motivation for successful learning and the quality
of teaching specialists from the cycle of chemical disciplines.
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ВИКОРИСТАННЮ РЕЄСТРІВ В НАСІННИЦТВІ,
ТОВАРОВИРОБНИКАМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
Апурін Михайло Анатолійович
Вирощування насіння різноманітних культур в сільському господарстві,
зводиться до наказів, постанов, а основним є Закон України «Про насіння і
садивний матеріал» за № 411-IV від 26.12.2002 року, опубліковано в Голос
України № 16 від 28.01.2003.[1] А також введено декілька реєстрів, що дають
право на роботу насінницьких підприємств, їх три основних «Державний реєстр
сортів рослин придатних для поширення в Україні на 2020 рік», «Державний
реєстр суб’єктів наінництва та розсадництва на 2020 рік», «Реєстр сертифікатів
на насіння та/або садивний матеріал». Реєстри видаються кожного року і
можуть оновлюватись декілька разів на рік, в залежності змін наданих
насіннєвими державними або приватними підприємствами. Давайте більш
докладніше розглянемо ці реєстри, і розглянемо вирощування такої культури як
кукурудза вітчизняними виробниками,
Перший
розсадництва»

реєстр

-

«Державний

реєстр

суб’єктів

насінництва

та

Керуючись ним можна точно бачити хто може бути

вирощувачем та виробником насіння. Даний реєстр сформовано за регіонами
реєстрації суб’єктів насінництва, що включають ЕДРПОУ та адресу реєстрації,
по безлічі культур, за основу беремо культуру «КУКУРУДЗУ», в реєстрі існує
чотири класифікації цукрова, розлусна, звичайна та батьківська. Більшість
суб’єктів насінництва працюють за

ліцензійними угодами які як правило

реєструються кожного року, таблиця включає в себе кількість тон виробленого
насіння в різних формах: добазове, базове (супереліта, елітне, 1 генерація, 1
покоління ) і сертифіковане насіння (CH1 (F1), CH2) власників батьківських
форм, сортів і F1 дуже мало, як правило це державні установи і декілька
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приватних фірм (селекційні компанії) та майже всі зарубіжні компанії (дочірні
компанії вирощувачі з власними підписаними ліцензійними угодами), що
зареєстровані на території України. Вітчизняними виробниками насіння в
основному є господарства, що вирощують насіння за ліцензіями, а власників
можна перелічити, їх всього 18, а саме: ТОВ "Науково-дослідний інститут
аграрного бізнесу", ТОВ НВКФ "Селекта", ТОВ "Агрофірма "Колос", ТОВ
"Всеукраїнський науковий інститут селекції (ВНІС)", ТОВ "РВА Україна", ПП
"Агро-Голд", ТОВ "НВП "Агро-Ритм", ТОВ "Генекс Україна", Інститут
рослинництва ім. В. Я. Юр'єва НААН, ТОВ "Нертус Агро", Інститут
зрошуваного землеробства НААН, ПП "НДСС "НАСКО", СТОВ "ЛНЗ-АГРО",
ТОВ "АПК "Маїс", Черкаська ДСГДС ННЦ "ІЗ НААН", Буковинська державна
сільськогосподарська дослідна станція ІСГ КР НААН, ДУ Інститут зернових
культур НААН, НВФГ «Компанія Маїс»[2].
З приватних найбільшим власником є НВФГ "Компанія Маїс" в її
портфелі налічується звичайних гібридів F1 – 53 найменування, існує ще один
власник який на даний момент часто плутають з НВФГ "Компанія Маїс" це
ТОВ "АПК "Маїс" який має в своєму асортименті тільки 2 звичайних гібрида
F1 але досить добре сформована маркетингова система, і по кількості продажів
перевищує найбільшу приватну селекційну компанію України - НВФГ
"Компанія Маїс".
Другий реєстр – «Державний реєстр сортів рослин придатних для
поширення

в

Україні

сільськогосподарських

на

2020

культур

з

рік»

Він

їхніми

починається

таксономічними

зі

структури

назвами

на

українській мові, латиниці та англійській мові, включена таблиця скорочених
термінів для розуміння таблиці. Таблиця складається з № заяви, назви сорту,
методу створення, заявника, власника, власника патенту, підтримувача, рік
реєстрації, рекомендована зона вирощування, напрямки використання, група
стиглості, якість і в якій державі створено. І виберемо тільки один таксон, це
кукурудза звичайна (Zea mays L.) –Maize, Corn. Починається реєстр кукурудзи з
© Апурін М.А.
478

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

www.openscilab.org

59 сторінки і закінчується 106 сторінкою майже 50 сторінок, всього реєстр
складається з 518 сторінок майже 10 частина це кукурудза, це 2060
найменувань, реєстрація гібридів починається з 1982 року і по 2020 рік, основна
кількість (біля 70 %) зареєстрованих гібридів припадає на проміжок між 2010 та
2020 роками в реєстрі зазначені гібриди як вітчизняної так і зарубіжної селекції.
В кінці реєстру наведено перелік заявників, власників сорту, власників патенту
та підтримувачів сорту (майже 960) з 482 сторінки і до 518 сторінки. Цей реєстр
є основним для орієнтації товаровиробників які культури їм можна вирощувати
на території нашої держави[3].
Третій реєстр - «Реєстр сертифікатів на насіння та/або садивний
матеріал». Цей реєстр виконаний в вигляді таблиці (Excel) в двох номінаціях
перша – на посівні та товарні якості насіння і друга на сортові якості, що
містять

слідуючі

показники:

область,

повне

найменування

суб'єкта

господарювання, місце знаходження посіву, культура, сорт, категорія,
генерація, номер поля, площа в

га., № акта польового

інспектування, № сертифікату, серія та номер бланку сертифікату, дата видачі
сертифікату. За сортовими якостями було зареєстровано 1722 сертифіката по
кукурудзі звичайній приклад два господарства НВФГ "Компанія Маїс" – 58
найменувань та ТОВ "АПК "Маїс" – 16 найменувань і за посівними якостями
НВФГ "Компанія Маїс" – 58 найменувань на площі 1749,5 га і ТОВ "АПК
"Маїс" – 16 найменувань на площі 532,9 га, за цими даними дуже є сумнівним
виробництво деяких компаній і результати їхніх продажів[4].
Цими реєстрами повинні керуватися товаровиробники для вибору насіння
для посіву на власних площах, враховуючи те що фальсифікат насіння все
збільшується.
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УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ
М’ЯСОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ
В.В. Бірченко
магістр «Управління інноваційною діяльністю»
Національний університет біоресурсів і природокористування України,
birchenkovovik@gmail.com
Високопродуктивне

та

конкурентоспроможне

аграрно-промислове

виробництва продукції харчування, що об’єктивно вказує на терміновість
переходу до інноваційної моделі розвитку вітчизняних підприємств, через те,
що інноваційність є не стільки умовою, скільки вимогою часу. Проте
інноваційний розвиток багатьох підприємств України, в тому числі й у сфері
переробки м’яса, являється вкрай слабким. М’ясопереробні підприємства є
частиною ланцюга «виробництво – переробка – реалізація», тому і знаходяться
в прямій залежності від стану м’ясо продуктового виробництва загалом, одним
із головних завдань якого є забезпечення внутрішньої потреби України в м’ясі
за рахунок власного виробництва, а отже, наростити його обсяг, що дозволить
збільшити експорт й відмовитися від ввезення імпортного м’яса для внутрішніх
потреб.
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Таблиця 1
Надходження тварин сільськогосподарських живих на переробні
підприємства у I півріччі 2020 року1
2
020

Загальна маса надходження тварин
сільськогосподарських живих

2
019

8
70,1

У % до 2020 /
% to 2019

9

94,7

18,7

Виходячи з даних таблиці надходження тварин сільськогосподарських
живих на переробні підприємства ми бачим, що загальна маса надходження
живих сільськогосподарських тварин в 2020 році за І півріччя зменшилось в
порівнянні з 2019 роком до 94,7 %.
В Україні кількість м’ясопереробних підприємств, які здійснюють забій
сільськогосподарських тварин скорочується. Такі дані отримала Асоціація
тваринників України від Держстату.
За

інформацією

Держстату,

на

початок

2018

року

кількість

м'ясопереробних підприємств, що здійснюють забій сільськогосподарських
тварин живою вагою, становила 299. Рік до того, на початку 2017 року, їх
налічувалося 302. А на початок 2016 року м'ясопереробних підприємств, що
здійснюють забій сільськогосподарських тварин, було 330. Тобто кількість
забійників зменшилась на 9,4 %.
Переробка худоби, птиці та кролів на м'ясо здійснюється на таких
підприємствах: м'ясокомбінатах і птахокомбінатах, м'ясопереробних заводах,
бойнях і забійних пунктах.
М'ясокомбінат

(птахокомбінат)
із

-

завершеним

суб'єкт

господарювання

будь-якої

форми

власності

виробничим циклом, що

здійснює

забій

тварин, переробку м'яса та інших продуктів забою,
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виробництво,

зберігання

та

реалізацію

м'ясних

продуктів,

технічної

сировини відповідно до чинних нормативно-правових актів.
Основним завданням м'ясопереробних підприємств є виробництво
високоякісних м'ясних продуктів для потреб населення та сировини для
промисловості; захист населення від хвороб, які передаються людині через
м´ясо, м'ясопродукти та інші продукти забою тварин; попередження поширення
інфекційних та інвазійних захворювань при переробці хворих тварин;
проведення запобіжних заходів щодо забруднення ґрунту, водоймищ та повітря
відходами від переробки худоби.
Переробка

тварин

на

м'ясокомбінатах

забезпечує

раціональне

використання одержаних продуктів забою тварин. При забої тварин на цих
підприємствах використовується понад 80% їх живої маси, в той час як при
забої на забійних пунктах - не більше 60%.
За потужністю м'ясокомбінати України поділяються на п'ять категорій.
І категорія - м'ясокомбінати, що виробляють за рік понад 55 тис. тон
м'яса, ковбасних виробів та інших м'ясопродуктів;
ІІ категорія - 30-55 тис. тон м'яса і м'ясопродуктів за рік ;
ІІІ категорія - від 12 до З0 тис. тон;
ІV категорія - від 5 до 12 тис. тон;
V категорія — до 5 тис. тон.
М'ясокомбінати

першої

категорії

за

потужністю

є великими підприємствами; другої і третьої - середніми; четвертої і п'ятої малими.
Досягнення

високої

конкурентоспроможності

м’ясопереробних

підприємств України в цих умовах можливо насамперед шляхом: розробки та
впровадження

у

виробництво

нових

технологій;

розробки

технології

раціонального оброблення, обвалки та жиловки м’яса яловичини та свинини;
використання у виробництві як традиційної, так і нетрадиційної сировини;
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раціональності використання сировини тваринного походження; збільшення
частки м’яса птиці у виробництві ковбас.
Література
1.

https://bit.ly/3i38Au2

2.

https://bit.ly/2G6ytvJ

3.

https://bit.ly/2S2JpNi

4.

https://bit.ly/3i1ovcg
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СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ
Дроз д О.В.

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК СОЦІАЛЬНА КАТЕГОРІЯ
Дрозд Олена Володимирівна
кандидат педагогічних наук,
старший викладач кафедри педагогіки та інклюзивної освіти
Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського,
Україна, м. Миколаїв

Толерантність як соціальна категорія стала одним із найважливіших
напрямів освіти і виховання наприкінці ХХ століття. Для вітчизняної науки
поняття «толерантність» є доволі популярним і широко уживаним, хоча й
новим, але гуманістичний зміст, закладений у нього, має глибоке наукове та
історичне підґрунтя.
Зацікавленість наукової спільноти толерантністю, на нашу думку,
зумовлена гострою соціальною потребою сучасності, оскільки людству став
необхідний гуманістичний елемент, здатний подолати дискримінацію в
міжособистісних стосунках. Таким каталізатором людського порозуміння вчені
одностайно визнали толерантність. Незважаючи на підвищену увагу до поняття
толерантності,

за

своїм

семантичним

наповненням

воно

вирізняється

складністю, різноманітністю та дискусійним характером.
Питаннями сутності толерантності займаються Л. Ільченко, І. Крейн,
В. Кремень, Н. Круглова, О. Перерва, Г. Солдатова, Ю. Терещенко, О. Швачко
та ін. Учені Є. Антипова, Г. Безюлева, Я. Береговий, І. Бех, А. Бойко,
Л. Завірюха, О. Клепцова, Т. Родіонов, Н. Якса та ін. роглядають толерантність
як суб’єкт-суб’єктну взаємодію на паритетних засадах. Науковці В. Кузьменко
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й А. Гончаренко вважають толерантність особистості запорукою діалогу
культур, адже носії цих культур внутрішньо приймають різноманітність світу.
Психологічні

основи

толерантності

вивчали

С. Братченко,

Д. Колесов,

О. Кононко, О. Кравцов, В. Маралов, О. Матієнко, Л. Рувинський, В. Ситаров,
Р. Бернс, М. Бубер, П. Кінг, А. Маслоу, К. Поппер, М. Уолцер, Д. Хейд та ін.
У працях багатьох сучасних дослідників генерується широке коло
проблем толерантності, але ціла низка важливих питань теорії і практики
формування толерантності так і залишається невирішеною.
Із точки зору соціальної філософії, толерантність – це важливе соціальне
явище, появу якого зумовили соціально-економічні та політичні відносини, – це
різновид стосунків між різними соціальними групами, що сприяє вирішенню
проблеми розвитку міжособистісних і міжнаціональних взаємин. Соціологія
трактує толерантність як милостивість, делікатність, прихильність до людей,
незалежно від того, якої вони раси, національності, який мають колір волосся,
шкіри чи форму носа.
Уперше на необхідності прояву толерантності в контексті міжетнічних
стосунків наголошував В. Тишков. Він стверджував, що толерантність є
особистісною або соціальною характеристикою, яка припускає, що світ і
соціальне середовище багатовимірні, а отже і погляди на ці явища різні, тому
вони не можуть і не повинні зводитися до одноманітності та використовуватися
на чиюсь користь. Так, Б. Гершунський уводить поняття «менталітет
толерантності», «толерантна поведінка», «толерантна свідомість». У свою
чергу,

І. Крейн

зосереджує

увагу

на

«Універсальності

Толерантності

Мислення», яка у її вищому вияві інсайту реалізується у різних екстримальних
ситуаціях (стихійні лиха, нещасні випадки, «зухвалі» втечі, викрадення,
врятування тощо), а також у великих наукових відкриттях і поетичних
шедеврах [5, с. 26].

© Дрозд О.В.
486

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

www.openscilab.org

Сучасні

зарубіжні

концепції

дефінують

толерантність

як

мотив

доброчинності, як свободу різних типів поведінки, ціннісних орієнтацій і
культурної діяльності. Так, у праці М. Уолцера «Про терпимість», де
предметом дослідження є толерантність, ідеться про те, що робить терпимість
можливою, а саме мирне співжиття груп людей із різною історією, культурою
та ідентичністю. Дж. Салліван і Дж. Маркус дають таке визначення:
толерантність означає прийняття згоди про «правила гри» та бажання
застосовувати їх до всіх учасників однаковою мірою [2, с. 50].
Як зазначає О. Асмолов, толерантність виникає на зіткненні таких понять,
як стійкість, витривалість, терпимість, допуск, допустимі відхилення, як одна з
можливих реакцій на різноманітність, і пропонує лаконічне та оригінальне
визначення: «Толерантність – це мистецтво жити у світі несхожих на тебе
людей та ідей. Живи сам, і давай жити іншим» [1]. На підставі зазначеного
вище можемо констатувати правомірність вивчення феномена толерантності із
двох позицій: як якості особистості та як поведінки людини. У свою чергу,
М. Томчук пропонує розглядати толерантність особистості як одне з
найважливіших вищих почуттів. На його думку, толерантність також можна
представити як психологічну готовність особистості до прояву терпимості до
чужих думок, вірувань, почуттів, форм поведінки й водночас не терпіти образи
та приниження [8, c. 7-8].
Ми дотримуємося поглядів В. Кукушина, який розуміє під толерантністю
моральну якість індивіда, що характеризує терпиме ставлення до відмінних від
наявних у нього поглядів, думок, звичок інших людей, незалежно від їхньої
етнічної, національної чи культурної приналежності. Це вміння краще розуміти
себе й інших, вступати з ними в контакт, взаємодіяти без примусу, виявляти
повагу й довіру. Водночас толерантність не можна ототожнювати з
уседозволеністю, безпринципністю щодо протиправних дій, порушення норм і
правил поведінки, умов співжиття. Толерантним ставленням Н. Якса називає
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прагнення людини досягти взаєморозуміння та реалізації своїх бажань шляхом
узгодження власних дій із діями інших людей, без застосування заходів
насильства, примусу й тиску, а лише на засадах взаємодискусії [6, с. 167].
Аналіз багатьох джерел дає підстави стверджувати, що автори сучасних
досліджень про толерантність звертають увагу на те, що про толерантність слід
говорити лише тоді, коли виникає конфлікт, зіткнення протилежних інтересів,
суперечка, оскільки в мирному співіснуванні потреба в толерантності зникає.
На думку В. Вайденфельда, толерантність, або терпимість, – це
«основний важіль, завдяки якому забезпечується інтерактивна функція сучасної
демократії». За словами колишнього Генерального директора ЮНЕСКО
К. Мацуури, «толерантність – це не просте переконання, а обґрунтована
позиція, що дозволяє шляхом діалогу, обміну чи примирення досягти спільного
розуміння речей і надати їм смисл».
Зазначимо, що категорія «толерантність», передусім, була визначена саме
у

філософському

та

етичному

контекстах.

Сучасний

філософський

енциклопедичний словник трактує «толерантність» у двох вимірах: 1) як
терпимість до поглядів, звичок, способу життя, відмінних від твоїх, що є
ознакою впевненості в собі й усвідомлення надійності власних позицій,
свідченням відкритої для всіх ідейної течії, що не боїться порівняння з іншими
точками зору та не ігнорує духовну конкуренцію; 2) як здатність організму
переносити шкідливий вплив того чи іншого фактора середовища.
Великий тлумачний словник української мови доповнює дефініцію
толерантності третім аспектом – медико-біологічним, який можна простежити в
галузі імунології та трансплантації. Під час пересадки органів і тканин виникає
імунологічний стан, через який організм не здатний синтезувати антитіла у
відповідь на введення певного антигена [3, с. 1254]. В українському
педагогічному

словнику

за

редакцією

С. Гончаренка

толерантність

визначається як терпимість до чужих думок і вірувань [4, с. 332]. Усі наведені
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погляди на толерантність не вичерпують множинності інших точок зору,
головна умова – знайти компроміс між агресивністю та байдужістю. Тому
толерантність якраз і сприяє знаходженню конструктивного вибору «золотої
середини», коли потрібно жити не для себе й не для інших, а з усіма та для всіх.
Результати теоретичного аналізу літератури та низки досліджень,
присвячених

питанням

толерантності,

дозволяють

вважати

її

міждисциплінарною проблемою. Цей термін використовується в математиці й
логіці (Ю. Шрейдер, Е. Зиман), біології та медицині (Р. Берет, Р. Біллінгем,
М. Гашек), екології (Правило Шелфорда).
Соціологи Т. Адамянц, Г. Бардієр, П. Гречко, О. Грива, Д. Зинов’єв,
Н. Краснова, О. Швачко акцентують увагу на толерантності як природі
морального ідеалу, що формується в результаті історичного добору правил
співіснування, норм поведінки й переходить на рівень світоглядних позицій у
пізнанні суб’єктів взаємодії. Розглядаючи толерантність із позиції соціальної
психології,

важливості

набуває

формування

толерантної

свідомості,

толерантних установок, уміння конструктивної взаємодії, культури діалогу,
побудови суб’єктних відносин. Аналізуючи толерантність із соціальної точки
зору, можемо констатувати, що основними її складниками є такі інтегративні
характеристики особистості, як терпимість,

комунікативність, емоційна

стабільність, соціальна активність, високий рівень культури й освіти. У
психологічній площині компонентами толерантності виступають емпатія,
комунікативна толерантність, прийняття себе та прийняття інших.
Не можна не погодитися з думкою Н. Синякової, яка доводить, що «у
своєму абсолюті толерантність недосяжна». Проте ми переконані в тому, що
можна зробити світ добрішим, головне – чітко усвідомлювати позитивне
значення толерантності, причому повністю досягти цього доцільно шляхом
з’ясування її антоніма – інтолерантності чи нетерпимості.
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На сьогодні для подальших наукових розвідок із окресленої проблеми
суттєве значення має думка П. Комогорова про те, що толерантність – це пізнє
породження культури та психіки людини, оскільки умови соціальної дійсності
здебільшого

сприяють

інтолерантності.

Усвідомленню

актуальності

толерантності окремим індивідом передує його тривала духовна робота над
собою. Таким чином, складність проблеми формування толерантності, з одного
боку, підтверджується прагненням до неї одних, а з іншого – абсолютним її
відкиданням іншими. Через це діалектика толерантності та інтолерантності
значно складніша від твердження про те, що «толерантність – це добре, а
інтолерантність – погано».
Доречною в контексті наведеної вище дихотомії є стаття Ю. Терещенка
«Творчий дух толерантності», у якій ідеться про «межі допустимого». Автор
наголошує на тому, що «толерантність без кордонів і меж – це не що інше, як
конформізм, тобто пристосовництво, далеке від уявлень про людську
самостійність та активну життєву позицію. Терпимість до нетерпимого
суперечить здоровому глузду. Словом, бути терпимими до будь-чого – це
нонсенс. Треба говорити не про ступінь і типи толерантності, а про те, як
забезпечити орієнтованість буття за принципом толерантності» [7].
Підсумовуючи викладене, можна узагальнити, що толерантність – це
складна й багатоаспектна проблема. Її розглядають як внутрішню суперечність
між особистісною автономією та моральною нормативністю, як важливий
складник інтелігентності, що не дозволяє відмінностям переростати в
конфлікти, і у кожному із запропонованих визначень відображено головну
сутність толерантності: поважати права інших бути такими, які вони є, та не
допускати заподіяння їм шкоди.
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Bases of today’s educational system were formed for several centuries and now
are presented in Magna Charta Universitatum, that was accepted by European
University Society in September 1988. One of the fundamental principles, which are
outlined in this document, says: “Teaching and research in universities must be
inseparable if their tuition is not to lag behind changing needs, the demands of
society, and advances in scientific knowledge” [1]. Thus, scientific activity for the
academic staff must not be additional component, rather contrary, it must stay before
in the list of duties for educators, based on that the superstructure of educationalmethodological work is build.
In universities, that specialized in engineering, scientific activity of academic
staff connected with development and manufacturing of technical equipment, that
guaranty the realization of some technological processes or a stage of that, as well as
generation of corresponding algorithmic and computing supply. As a rule, the results
of this activity make contents of disciplines for the last year of B.Sc. course, or, most
often, subjects of M.Sc. courses.
The most convenient form of the process organization in such a case from
practical point of view may be education-scientific laboratories, where common
scientific work of students and academic staff is done. It is supposed that
investigation of methods and techniques for monitoring of state and quality of
industrial objects and manufactured production, as well as applied aspects of
application for technique of accelerating charged particles and plasma, including
computing modeling of physical processes with various methods [2]. In particular,
investigation of electro-physical method for the metal nanoparticle generation is done
on one of such a working place.
Organization of laboratory is based on experience, collected by scientificacademic staff [2-6]. An example of the working place organization for a researcher
in such a laboratory is presented on fig. 1. There is a system of measuring devices
presented here, which is connected with sensors of parameters for the investigated
process. In addition, computer with monitor is arranged on the working place, which
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guaranty collecting of information with comes from measurement and used to lead
the process using given algorithm.

Fig. 1. Example of working place arrangement for a researcher in scientific-educational
laboratory

As a rule, set of research tasks for scientific-educational laboratory is described
based on results of scientific work of academic staff, published in scientific journals.
In such a way, beginner in scientific research gains both the skills of practical
researching works as well as their presentation in view of publication. The
educational and training material should be continuously upgraded. The set of
practical problems with calculations is described in [7], which were accompanied the
of M.Sc. students lessons in education-scientific laboratory, equipped by high-current
electron accelerator and the magnetoplasmatic compressor. Example for realization
of high-current plasma discharge and calculations of the density plasma distribution
is shown in fig. 2.
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Fig. 2. Plasma density distribution calculation example

Inseparable teaching and research in university, which is realized via
arrangement scientific-educational laboratories is shown will make a basis for future
knowledge creation and, at the same time, will encourage students to continue their
professional development in science, technology, engineering and maths disciplines.
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In this paper, the modeling of the behavior of ellipsoidal polymer granules is
considered within the framework of general relations in the mechanics of a
deformable solid. Numerical integration of basic relations is performed by the finite
element method. The calculation of the polymer granule (Fig. 1) for strength was
performed within the software APROKS, which was developed on the Department
of Polymer and Silicate Machine Building Chemical Engineering Faculty, National
Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" (Kiev,
Ukraine) [1-4]. On the basis of the APROKS system the calculation of the ellipsoidal
granule is carried out and its calculation scheme is developed. For this purpose, the
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user coordinate programs of the APROKS system are integrated into the library of
coordinate programs on the basis of which a finite-element model is developed
(Fig. 2). As a calculation scheme of an ellipsoidal polymer granule, its 1/8 part is
taken into account, taking into account the boundary conditions that provide the
conditions for the symmetry of the stress state, as shown in Fig. 3.
The granule in the local zone of intersection of the hemisphere with the
cylinder is locally fixed in space, as shown in Fig. 3, and loaded in the central
cylindrical part by forced displacements (Fig. 4).

Fig.1. General view of the particle

Fig.3. Calculation scheme of the granule

Fig.2. Finite element model

Fig.4. Load conditions of the granule

The granule is made of Tecamid 66 material, the properties of which are shown
in the table. 1. The diagram of plasticity of material Tecamid 66 is shown in fig. 5.
Table 1. Physical and mechanical characteristics Tecamid 66
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The calculation of the ellipsoidal polymer granule was performed in several
staging: 1. Linear calculation; 2. Geometrically nonlinear calculation; 3. Physically
nonlinear calculation (Plastic deformation); 4. Joint physically and geometrically
nonlinear calculation; 5. Modeling the evolution of destruction taking into account
physical and geometric nonlinear.

Fig.5. Tecamid 66 plasticity diagram

The results of the calculation of the stresses given by Misses depending on the
level of forced displacements are shown in Fig. 6. The analysis of these results allows
to draw a conclusion about existence of essential zones of plastic deformations which
are caused by the nonlinear diagram of deformation of TECAMID 66 material
according to fig. 5, and the correct modeling of the stress-strain state of a granule
should be carried out in a general geometrically and physically nonlinear setting.

© Zhukovska A.O., Gorobchuk V.M., Gorobchuk Y.M., Gondlyakh O.V.
499

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

Fig. 6. Evolution of changes in equivalent von Mises stresses in a polymer granule
depending on the level of forced displacements

The strength calculation was carried out to detail the process of damage
accumulation in the granule. In fig. 7 shows the results of the propagation of damage
to the granule depending on the level of its loading.
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Fig.7. Evolution of damage accumulation in the polymer granule depending on the load
level
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Введение. Согласно Концепции Национальной стратегии устойчивого
развития Республики Беларусь на период до 2035 года основной целью
развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК) является повышение
энергетической самостоятельности страны за счет вовлечения в энергобаланс
ядерного топлива, развития ветро-, гидро-, гелио- и геотермальной энергетики,
причем акцент будет сделан на развитие возобновляемых источников энергии с
учетом применения концепции «умной/интеллектуальной энергетики» [1,2].
Стратегической целью инвестиционной политики является создание
благоприятных условий для осуществления эффективной инвестиционной
деятельности, обеспечивающей устойчивый социально-экономический рост.
Одной из важнейших задач до 2025 года является активизация инвестиционной
деятельности и повышение эффективности от использования инвестиционных
ресурсов. Причем, «Умные инвестиции» являются основой устойчивого
экономического роста.
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В последующем (2026-2035 гг.) основные усилия будут направлены на:
рост финансирования прикладных исследований и разработок; расширение
инвестирования в цифровизацию сферы услуг, развитие образования с целью
формирования класса «интеллектуальных» служащих и специалистов для
цифровой экономики; увеличение вложений в экологизацию экономики.
Широкое содействие будет оказано развитию инвестиций социального
воздействия (Impact Investing), как нового инновационного инструмента
инвестирования средств коммерческих организаций в социальные компании,
организации и фонды с целью получения социального, экологического эффекта
и финансовой отдачи[3].
Из двух концепций предложенных в мире (Smart Grids и Micro Grids)
преодоления энергетического голода, Smart Grid является концепцией
«умной/интеллектуальной энергетики», которая рассматривается, прежде всего,
как концепция инновационного преобразования электроэнергетики на основе
целостной системы видения ее роли и места в современном и будущем
обществе. Smart Grid - это интеллектуальные счетчики, динамическое
управление электросетями, регулирование спроса, повышение безопасности и
экономия расходов [4,5].
Следует отметить, что технологии умных сетей представлены не только
измерительными приборами и устройствами (smart-счетчиками и smartдатчиками), усовершенствованными компонентами электрической сети, но и
интегрированными

интерфейсами,

средствами

коммуникаций,

распределенными системами контроля генерации, мониторинга процессов,
усовершенствованными методами планирования и управления. Основными
характеристиками построенной на принципах умной энергосети являются:
надежность,

гарантирующая

электроэнергии;

гибкость,

защищенность
позволяющая

и

качество

адаптироваться

под

поставки
нужды

потребителей энергии; удобство подключения для новых поставщиков и
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потребителей электроэнергии; экономичность на основе использования
инновационных технологий в управлении функционированием энергосети [6].
Министерство

энергетики

США

позиционирует

Smart

Grid

как

«полностью автоматизированную систему, обеспечивающую двусторонний
поток

электрической

энергии

повсеместно.

Smart

Grid

за

инструментов

и

методов

и

информации

счет

между

применения

наполняет

энергообъектами

новейших

технологий,

электроэнергетику

знаниями,

позволяющими резко повысить эффективность работы отрасли.
Общую функционально-технологическую идеологию концепции Smart
Grid институт инженеров электротехники и электроники (ІЕЕЕ- Institute of
Electrical and Electronics Engineers) определяет как концепцию полностью
интегрированной,

саморегулирующейся

и

самовосстанавливающейся

электроэнергетической системы, имеющей сетевую топологию и включающей
в себя все генерирующие источники, магистральные и распределительные сети
и все виды потребителей электрической энергии, управляемые единой сетью
автоматизированных устройств в режиме реального времени.
В качестве некоторых показателей, ожидаемых от Smart Grid, можно
привести следующие:
Повышение эффективности энергопотребления, которое достигается за
счет снижения пиковых нагрузок на электрооборудование.
Использование

возобновляемых

источников

энергии

(ВИЭ),

обеспечивающее снижение влияния чрезмерно энергоемких технологий в
жизнедеятельности,

причем

среди

всех

видов

нетрадиционных

и

возобновляемых источников энергии самым большим потенциалом обладает
солнечная энергия, которая уверенно завоевывает устойчивые позиции в
мировой энергетике.
Обеспечение высокой надёжности, стабильности и безопасности за счет
применения

«самовосстанавливающихся

интеллектуальных

сетей»

(self-
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обеспечивающих

healing),

автоматическую

диагностику

и

быстрое

восстановление подачи энергии на отключённые участки. [7].
Актуальность развития технологии Smart Grid. При высоких темпах
развития экономики объемы электропотребления в Республике Беларусь к 2030
г. могут возрасти по сравнению с 2000 г. в два раза. Обеспечение таких уровней
производства электроэнергии невозможно без решения следующих задач [8]:
- создание новой технологической основы энергетики, построенной с
использованием принципов интеллектуальных электрических сетей (Smart
Grid);
- придание интегрирующей роли электрической сети;
- установка в сетях активных технических средств для регулирования
режимов электроэнергетических систем (ЭЭС) и создание на их основе
адаптивной системы управления;
- применение новых информационных технологий и быстродействующих
вычислительных комплексов для оценки состояния и управления;
-

повышение

эффективности

использования

энергоресурсов

и

энергосбережение.
В итоге можно ожидать переход электроэнергетики к новому качеству
управления

технологическими

процессами

производства,

потребления,

распределения и передачи электроэнергии на основе интеллектуальных
электроэнергетических систем с активно-адаптивной сетью. ЭЭС, которые
основываются на технологии Smart Grid, включают в свой состав следующие
сегменты [9]:
- все виды источников электроэнергии и установки распределенной
генерации;
- различные типы потребителей, принимающих непосредственное
участие в регулировании качества электроэнергии и безопасности ЭЭС;
- электрические сети разного напряжения и функционального назначения,
имеющие развитые возможности адаптации следующих типов:
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- интеллектуальные модули и устройства для оперативного определения
изменения параметров по текущим режимным условиям;
- интеллектуальные модули и устройства для регулирования напряжения
в

узловых

точках,

которые

обеспечивают

минимизацию

потерь

при

соблюдении нормативных значений показателей качества электроэнергии;
-

интеллектуальные

модули

и

устройства

комплексного учета электроэнергии на границах

для

регулирования

раздела сети и на

подстанциях;
- интеллектуальные модули, включающие: интегрированные интерфейсы;
средствами

коммуникаций;

средства

интеллектуального

управления

распределенными системами контроля генерации, мониторинга процессов;
современные и усовершенствованные методы планирования и управления
энергосистемами.
Принимая во внимание опыт западных стран, можно сделать вывод, что
оптимальное развитие электрических сетей с одновременной их модернизацией
возможна лишь в сочетании с оптимизацией системы управления сетью на
основе интеллектуальной электрической сети, которая позволит обеспечить
минимальный уровень потерь электроэнергии.
Кроме того, инновационная направленность концепции Smart Grid и ее
реализация в Республике Беларусь будет способствовать к переходу к новому
технологическому укладу в энергетике и в экономике в целом, обеспечивая
снижение потребления электроэнергии страны и повышение надёжности
энергетического комплекса, как системы в целом.
Проблемы

реализации

Smart

Grid

в

Республике

Беларусь

определяются следующим образом [10]:
-низкая

обеспеченность

собственными

топливно-энергетическими

ресурсами;
-высокая энергоёмкость экономики;
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-высокая доля природного газа в топливно-энергетическом балансе
страны;
-высокая степень износа основных производственных фондов в топливноэнергетическом комплексе;
-большие затраты на импортируемые энергоресурсы.
Анализируя вышеперечисленное, можно сделать вывод о том, что для
реализации Smart Grid в Республике Беларусь необходимо пересмотреть все
основные отросли, включающие в себя электроэнергетические системы и
модернизировать

поэтапно

оснащение

предприятий

современным

энергооборудованием, с учетом снижения импорта энергоресурсов.
Заключение.
1. Некоторые элементы концепции Smart Grid и развития распределенной
энергетики заключается в разработке и реализации типовых проектных
решений, которые отвечали бы современным техническим требованиям,
предъявляемым к многофункциональным энерготехнологическим комплексам
(МЭК) в автономных системах энергоснабжения (АСЭС);
2. Преимущества Smart Grids (SG) для Республики Беларусь по
сравнению с традиционной объединённой энергетической системой (ОЭС)
определяют следующие установки энергетического комплекса:
-SG это автоматизированная сеть генерации, передачи и потребления
электроэнергии;
-SG способна осуществлять самомониторинг и предоставлять отчёты как
о любых участках сети, так и информацию о произведённой и переданной
электроэнергии;
-SG повышает надёжность сети, обеспечивая незаметное для потребителя
переключение на другой источник при отказе от основного. Поскольку
надёжность отдельных сетей электроснабжения уже достигает 99.97%
использование SG способно гарантировать бесперебойное электроснабжение в
режиме 24/7;
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-SG повышает «производительность» сети в целом за счёт уменьшения
потерь в проводах и оптимального распределения нагрузки, устанавливая для
крупных потребителей эффективные маршруты подключения.
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Атласна картографія включає коло проблем, пов'язаних з підготовкою
атласу, розробкою його програми, організацією польових досліджень і
картографуванням отриманих даних.
В даний час, зміст більшості атласів помітно застарів і потребує
переробки. При цьому необхідно використання нових прийомів в компонуванні
© Даценко Л.М., Чебанова Ю.В., Ганчук М.М., Акатова Д.С., Іващенко В.В.
510

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

і складанні окремих карт, широке застосування матеріалів аерокосмічних
зйомок, поліпшення якості друку.
Перспективним напрямком атласного картографування є створення
електронних атласів. Вони повністю створюються на віддаленому сервері і
передаються користувачеві в інтерактивному режимі. Причому користувач,
отримавши додаткову інформацію, може і сам побудувати карти нового змісту,
доповнивши таким чином вихідний атлас.
Електронні атласи — це вдала заміна паперовим. Вони дозволяють
значно скоротити терміни складання, використовувати в якості носіїв, компактдиски, застосувати анімації та мультимедійні засоби (Рис.1). Такі атласи
містять карти високої якості, мають дружній інтерфейс і зазвичай забезпечені
хорошими довідково-пошуковими системами [1].

Рис.1. Приклад зовнішнього вигляду Електронного атласу.

Електронні атласи підтримуються програмним забезпеченням типу
картографічних браузерів (рис. 2), що забезпечують покадровий перегляд
растрових зображень карт, картографічних візуалізаторів, систем настільного
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картографування. Крім картографічного зображення і легенд електронні атласи
зазвичай включають розлогі текстові коментарі, табличні дані, а мультимедійні
електронні атласи – анімацію, відеоряди і звуковий супровід [2].
Таблиці і графіки, що включають різні характеристики об'єктів або їх
співвідношення, можуть використовуватися як самостійні або додаткові до
інших засобів візуалізації.
Анімації

застосовують

для

показу

динамічних

процесів,

тобто

послідовний показ мальованих статичних зображень (кадрів), в результаті чого
створюється ілюзія безперервної зміни зображень.
Також інтерактивні карти, що дозволяють знаходити будь-які об'єкти в
лічені секунди - досить ввести на них назву об'єкта, клацнути на відповідній
кнопці, і потрібний фрагмент карти опиниться перед вами. Але не тільки
швидкість відноситься до числа переваг інтерактивних карт, в них ще
реалізований інтерактивний перегляд інформації. В цілому, можна виділити три
типи карт [2] – карти, створені з використанням flash-технологій, а також два
типу ГІС-карт (засновані на технології геоінформаційних систем) – звичайні
ГІС-карти і ГІС-карти з візуалізацією. Мінімальна ступінь інтерактивності
найчастіше характерна для flash-карт і полягає у відображенні якоїсь
інформації по вибраному об'єкту при наведенні або клацанні миші.
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Рис.2. Застосування електронного атласу з використанням браузера

Інтерактивні карти незамінні у всіх випадках, коли необхідно щось
знайти, а тим більше наочно показати розташування якогось об'єкта на карті.
Спочатку інтерактивні карти відображали чисто картографічну інформацію, що
описує певну область земної поверхні, і виконували функції довідника:
географічного, політичного, біокліматичною та інше. Тому вони представляли
інтерес з трьох точок зору: освітньої, пізнавальної і дослідницької. Тепер
електронні карти варто розглядати не тільки як картографічний довідник, але й
як

джерело

найрізноманітніших

відомостей,

пов'язаних

з

заснованої

на

конкретною

територією.
При

перегляді

інтерактивної

карти,

технології

геоінформаційних систем (ГІС), користувач бачить тільки ту її частину, яка
цікавить його в даний момент. При бажанні він може переміститися по карті в
будь-якому напрямку, наблизити або видалити розглянутий фрагмент,
отримати по ньому коротку довідку та ін. Нещодавно з'явилися інтерактивні
ГІС-карти з візуалізацією, в яких картка поєднана з космічними знімками:
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ідеально «зшиті» знімки географічно прив'язані до карти, завдяки чому
користувач не бачить умовні позначення, а реальні пейзажі, зняті з супутника.
Інтерактивні атласи світу і карти країн можуть існувати в двох варіантах:
входити до складу CD-енциклопедій або являти собою автономні програмні
продукти, що поширюються на CD, або бути представленими в Інтернеті.
Ще одним способом заміни паперових атласів може бути тривимірне
зображення

поверхні

представлення

(3D-поверхня)

поверхонь

у

вигляді

–

це

засіб

дротяних

цифрового
діаграм,

об'ємного

при

цьому

використовуються різні типи проекції, при цьому зображення можна повертати
і нахиляти, використовуючи простий графічний інтерфейс (рис. 3) [3].

Рис. 3 Тривимірне зображення поверхні.

Для відображення рельєфу за даними ЦМР можуть бути сформовані
растрові зображення.
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Растрова поверхня-формується по Grid-моделі, при цьому кожному
пікселю присвоюється значення, пропорційне висоті відповідної комірки сітки.
Тіньовий рельєф-растрове відображення ЦМР, при формуванні якого
крім висоти кожної ділянки сітки Grid-моделі, враховується освітленість схилів
[3].
Реалізовані можливості поєднання 3D-поверхонь з іншими тематичними
шарами. Для досягнення реалістичності відображення об'єктів місцевості 3Dповерхні поєднуються з картографічними або ортозображеннями.
Віртуальна модель місцевості

- модель місцевості, яка містить

інформацію про рельєф земної поверхні, її спектральних яркостях та об'єктах,
розташованих на даній території, призначена для інтерактивної візуалізації.
ВММ дозволяє забезпечити ефект присутності на місцевості, може бути
відображена у вигляді тривимірної статичної сцени (3D-вигляд) або в режимі
імітації польоту над місцевістю, коли спостерігач знаходиться в точці з
заданими координатами.
Основне

призначення

інтерактивних

ГІС-карт

—

отримання

картографічної інформації, яка часто доповнюється іншими географічно
прив'язаними даними.
Геоінформаційні

технології

покликані

автоматизувати

трудомісткі

операції, які раніше потребували багато часу, енергетичних, психологічних та
інших витрат від людини. Однак різні етапи технологічного ланцюжка
піддаються більшій або меншій автоматизації, що в значній мірі може залежати
від правильної постановки вихідних завдань.
Перш

за

все,

це

формулювання

вимог

до

використовуваних

інформаційних продуктів і вихідних матеріалів, одержуваних в результаті
обробки. Сюди можна віднести вимоги до лістингу карт, таблиць, списків,
документів; до пошуку документів і т. д. В результаті повинен бути створений
документ з умовною назвою «Загальний список вхідних даних».
© Даценко Л.М., Чебанова Ю.В., Ганчук М.М., Акатова Д.С., Іващенко В.В.
515

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

Наступний крок – визначення пріоритетів, черговості створення та
основних параметрів (територіального охоплення, функціонального охоплення і
обсягу

даних)

створюваної

системи.

Далі

встановлюють

вимоги

до

використовуваних даних з урахуванням максимальних можливостей їх
застосування
Висновки:
Електронні атласи та ГІС-карти допоможуть не тільки зорієнтуватися
щодо географічного положення пункту призначення і ознайомитися з рельєфом
місцевості, а й отримати відомості про кліматичні умови, часовий пояс,
національні та релігійні особливості, розклад руху транспорту, інформацію про
розташування на передбачуваному маршруті заправних станцій, ресторанів і
готелів, а також дізнатися масу інших корисних відомостей.
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РОЗРОБКА ОПТИМАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ПРОЦЕСУ
ЗВОЛОЖЕННЯ ЗЕРНА
Димова Ганна Олегівна
к.т.н., доцент кафедри менеджменту та інформаційних технологій
Херсонського державного аграрно-економічного університету
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5294-1756
Якість продукції, що випускається на будь-яких типах борошномельних
цехів і заводів багато в чому залежить від якості вихідного зерна. В цьому
напрямку європейських країн і також країни СНД мають різний підхід до
вирішення даного питання, звідси і одержувані результати.
Зерно, яке надходить на переробку, зазвичай має невелику вологість, при
цьому структурно-механічні властивості ендосперму і оболонок розрізняються
незначно. Для зміни технологічних властивостей зерна застосовують різні
методи гідротермічної обробки (ГТО) або кондиціонування.
Мета досліджень – вивчення розподілу вологи в зерновому матеріалі в
залежності від способу ГТО і визначення коефіцієнта внутрішнього тертя зерна
до і після зволоження.
Основне завдання досліджень – визначення впливу вологості вихідної
сировини, що входить у першу драну систему, на вихід борошна і основні
показники її якості, а також визначення коефіцієнта внутрішнього тертя зерна в
бункері зі спіральним шнеком.
Робота присвячена розробці математичної моделі, яка враховує динаміку
температури, вологості зерна, гідротермічних параметрів повітря міжзернових
простору і геометрію ємності, в якій відволожується зерно. За допомогою цієї
моделі можливо найбільш адекватне обґрунтування режимів гідротермічної
обробки зерна перед помелом з урахуванням неоднорідності і зміни в часі
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режимних параметрів (температури, вологості), і моделювання динаміки
показників стану зернової маси, які підлягають контролю, з метою
обґрунтування раціональної системи управління процесом.
Нехтуючи розподілом температури і вологості всередині зерен внаслідок
їх малого розміру і зміною температури повітря при зміні тиску, теплоперенос в
повітрі і щільному шарі зерна, опишемо системою диференціальних рівнянь
тепло- і вологопереносу при електромагнітному сушінні (рівняннями Ликова)
[2]:
(1)
(2)

де

– порозність маси зерна;

– питома щільність, кг·м-3; с – питома

теплоємність, Дж · кг-1 ·К-1; T – температура, ºС;
Вт·м-1·К-1;

– швидкість руху повітря в міжзерновому просторі, усереднена по

перетинах, м

с-1; Q – об'ємне тепловиділення, Вт · м-3;

тепловіддачі від зерна до повітря, Вт · м-2;
1

– теплопровідність,

– коефіцієнт

- відносна площа одного зерна, м-

; m – швидкість випаровування вологи з зерна, кг · м-3 · с-1; t – час, с;

–

питома теплота пароутворення води; індекси: s – зерно, a – повітря
міжзернового простору, v – пароподібна волога в міжзерновому просторі, 0 значення в початковий момент часу.
Вираз описує теплообмін зерна з повітрям за законами Ньютона,
перенесення тепла, пов'язане з рухом повітря,
зерен,

–

– питома поверхня

– тепло, що віддається на нагрів випарувалася з зерна води

до температури повітря.
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У розрахунках прийнято, що на границі температури як зерна, так і
повітря, можуть змінюватися початкові умови для (1) і (2) – температура в
будь-якій точці всередині дорівнює температурі границь

.

В [4] приведена формула для розрахунку коефіцієнта опору шару руху
повітря.
(3)

де K – константа Козені-Кармана, теоретичне значення K = 4,5.
Вважаючи

не залежних від координат:

(4)

Так як з (4) P визначається з точністю до константи, то для замкнутої
ємності будь-якої одній точці, а для відкритої – на всій поверхні контакту з
атмосферою необхідно задати: Р=0.
Процеси зволоження відбуваються у вологому зерні, тобто коли в зерні є
вільна волога, яка легко переміщується. Отже, відпадає необхідність
враховувати різні види зв'язку вологи з зерном [3] і можна описати процес
встановлення рівноважної вологості спрощеної залежністю:

Постійна часу обрана

= 2 год.

Властивості зерна описувалися залежностями:
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Так як надлишковий тиск P при природної конвекції і звичайних режимах
вентилювання на багато порядків менше атмосферного, то в усі характеристики
повітря міжзернового простору розраховувалися для тиску в 1 атм.

Найоптимальніша вологість зерна становить 17%, так як при цій
вологості вийдуть найоптимальніші показники кількості і якості готової
продукції.
Список використаних джерел
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УДК 621.316.344
Клим ович К.П., Волчок В.А.

ЭЛЕМЕНТЫ ТИПОВЫХ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ
ПРИ РАЗРАБОТКЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ
Климович Кирилл Петрович
магистрант кафедры общей физики физико-технического факультета
УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»
(Республика Беларусь)
Волчок Валерий Александрович
к.т.н., доцент, доцент кафедры электротехники и электроники
физико-технического факультета
УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»
(Республика Беларусь)
Неотъемлемой частью промышленного предприятия являются насосные
агрегаты, вентиляционные установки, электрические краны, транспортёры и
другое технологическое оборудование, которое нуждается в электрической
энергии. Электроснабжение всех потребителей осуществляется от различных
распределительных устройств, доля которых при создании нового объекта и
модернизации уже действующих очень значительна.
Процесс создания распределительных устройств напрямую связан с
разработкой
техническим

определённого
требованиям

конструктивного

заказчика.

исполнения

Документация

с

согласно

систематически

изложенными требованиями, повторяющимися от изделия к изделию и
учитывающими наработанный опыт предприятия, является ничем иным как
типовыми проектными решениями (ТПР).
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Актуальность

темы

определяется

необходимостью

создания

и

систематизации типовых проектных решений распределительных устройств на
современной

элементной

базе

с

использованием

информационно-

измерительной системы электрофизических параметров.
Создание системы ТПР обеспечивающих повышение надёжности и
эксплуатационных показателей электрооборудования позволит гарантировать
непрерывность выпуска продукции, а значит сохранять конкурентоспособность
в условиях мирового рынка. Интеграция и использование информационноизмерительной системы электрофизических параметров в распределительных
устройствах

позволит

повысить

информативность

измерительного

оборудования и проводить самодиагностирование системы.
Разработка и повсеместное внедрение ТПР обусловлено развитием
промышленности и необходимостью многосерийного производства, а также
снижением затрат на проектирование и реализацию проекта в целом.
Система ТПР направлена на поиск и накопление наилучших техникоэкономических решений, и унификацию требований к оборудованию и
материалам.
В литературных источниках встречаются следующие определения ТПР:
Типовой проект «basic design», «standard design», «базовый проект»,
«неизменяемая часть проекта» – всё это названия некоторого разработанного
комплекта проектной документации, который используется как «ядро», «база»
для так называемого «рабочего» проектирования – то, на основании чего
создаётся конкретный объект (техническая система) [1].
Типовое проектное решение – проектное решение, пригодное к
многократному использованию (тиражируемое проектное решение) [2].
Типовое проектное решение в области АСУ представляет комплект
технической документации, содержащий проектные решения по части объекта
проектирования, включая программные средства и предназначенный для
многократного

применения

в

процессе

разработки,

внедрения

и
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функционирования АСУ с целью уменьшения трудоёмкости разработки, сроков
и затрат на создание АСУ и её частей [3].
В основу классификации ТПР положены принципы декомпозиции
объекта и модульности построения системы.
Принцип декомпозиции – упрощения сложного – заключается в
разложении сложной системы на составные простые части, объединяемые
простой структурой и настолько независимые друг от друга, что в дальнейшем
можно рассматривать каждый отдельно. Главный компромисс данного
принципа заключается между требованием полноты (не упустить важного) и
требованием простоты (не включать лишнего в модель). Процесс декомпозиции
объекта проводится до получения иерархической структуры, отвечающей
необходимым требованиям полноты и простоты.
В зависимости от степени декомпозиции ТПР разделяют на следующие
классы: элементные, подсистемные, системные.
Элемент – структурная часть, которая может быть частью целого и
которую невозможно или не требуется при данном рассмотрении дробить на
составные части.
Подсистема – система, являющаяся частью более общей системы.
Система – объект, представляющий собой совокупность элементов,
обладающую свойством целостности при данном рассмотрении.
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Таблица 1. Сравнительная характеристика классов ТПР
Название
класса
ТПР
Элементные

Компоненты

Элементы декомпозиции
на уровне задач.

Подсистемные

Отдельные подсистемы,
разработанные с учётом
функциональной
полноты и минимизации
внешних связей.

Системные
(объектные)

ТПР со всеми
необходимыми
функциональными
подсистемами.

Достоинства

Недостатки

Модульный подход к
проектированию.

Большие затраты на
доработку ТПР
конкретных элементов и
затраты на объединение
разных элементов.

Модульный подход к
проектированию;
Параметрическая
настройка
компонентов;
Высокая степень
интеграции.
Масштабируемость;
Методологическое
единство
компонентов;
Совместимость
компонентов.

Проблемы в
объединении различных
функциональных
подсистем.
Проблемы реализации в
оригинальном объекте,
что приводит в
определённых
ситуациях к смене
структуры объекта.

Системный подход и принцип модульности построения ТПР даёт
возможность разработки объекта при помощи комбинаций типовых модулей.
Создание новой системы из уже имеющихся структур позволяет значительно
снизить объем проектно-конструкторских работ, а также повысить качество и
надёжность вследствие многократной апробации унифицированных модулей.
Использование ТПР снижает себестоимость оборудования и сокращает сроки
изготовления т.к. возможно серийное производство[4].
Системный

подход

требует

обобщённого

понимания

объекта

исследования, который определяется как система. Он должен обладать
основными свойствами системы, т. е. пониматься как единое целое. К изучению
частей можно приступать только после того, как определены основные связи
между его подсистемами. В частности, когда выяснено: как цели отдельных
подсистем обеспечивают достижение целей всей системы; как решения
отдельных проблем способствуют решению проблемы системы в целом или
отдельных её частей, интересующих исследователя [5].
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Суть применения концептуальных основ системной инженерии для
развития энергетики заключается в разработке и реализации типовых
проектных

решений

и

единого

обобщённого

универсального

унифицированного типового проекта, который отвечал бы современным
техническим

требованиям,

энерготехнологическим

предъявляемым

комплексам

(МЭК)

к

многофункциональным

в

автономных

системах

энергоснабжения (АСЭС) [6].
Рассмотрение ТПР распределительных устройств необходимо начать с
декомпозиции системы и выделения классов типовых решений.
В большинстве случаев распределительное устройство строится из набора
панелей (отдельных шкафов) различного функционального назначения:
вводных, секционных, линейного распределения, управления нагрузками и др.
В свою очередь панели комплектуются необходимыми функциональными
модулями (ячейками) в соответствии типом электроприёмника: насосы,
вентиляторы, электрозадвижки либо распределение электрической энергии.
Функциональные модули собираются на базе электрических аппаратов
выпускаемых

электротехнической

промышленностью

в

соответствии

с

типовыми принципиальными электрическими схемами.
Исходя из вышеизложенной иерархической структуры, можно произвести
градацию по классам ТПР. В качестве системных рассматриваются решения
связанные с полностью унифицированными распределительными устройствами
заводского изготовления. Подсистемные ТПР распространяются на типовые
панели, а элементные на функциональные модули.
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Рис. 1. Декомпозиция распределительных устройств и классы ТПР

Системный подход в разработке ТПР ставит на первой место определение
требований к системе и её компонентам. На основании требований должны
быть приняты концепции построения системы, учитывающие модульное
строение объекта и максимальную унификацию.
В соответствии с принятыми
разрабатывается

концепциями

проектно-конструкторская

построения

документация

на

системы

изделие

и

производится его сборка.
Последним этапом является тестирование системы и эксплуатация её в
реальных условиях. На этом этапе производиться сбор данных о работе изделия
возможных недочётах при проектировании и сборке, анализируется опыт
эксплуатации. Полученные данные обрабатываются, анализируются и при
необходимости вносятся изменения при дальнейшем тиражировании ТПР.
Жизненный цикл типовых проектных решений можно представить
следующим образом:
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Рис. 2. Жизненный цикл типового проектного решения

В комплект ТПР должны входить: схемные и конструктивные решения,
указания по применению, мероприятия по охране труда и охране окружающей
среды.
На основании приведённой декомпозиции распределительных устройств
и выделения классов типовых проектных решений будут предложены
конкретные варианты ТПР.
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студентка кафедри інженерної геодезії
Національний університет «Львівська політехніка»
Для

самостійного

місцевого

розпорядження

створити належні умови господарювання та

територіями,

потрібно

мати повну інформацію про

кількість та якість земель в своїх межах [8]. Такі умови забезпечить визначена
межа населеного пункту та інвентаризація земель. Першим етапом для
управління території в сучасних умовах є зміна межі населеного пункту. Як
правило в реформі децентралізації всі населені пункти збільшують свої площі,
за рахунок земель за межами населених пунктів.
Поштовхом до зміни межі населеного пункту є обґрунтоване рішення
зміни площі населеного пункту [10]. Важливим та відритим є питання щодо
порядку зміни (встановлення) межі, як саме діяти в певних обставинах, які
рішення потрібно приймати регламентує [3]. Ініціатором таких змін виступає
громада, яка представляє перспективний план розвитку села. Такий план
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забезпечує генеральний план або схема планування території адміністративнотериторіальної одиниці [1,10].
Відповідно до законодавства України щоб змінити межу або встановити її,
потрібно розробити проект, який має назву: «Проект землеустрою щодо зміни
встановлення

(зміни)

меж

відповідних

адміністративно-територіальних

утворень» [2,4].
Досліджено кадастрові роботи щодо встановлення (зміни) меж населеного
пункту с. Руське Поле. Такі роботи зумовлені необхідністю створення
повноцінного життєвого середовища та створення сприятливих умов його
територіального розвитку, забезпечення ефективного використання потенціалу
територій.
Основним

пріоритетним напрямком розвитку території є ефективне

використання сільської території для містобудівної діяльності, підвищення
комфорту населення, максимальне збереження балансу в навколишньому
середовищі. Компенсують брак території в межах населеного пункту землями
сільськогосподарського призначення держаної власності [9].
Встановлено, що кадастрові роботи щодо встановлення або зміни межі
населеного пункту охоплюють велику кількість об’ємної роботи: ідентифікація
межових знаків, погодження проходження межі, погодження із суміжниками,
визначення кількості та якості земель що переходять в межі, збір всіх
необхідних матеріалів про ділянки, погодження самого проекту та оформлення
та погодження картографічного матеріалу.
Складовою частиною проекту землеустрою щодо встановлення і зміни
меж населеного пункту є перелік земельних ділянок державної власності (із
зазначенням їх кадастрових номерів, місцезнаходження, площі та цільового
призначення),

які

переходять

у

комунальну

власність

відповідної

територіальної громади [4, 7]. .
Мета досліджень спрямована на те щоб вдосконалити виконання робіт із
зміни меж населених пунктів чи ОТГ. Провівши аналіз всіх видів робіт, їх
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поетапності, як геодезичних так кадастрових, розглянуті повноваження на
різних рівнях. В результаті детальних досліджень, розроблено порядок
поетапного виконання

кадастрових

робіт із зміни меж населених пунктів

(рис.1,2)
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Рішення про розробку генерального плану населеного пункту
Визначення земельних ділянок які
будуть внесені у межі населеного
пункту

Підписання договору на виконання робіт із
топографічного знімання території та
виготовлення генерального плану

Виконання топографічного знімання у відповідному масштабі
Визначення існуючої межі населеного пункту

Визначення проектної межі населеного пункту

Складання генерального
плану населеного пункту із
врахуванням:

Визначення пріоритетних напрямків розвитку населеного пункту
стратегії, прогнозів і програм економічного, демографічного, екологічного,
соціального розвитку відповідної території
чинної містобудівної документації на місцевому рівні та проектної документації
інформації містобудівного, земельного та інших кадастрів
Інвестиційних намірів осіб щодо забудови та іншого використання території
спеціалізованих схем, проектів і програм розвитку інфраструктури, безпеки та
організації дорожнього руху, охорони довкілля, охорони та збереження об’єктів
культурної спадщини тощо
Громадські слухання
Внесення коректив, оформлення документації
Затвердження генерального плану населеного пункту органами місцевого самоврядування.
Приймання рішення органами місцевого самоврядування разом з громадою про розробку
проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж

Укладання договору на виконання робіт між замовником та виконавцем про розробку
проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно –
територіальних утворень
Виготовлення проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно –
територіальних утворень (текстова та графічна частина).

Рис. 1 Порядок поетапного виконання кадастрових робіт із зміни меж населених пунктів,
частина 1
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пояснювальну записку

проекту землеустрою щодо встановлення (зміни)
меж адміністративно – територіальних утворень
повинен складатися:

завдання на виконання робіт
рішення про розроблення проекту землеустрою щодо встановлення або
зміни меж адміністративно – територіальних одиниць; г) посвідчені в
установленому порядку копії генерального плану населеного пункту,
рішень про його затвердження (у разі зміни меж населеного пункту)

викопіювання із схеми землеустрою і техніко – економічного
обґрунтування використання та охорони земель, а у разі її відсутності –
викопіювання із проекту формування територій.
викопіювання із кадастрових карт (планів) з відображенням існуючих
(за їх наявності) та проектних меж адмін.– територ. одиниці
експлікація земель в існуючих (за їх наявності) та проектних межах
адміністративно – територіальної одиниці
опис меж адміністративно – територіальних одиниць
матеріали погодження проекту
матеріали виносу меж адміністративно – територіальних одиниць в
натуру (на місцевість) з каталогом координат їх поворотних точок
Рішення про погодження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж
Районна державна адміністрація погоджує рішенням зміну меж

Держгеокадастр надає висновок про погодження проекту землеустрою щодо зміни меж
Сектором містобудування, архітектури та будівництва надається висновок про погодження
проекту землеустрою щодо зміни меж
Проведення експертизи землевпорядної документації
Виготовляється обмінний файл із земельними ділянками, які передаються із державної у
комунальну власність
Органом місцевого самоврядування надається акт приймання – передачі земельних ділянок
Головному управлінню Держгеокадастру області
Реєстратор вносить обмінний файл у Державний земельний кадастр
Районний відділ земельних ресурсів вносить зміни в форму державної статистичної звітності
Отримання витягів, на яких вказані земельні ділянки із кадастровими номерами, які перейшли
із державної у комунальну власність
Встановлення (відновлення) межі населеного пункту

Рис. 2 Порядок поетапного виконання кадастрових робіт із зміни меж населених пунктів,
частина 2
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Згруповано види робіт на етапи виконання. Перший етап це розробка та
затвердження генерального плану населеного пункту, відповідно і топографічне
знімання території входить до цього етапу. Другий етап це виготовлення проект
землеустрою щодо зміни межі- середній термін

оформлення та складання

картографічного матеріалу. Завершальний (третіій) етап це погодження та
перенесення в натуру межі. Визначено, що термін виконання робіт із зміни
межі від почату до кінця, середнього по величині населеного пункту, становить
19 місяців. Цей термін є дуже значний, тому запропоновано систематизацію та
оптимізацію процесу роботи із зміни меж.

Провівши оптимізацію та

систематизацію процесу отримуємо перший етап - 7 місяців, другий етап – 1
місяць, третій етап -3 місяці. Сума- 11 місяців. Як бачимо використовуючи
запропонований порядок виконання всіх робіт із зміни меж населених пунктів,
можна зменшити термін їх виконання на 30 %.
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к.т.н, доцент, доцент кафедри програмного забезпечення систем
ДВНЗ “Ужгородський національний університет”
Волков Олександр Сергійович
аспірант кафедри програмного забезпечення систем ДВНЗ “УжНУ”
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аспірант кафедри програмного забезпечення систем ДВНЗ “УжНУ”
Ваш Юрій Васильович
аспірант кафедри програмного забезпечення систем ДВНЗ “УжНУ”
Вступ. Важливою проблемою, яка часто постає перед інженером, є задача
автоматичної побудови систем обробки великих масивів інформації та систем
прийняття рішень. Ефективний розв‘язок даних задач дозволить перекласти
важку роботу з проектування складної системи розпізнавання на комп‘ютер та
звільнити творчий потенціал інженера для розв‘язання інших, більш важливих,
задач. Крім того, автоматизації алгоритмічного та програмного конструювання
конкретних систем розпізнавання є запорукою їх високої ефективності для
кожної реальної задачі, а отже забезпечить швидкий розвиток різних галузей
науки й техніки [1].
На сьогоднішній день відомо більше ніж 5000 алгоритмів розпізнавання
(заснованих на різноманітних підходах та концепціях), які мають певні
обмеження при їх використанні (точність, швидкодія, пам'ять, універсальність,
надійність, тощо). Крім того, кожний з алгоритмів обмежений певною
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специфікою задач застосування, а це безумовно є найслабкішим місцем не
тільки даних алгоритмів, але й систем розпізнавання, які базуються на
відповідних концепціях. Інформаційні технології, засновані на математичних
моделях розпізнавання образів, широко використовуються в соціальноекономічних та екологічних системах обробки інформації. Це пояснюється тим,
що такий підхід дозволяє усунути недоліки класичних методів та досягти
принципово нових результатів, раціонально використовуючи потужності
обчислювальних систем [2].
Основні існуючі методи обробки навчаючих вибірок при побудові функції
розпізнавання не дозволяють досягнути потрібного рівня точності системи
розпізнавання та регулювати їх складність у процесі конструювання даних
систем. Цей недолік відсутній у методах побудови систем розпізнавання, які
базуються на методах дерев класифікації. При цьому особливістю методу
логічного дерева – є можливість комплексного використання для розв‘язання
кожної конкретної задачі побудови схеми розпізнавання багатьох відомих
алгоритмів (методів) розпізнавання. В основі лежить єдина методології –
оптимальної апроксимації навчаючої вибірки набором узагальнених ознак
(автономних алгоритмів), які входять в деяку схему (оператор), побудовану в
процесі навчання.
Аналіз літератури. Дослідження продовжує цикл робіт, які присвячені
проблематиці деревоподібних схем розпізнавання (класифікації) дискретних
об‘єктів [3–9]. В них піднімаються питання побудови, використання, та
оптимізації логічних дерев. Так з [5] відомо, що результуюче правило
класифікації (схема), яке побудоване довільним методом або алгоритмом
розгалуженого вибору ознак, має деревоподібну логічну структуру. Логічне
дерево складається з вершин (ознак), які групуються по ярусам і які отримані на
певному кроці (етапі) побудови дерева розпізнавання [7]. Важливою задачею,
яка виникає з [8] задача синтезу дерев розпізнавання, які будуть представлятися
фактично деревом (графом) алгоритмів.
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На відміну від існуючих методів, головною особливістю деревоподібних
систем розпізнавання є те, що важливість окремих ознак (групи ознак чи
алгоритмів) визначається відносно функції, яка задає розбиття об‘єктів на класи
[10,11]. Причому слід пам‘ятати, числова величина вказаної важливості
характеризує собою помилку розподілу об‘єктів на класи. Нехай на першому
кроці побудови дерева розпізнавання використовується довільний алгоритм
розпізнавання, в результаті застосування якого отримуємо деяку формулу
(узагальнену ознаку). Дана формула реалізує визначений рівень розпізнавання.
Функція приймає декілька значень в залежності від значень ознак. Дані
значення характеризують собою шляхи (класи), причому є шляхи, по яких
формула “працює добре“, а є і такі, по яких – “погано” і покращення рівня
розпізнавання далі немає. Зрозуміло, що саме на цих значеннях ознак (шляхах)
необхідно взяти інший алгоритм, який створить іншу формулу (узагальнену
ознаку) і т. д. Отже в методах та алгоритмах розпізнавання на основі
(алгоритмічних) дерев, необхідно до тих пір повторювати такий вибір
алгоритмів, доки ми не отримуємо необхідний рівень якості розпізнавання [11].
Алгоритмічна апроксимація масиву даних. Для пояснення ідеї
алгоритмічного дерева розглянемо тестовий приклад. Припустимо, що метод
логічного дерева використовує в якості ознак один з чотирьох простих
геометричних алгоритмів розпізнавання – алгоритм гіперкуль, алгоритм
гіперплощин, алгоритм гіпереліпсів, алгоритм гіперпаралелепіпедів. Принцип
роботи яких полягає в апроксимації навчальної вибірки відповідними
геометричними об‘єктами [16]. Результатом роботи кожного з вказаних
алгоритмів є одна або декілька узагальнених ознак (відповідних геометричних
об‘єктів), які і описують певну частину навчальної вибірки. Причому можливі
випадки, коли алгоритм не може побудувати узагальнену ознаку у зв‘язку зі
складним розташуванням класів у n – вимірному просторі. Також можливий
випадок коли побудовані ознаки неповністю апроксимують вибірку (об‘єкти,
які не підпадають під цю апроксимовану область, називають відмовами
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класифікації) [10].
Нехай єдиною інформацією про характер розбиття множини M на класи
H i є навчальна вибірка об‘ємом 2000 елементів. Зауважимо, що ми маємо

справу з об‘єктами wi , що описуються трьома ознаками та згруповані за
чотирма класами. Отже задача зводиться до розподілу об‘єктів невідомої
класифікації в однин з чотирьох класів. Представлена вибірка містить дані
хімічного аналізу вмісту дизельного пального (задача оцінки якості пального) в
спрощеному варіанті (кількість ознак зменшена з п‘ятнадцяти до трьох) заради
демонстрації самої концепції алгоритмічного дерева. Зауважимо що в даному
випадку тестова вибірка відсутня, тобто оцінювати ефективність побудованої
системи

не

будемо,

проведемо

лише

апроксимацію

даних

набором

узагальнених ознак (алгоритмів).
На першому етапі оцінимо ефективність кожного з алгоритмів, на основі
яких і буде побудована загальна схема класифікації, стосовно початкової
навчальної вибірки (табл. 1).
Таблиця 1. Оцінка ефективність фіксованих алгоритмів класифікації дискретних
об‘єктів відносно початкового начальної вибірки.
(Номер

Алгоритм

Алгоритм

Алгоритм

Алгоритм

класу/Тип

гіперкуль

гіпереліпсів

гіперпаралелепіпедів

гіперплощин

Клас 1

0/32

0/12

0/6

21/9

Клас 2

0/16

2/4

1/5

14/6

Клас 3

0/18

0/10

0/7

0/2

Клас 4

0/11

15/3

9/6

12/6

алгоритму)

В комірках представлена ефективність кожного з алгоритмів відносно
класів початкової навчальної вибірки. Перше число відповідає за кількість
об‘єктів, яким відмовлено у класифікації відповідним алгоритмом, а друге – за
кількість узагальнених ознак (геометричних об‘єктів), якими апроксимований
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відповідний клас вибірки. В залежності від початкового вибору алгоритму в
якості вершини дерева розпізнавання процес побудови результуючої схеми
класифікації може завершитися з різною кількістю кроків. Можлива схеми
класифікації представлена на рис. 1.
З табл. 1 можна бачити, що ефективність всіх алгоритмів, за виключенням
алгоритму гіперплощин відносно, Класу 1 становить 100 %, тому до нього
можна застосувати довільний алгоритм (зрозуміло, за виключенням алгоритму
гіперплощин. На всіх наступних етапах побудови схеми розпізнавання знову ж
вибирається даний алгоритм, який виявився найбільш ефективним та
економним відносно всіх інших класів початкової вибірки. Його особливістю є
велика універсальність в плані можливості побудови узагальненої ознаки,
навіть в тих випадках, коли інші геометричні алгоритми цього зробити не
можуть і дають повну відмову класифікації для об‘єктів начальної вибірки.
Крім того кожна з узагальнених ознак, згенерованих ним, представляє собою
координати центру гіперкулі та її радіус і потребує мінімальний об‘єм пам‘яті
для свого зберігання.

Рис. 1. Приклад сконструйованої схеми розпізнавання
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Схема розпізнавання (Рис. 1) побудована алгоритмами, ефективність яких
оцінювалася відносно кількості узагальнених ознак, якими вони описують
навчальна вибірка. Так для апроксимації Класу 1 було застосовано два
алгоритми – спочатку алгоритм гіперплощин “побудував” ознаку S 11 , яка лише
частково

його

описувала.

На

гіперпаралелепіпедів – ознаки

другому
P12

та

P13 ,

етапі

застосований

алгоритм

які остаточно і завершили

розпізнавання даного класу. На наступних етапах розпізнавання знову ж
застосований

алгоритм

гіперкуль

(ознаки

K 21 , K 22 , K 41 , K 42 )

та

алгоритм

гіперплощин (ознака S 31 ). Звернемо увагу, що для побудови даної схеми
застосовані три різні алгоритми розпізнавання, які безпосередньо не впливають
на роботу один одного. Тобто на їх місці могли знаходитися зовсім різні за
принципом та ідеологією алгоритми, з яких можна сконструювати схему
розпізнавання довільної складності та ефективності. Важливим є лише
ефективність кожного з них на фіксованій виборці та інформаційна ємність
узагальнених ознак, генерованих ними. Тобто метод дерева оперує лише вже
готовими (побудованими) ознаками, і його може зовсім не цікавити, яким
алгоритмом чи способом вони отримані.
Дана схема розпізнавання, сконструйована на основі методу логічного
дерева, та можна представити як певну алгоритмічну схему (оператор), який
побудований деяким алгоритмом мінімізації або максимізації відповідного
функціонала. На основі якого оцінюється важливість ознаки, групи ознак або
ефективність алгоритму розпізнавання), однозначно пов‘язаного з помилками
класифікації (перетинається з методо розгалуженого вибору ознак).
Практична складова. Базовою задачею для якого було конструювання
автономної системи розпізнавання на основі геологічних даних (задача про
розділення нафтоносних пластів). Математична модель об'єктів розпізнавання в
цьому випадку представляється у вигляді ознак x1 , x2 ,.., xn – наборів. Для
розпізнавання об‘єктів використовувалися наступні їх основні властивості
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(12 основних елементарних ознак та 10 додаткових).
В навчальній виборці представлена інформації про об‘єкти двох класів
(клас нафтоносних пластів та клас водоносних пластів). На етапі екзамену
побудована система класифікації має забезпечити ефективне розпізнавання
об‘єктів невідомої класифікації відносно цих двох класів. Перед початком
роботи навчальна вибірка була автоматично перевірена на коректність (пошук
та видалення однакових об‘єктів різної належності – помили першого роду),
хоча в системі і реалізована схема донавчання та виправлення помилок в дереві
класифікації (алгоритм ДВП) – так як генерація проходила в автоматичному
режимі то даний алгоритм не використовувався.
Зауважимо, що навчаюча вибірка складалася з 1250 об‘єктів (з них
нафтоносні 756 об‘єктів), причому ефективність сконструйованої системи
розпізнавання оцінювалася на тестовій виборці об‘єму 240 об‘єктів. Дані
навчаючих та тестових вибірок отримані на основі геологічної розвідки на
території Закарпатської області в період з 2001 року по 2011 рік. В якості
фіксованих алгоритмів (з бібліотеки були вибрані лише геометричні алгоритми)
використовувалися методи апроксимації навчаючої вибірки на основі гіперкуль
та гіпереліпсів (їхні алгоритмічні схеми описані вище). Тестове використання
набору інших бібліотечних алгоритмів забезпечувала генерацію алгоритмічного
дерева значно більшої складності. Також слід зауважити, що збільшення набору
алгоритмів негативно впливає на загальний час генерації системи (в
автоматичному режимі) – за рахунок покрокової їх оцінки відносно навчальної
вибірки. Також, на виході результуюча кількість узагальнених ознак склала 18
на 756 об‘єктів класу нафтоностих пластів та 22 на 494 об‘єктів класу
водоносних пластів. Сконструйована автономна система класифікації базується
на схемі розпізнавання представленій на (Рис. 2).
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Рис. 2 Схема сконструйованої системи класифікації на
основі геологічних даних.

Відмітимо лише, що якщо оцінювати ефективність (відносно стиснення –
описання

даних

навчаючої

вибірки)

сконструйованої

схеми

системи

класифікації дискретних об‘єктів за формулою:
  100%  (

кількість узагальнених ознак
100%)
кількість об`єктів НВ

і склала – 96.8 %.
Зауважимо, що побудова даної системи розпізнавання було проведено на
двох різних конфігураціях:
1) (Conf № 1 Intel I5 8500/ Ram 8GB;
2) (Conf № 2 AMD FX8370 / Ram 16GB).
Весь процес зайняв відповідно 1586 с та 1337 с, що в значній мірі
пояснюється

підвищенням

частотами

процесора,

швидкості

дискової

підсистеми та асемблерною оптимізацією.
Відмітимо також, що для даної системи розпізнавання виявилися мало
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придатними алгоритми гіперплощин та гіперпаралелепіпедів, які “відмовилися”
працювати на даному масиву геологічних даних (навчальній вибірці). Також
відмітимо, що алгоритм гіпереліпсів, “не зміг” провести повної апроксимації
областей класів, та був застосований в зв‘язці з іншим алгоритмом для
спрощення результуючої схеми розпізнавання. На етапі оцінки ефективності
сконструйованої системи з 240 об‘єктів тестової вибірки були успішно
класифіковані 221 (5-м об‘єктам було відмовлено в класифікації). Такий доволі
високий результат (безумовно для побудови нормальної високоефективної
системи класифікації об‘єм – 1250 об‘єктів все ж таки недостатній),
пояснюється в значній мірі саме застосуванням для апроксимації навчальної
вибірки алгоритму гіперкуль. Це дозволило навіть при неповній (неадекватній)
вибірці за рахунок збільшення кількості узагальнених ознак забезпечити
ефективне розділення областей класів.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА СУШКИ
СОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ
Ржецкая Татьяна Анатольевна
старший преподаватель кафедры Машин и аппаратов химических
производств Института химических технологий Восточно-украинского
национального университета им. В. Даля (г. Рубежное)
Бородина Антонина Владимировна
к.х.н., доцент кафедры Машин и аппаратов химических производств
Института химических технологий Восточно-украинского национального
университета им. В. Даля (г. Рубежное)
Сорбиновая кислота находит применение в качестве консерванта в
производстве

безалкогольных

напитков,

плодовоягодных

соков,

хлебопекарных, кондитерских изделий, сыров, полукопченых колбас и т.д.
Применяется для обработки упаковочных материалов для пищевых продуктов,
а также в синтезе пластификаторов, фунгицидов, смазочных масел, алкидных
смол. Требования, предъявляемые к сорбиновой кислоте в соответствии ТУ 614-358-76, приведены в таблице 1 (образец 1).
Целью проводимых исследований являлось определение оптимального
температурного
обеспечивающего

режима

процесса

максимальную

сушки

сорбиновой

производительность

с

кислоты,
сохранением

качественных характеристик и потребительских свойств высушиваемого
материала; определение оптимальных условий, стабилизирующих процесс, а
именно: исключение комкования, налипания продукта на ротор, стенки
сушилок, газоходов, а также пылеулавливающей системы.
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В качестве сырья использовали пасту сорбиновой кислоты с массовой
долей воды равной (30÷45) %.
Поскольку процесс сушки сорбиновой кислоты с ранее описанными
задачами мало изучен, то ссылки на тематические публикации в данной работе
отсутствуют, а исследования проводились на пилотных сушильных установках
трех типов: сушилке барабанной роторной вакуумной типа РВ, сушилке
«кипящего» слоя периодического действия типа СП и сушилке пневматической
(сушилке-трубе).
В результате проведенных исследований можно сделать следующие
выводы.
Процесс сушки в сушилке типа РВ пасты сорбиновой кислоты с массовой
долей влаги 30 % протекает удовлетворительно. Комкования и налипания
продукта на ротор, стенки сушильной камеры не происходит. При сушке пасты
с

массовой

долей

высушиваемого
дополнительном

воды

материала

45
в

вбрасывании

%

отмечено

шарики
в

и

комкование,

налипание

сушильную

камеру

на

закатывание
ротор.

скалок

При

комочки

разрушаются, а ротор очищается от продукта частично. Температурный режим
процесса в исследованном интервале температур заметного влияния на
качество готового продукта не оказывает. Следов плавления высушиваемого
материала не выявлено как в образцах, высушенных при температуре 65 0С, так
и в образцах, высушенных при температуре 90 0С. Выход продукта составляет
99,2 %. Показатели качества продукта, полученного в результате сушки в
сушилке барабанной роторной вакуумной типа РВ пасты сорбиновой кислоты,
приведены в таблице 1 (образцы 2-4).
Процесс сушки пасты с массовой долей влаги 30 % и 45 % в сушилке
«кипящего» слоя периодического действия при вращающейся гребковой
мешалке в интервалах скоростей сушильного агента (воздуха) в свободном
сечении

газораспределительной

сепарационной

зоне

(0,1÷0,2)

решетки
м/с

равных

протекает

(0,4÷2,8)

м/с,

удовлетворительно.

а

в

При
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увеличении скорости в сепарационной зоне до 0,3 м/с продукт с массовой долей
влаги около 8 % полностью уносится из сушильной камеры. Выход после
улавливания одним циклоном составляет 96 %. Остальное количество
улавливается рукавным фильтром. Показатели качества продукта, полученного
в результате процесса сушки в сушилке «кипящего» слоя периодического
действия типа СП пасты сорбиновой кислоты и выгруженного из сушильной
камеры (образцы 5, 6), а также выгруженного из циклона (образец 7),
приведены в таблице 1.
Процесс сушки в пневматической сушилке пасты сорбиновой кислоты с
массовой долей влаги 30 % в интервале скоростей сушильного агента (воздуха)
равном (15÷18) м/с, как при температуре (90±5) 0С, так и при температуре
(120±5) 0С протекает удовлетворительно, без налипания продукта на стенки
трубы, циклона и газоходов. Процесс сушки пасты с массовой долей влаги 45 %
протекает неудовлетворительно. При скорости воздуха равной 10 м/с
происходит налипание частиц на стенки трубы. При увеличении скорости
теплоносителя до 14 м/с налипание на стенки незначительны, но массовая доля
влаги в продукте после сушки за один цикл при температуре (90±5) 0С
составляла около 25 %, а при температуре (120±5) 0С около 20 %. Продукт с
массовой долей влаги менее 0,5 % был получен после проведения двойного
цикла сушки. Показатели качества продукта, полученного в результате
процесса сушки в сушилке пневматической пасты сорбиновой кислоты с
массовой долей влаги 30 % при температурах (90±5) 0С (образец 8) и (120+5) 0С
(образец 9), а также пасты с массовой долей влаги 45 % при температуре
(120±5) 0С двумя циклами (образец 10) приведены в таблице 1. Следов
плавления

продукта

не

обнаружено,

т.е.

исследованном интервале температур (85÷125)

температурный

режим

в

С заметного влияния на

0

качество готового продукта не оказывает. Выход после улавливания одним
циклоном составляет 96,4 %. Остальное количество улавливалось в рукавном
фильтре.
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Был проведен микроскопический анализ высушенной сорбиновой
кислоты.

Полученный

порошок

представляет

собой

кристаллы

палочкообразной формы со следующими размерами и соотношением: толщина
4,8 мкм, длина (20÷30) мкм – 45 %, толщина 4,8 мкм, длина до 20 мкм – 45 %;
толщина (16÷24) мкм, длина (50÷80) мкм – 10 %.
Содержание влаги определено в соответствии с ГОСТ 14870-77 методом
высушивания образца.

Таблица 1.
Номер образца
Наименование
показателей
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Внешний вид
белый кристаллический порошок с кремовым оттенком
Растворимость
плохо растворима в воде, хорошо в этиловом спирте
Температура
начала плавления, 130,3 134
135
135 134,6 134,5 135
135 134,8 135,1
0
С
Содержание
кислых веществ в
пересчете
на
99,2 99,2 99,5 99,2 99,4 99,0 99,0 99,0 99,2
99
сорбиновую
кислоту, %
Содержание
сульфатной золы, 0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
%
Содержание
тяжелых металлов
0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
подгруппы
свинца, %
Массовая
доля
0,13
0,1
0,1
0,15 0,13
0,3
0,17 0,15 0,18
0,5
влаги
Массовая
доля
0,1
0,08 0,09 0,09 0,09
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
влаги
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Вступ. У сучасному світі ми звикли шукати відповіді на всі питання у так
званій всесвітній павутині (word wide web), простіше кажучи, в Інтернеті.
Лише уявіть, наразі у світі близько 4,54 мільярдів інтернет-користувачів.
Середньостатистичний юзер проводить в інтернеті 6 годин 43 хвилини кожного
дня [1-4]. Якщо ми відкинемо час на сон (8 годин), то це означатиме близько 40
% «активного» часу людини на добу.
Що ж стосується вибору гаджетів, з яких ми, так би мовити, сьорфимо
(від англ. surf the internet), то трошки більше половини часу (50,1 %) припадає
на мобільні пристрої.
Відштовхуючись від даної статистики, ми можемо поставити цілком
логічне питання: скільки веб-сторінок ми відвідуємо кожного дня?
Однозначної відомої відповіді, у тій же Світовій Мережі, ми не знайшли,
хоча і старанно шукали публікації за темою.
Власне дослідження було проведено впродовж двох днів на основі аналізу
інтернет-активності членів сім`ї та родичів студентки-авторки цієї праці (дозвіл
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доступу до особистих даних нам дали, обійшлися без криміналу). Отже,
середньостатистична людина відвідує приблизно 10 – 50 сайтів на добу. Надалі
будемо відштовхуватися саме від цього числа.
Актуальність теми дослідження. Якщо кожна людина, активна в
інтернеті, відвідує щодня десятки сайтів, то вона має на меті швидко та якісно
отримати інформацію чи послуги та витратити свої вище згадані 40 %
активного часу корисно, а не на очікування завантаження контенту.
Проте чи знаєте Ви, що на думку Google, лише 1 % сайтів в word wide
web є «якісними». Уявіть, один! Відштовхуючись від легкої математики і
присипавши теорією ймовірності, ми можемо зробити висновок, що у мами
авторки праці було 1/2 шансу зайти на веб-сторінку, яку б гугл схвалив. Це
можна назвати не просто сумною, а пре-пре-пре-пресумною статистикою.
Отже, у користувачів і читачів праці виникає логічне питання: що ж має
робити сайт, щоб бути схваленим і потрапити до признано якісних 1 %?
Що ж, давайте розбиратися.
Аналіз якості інтернет-сторінок. На рисунку 1 наведено головну
сторінку інструменту PageSpeed Insights для оцінки продуктивності сайтів [5].

Рис.1. Головна сторінка PageSpeed Insights
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На головній сторінці цього веб-інструменту Google Ви можете вставити
адресу url будь-якого сайту і дізнатися на скільки ж він «підходящий». Також
зауважимо, що можна також зробити перевірку для мобільних пристроїв. Дані
аналізуються абсолютно однаково, лише у цьому випадку їх віртуально
запускають на телефоні.
Візьмемо сайт популярної платформи для фітнесу і перевіримо його задля
прикладу (рис.2).

Рис. 2. Результат перевірки сайту wispence.com інструментом PageSpeed Insights

Інтуїтивно ми вже можемо зробити висновок, що сайт є посереднім,
зелена зона – це наш ідеальний 1% сайтів, ну а червона – найбільш критичні,
непродуктивні сторінки.
Проте, які дані аналізує PageSpeed Insights та за якими ж принципами
Google ділить сайти по зонах? Як він обирає кому бути в цій «елітнім 1 %» ?
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Рис.3.Дані від реальних користувачів сайту wispence.com, проаналізовані
інструментом PageSpeed Insights

Трошки теорії:
First Contentful Paint(FCP) – перша відмальовка екрану, тобто це час, за
який повністю відображається початковий екран сторінки.
Для прикладу, коли клієнт тисне на посилання, від робить запит на dns,
далі відбувається запит на сервер і сервер повертає нам html. Час, за який це
відбувається, і є нашим FCP. В ідеалі це все має провантажуватися за 1 секунду
з хвостиком, на прикладі нашої веб-сторінки ми бачимо перевищення норми
майже в 3 рази.
First Input Delay(FID) – вимірює час, коли користувач вперше взаємодіє
зі сторінкою, тобто, коли він натискає посилання, натискає кнопку і т. д., до
часу, коли браузер насправді може розпочати обробку подій у відповідь на цю
взаємодію. Цей показник для зеленої зони буде з часом, меншим 100
мілісекунд.
Largest Contentful Paint (LCP) – повідомляє про час рендерингу
(загрузки) найбільшого зображення або текстового блоку, видимого в області
перегляду. Для зеленої зони цей показник буде з часом, меншим 2,5 секунд.
Cumulative Layout Shift (CLS) – показує на скільки відбувся зсув макету.
Найлегше його пояснити наступним прикладом. У Вас, мабуть, траплялася така
ситуація, коли спочатку завантажувався просто html (знаєте, такий страшний
вигляд сторінки, без стилів, що ви думаєте: «який жах»), а вже потім
з’являється красива сторінка? Проблема виникає через те, що стилі
підвантажуються в кінці і у нас виникає так званий «стрибок» макету. В
нашому прикладі видно, що з даною метрикою (показником) все чудово (ну ще
б не було чудово з урахуванням того, скільки часу сайт підвантажується).
Сам тест (рис.4) проводиться за умов швидкості інтернету, приблизній
повільному 3G. Тому при його проведенні спостерігаємо ситуацію гіршу, ніж
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при аналізі даних від реальних юзерів. На рис.4 можемо бачити більше метрик,
зокрема, таких як:
Speed Index – аналізує, як сильно зміниться сторінка від First Contentful
Paint до Time to Interactive;
Time to Interactive – фінальний екран, коли сторінка повністю готова до
роботи;
Total Blocking Time – вимірює загальний проміжок часу між First
Contentful Paint та Time to Interactive, коли основний потік був заблокований
досить довго, щоб запобігти швидкості реагування на вхід.

Рис. 4. Дані тесту та пропозиції для покращення показників сайту
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На рис.4 бачимо 5 білих екранів. Це відповідає ситуації, яка часто має
місце: ми переходимо на потрібний сайт і декілька секунд там просто все біле.
На думку авторів, це один з найгірших недоліків. Якщо ще з тим, що макет їде,
користувач якось може змиритися (хоча це теж абсолютно недопустимо), то
коли бачимо біле, питань в рази більше, адже тоді взагалі не зрозуміло, чи сайт
працює і чи все правильно ми натиснули.
На рис.4 також можна побачити запропоновані інструментом гугл
варіанти підвищення продуктивності протестованого сайту.
Однак для визначення можливих способів покращення сайту необхідно
виділити основні помилки розробників інтернет сторінок.
Приклади двох розповсюджених помилок при розробці сайтів:
1. Підвантаження всіх стилів в <head> призводить до білого екрану
(погіршення FCP )

Рис. 5. Cтилі в </head>

2. Підвантаження стилів в <footer> призводить до зсуву макету(
погіршення CLS )
Рис. 6. Cтилі в <footer>

Як з цим боротися?
1. Виділення критичних стилів.
Залежно

від

типу

проекту

варто

виділяти

критичні

стилі

та

підвантажувати їх в </head> для відображення першого екрану. Щоб виділити
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критичні стилі, можна користуватися такими плагінами як gulp і йому
подібними, але провідні фахівці веб-розробки радять робити це вручну для
більшої ефективності.
2. Вказувати приблизний розмір зображення тощо в самому html через
style, таким чином ми «заб’ємо» йому місце ще до того, як відбудеться
завантаження з сервера, і так ми забезпечимо мінімальний стрибок макету.
3. Використання Lighthouse під час розробки:
Google Lighthouse – це інструмент аудиту з відкритим вихідним кодом
[6], який допомагає розробникам підвищити продуктивність і доступність своїх
веб-проектів. Цей інструмент може запускатися як з командного рядка, так і у
вигляді окремого модуля. Він дозволяє проводити перевірку та формує звіти
про продуктивність, ефективність та доступність інтернет-сторінок та вебдодатків. Будь-який бажаючий може використовувати його безкоштовно, щоб
побачити, як його веб-сайт відповідає високим стандартам Google в веброзробці.

Рис. 7. Головна сторінка інструменту Ligthouse

Підсумки.
Проблема якості сайту є досить важливою, адже кожен веб-додаток
займає певне місце в word wide web, зовсім як експонати мистецтва у галереї.
Уявіть: ви йдете на виставку картин на умовну тему «Кекси як окремий вид
самовираження», ви приходите в музей, відкриваєте двері з думкою, що зараз
ви дізнаєтеся все про ці хлібобулочні, а натомість лише одна картина зі ста
виявляється достойною, у всіх інших або рамка криво і закриває пів картини,
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або біле полотно, або картину так довго несли, що ви втомилися чекати і
передумали роздивлятися. Після виставки будуть двоякі відчуття, наче і
картини подивилися, і про кекси дізналися, але шлейф «недо-добре» присутній.
Теж саме і в Інтернеті, кожного разу, коли шукаємо якусь інформацію і так би
мовити сьорфимо, ми натикаємося на так звані «ляпи» і основна задача, яка
постає перед кожним девелопером – це відповідальність за його сайт, бо ж
кожен новий проєкт веб-розробника є новим полотном у величезній веб-галереї
світу – Інтернет.
Список використаних джерел
1. У 2018 році люди проведуть у мережі мільярд років. / Режим доступу:
https://espreso.tv/news/2018/01/30/v_2018_lyudy_provedut_v_merezhi_milyard_rok
iv_statystyka
2. Життя онлайн. / Режим доступу: https://blog.allo.ua/ua/zhittya-onlajn-lyudiprovodyat-v-interneti-kilka-misyatsiv-na-rik_2019-01-47/
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доступу:
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ПЕРЕРАБОТКА РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ С ПОМОЩЬЮ
ПЛАЗМЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ НАГРЕВА
Савчин Валентин Михайлович
студент Национального исследовательского университета
«Московский энергетический институт»
Использование

радиоактивных

изотопов

и

ядерных

излучений

увеличивается с каждым годом, что сопровождается и ростом количества
экологически опасных радиоактивных отходов (РАО). Которые в свою очередь
вызывают серьезное беспокойство населения и государственных органов в
связи с потенциальной радиационной опасностью хранилищ и могильников
РАО для человека и окружающей среды.
РАО - не подлежащие дальнейшему использованию материалы и
вещества, а также оборудование, изделия (в том числе отработавшие источники
ионизирующего излучения), содержание радионуклидов в которых превышает
уровни, установленные в соответствии с критериями, установленными
государством [1].
Основные

источники

образования

РАО:

добыча

и

переработка

радиоактивных руд, производство ядерного топлива, атомные электростанции,
регенерация отработавшего ядерного топлива, в процессе эксплуатации судов с
ядерными

энергетическими

исследовательских

работ

с

установками,
применением

проведении
радиоактивных

научновеществ,

использование радионуклидов в медицине, промышленные предприятия
применяющие радионуклиды, радиохимические производства [2].
При использовании радиоактивных материалов в медицине, научноисследовательских учреждениях и различных отраслях промышленности
образуется значительно меньшее количество РАО, чем в атомной отрасли.
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Наиболее существенные объемы РАО образуются на АЭС и в ядерных
исследовательских центрах, где значительная часть производственного мусора
переходит в категорию РАО. Такие отходы могут составлять от 50% до 70% от
общего количества ТРО, образующихся на предприятиях [2].
Относится к обезвреживанию и локализации РАО нельзя так же как к
обезвреживанию и локализации твердых коммунальных отходов (ТКО). При
переработке РАО должны быть учтены особенности обращения с ним и
применены особые методы.
Основная задача при обращении с РАО в независимости от их
происхождения - исключение возможности загрязнения окружающей среды
радионуклидами, входящими в состав отходов и нанесение вреда организму
человека на весь период их потенциальной опасности. Политика любого
государства предусматривает необходимость комплексного решения проблемы
обращения с РАО на действующих, проектируемых и строящихся объектах,
начиная с нормирования их обработки и заканчивая надежной изоляцией от
биосферы при соответствующей системе контроля. При обращении с отходами
обязательно нужно выполнять существующие нормы и правила по защите
населения и охране окружающей среды.
На сегодняшний день не имеется единого и четкого решения этой
проблемы. В связи с этим обезвреживание и локализация РАО является
крупнейшей технической, экономической и социальной проблемой.
В 2006 году Международное агентство по атомной энергии (МагАтЭ)
заявило, что существует технология имеющая возможность переработки всех
основных видов РАО низкой и средней активности. Это плазменная технология
переработки отходов [3]. Также эта технология имеет ряд преимуществ по
сравнению с другими методами переработки, что дает предпосылки для ее
более масштабного использования.
Преимущества

переработки

РАО

данным

методом:

отсутствие

необходимости в тщательной сортировке отходов перед подачей в печь,
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высокий

коэффициент

сокращения

объема

отходов,

поступающих

на

переработку, более высокая экологическая безопасность, за счет меньшего
объема газовых выбросов (в 2-3 раза) и меньшего содержания в них вредных
веществ,

получения

конечного

продукта

без

промежуточных

стадий

переработки, преобразование отходов в более компактную и безопасную
форму, возможность переработки отходов с высоким содержанием влаги и с
высоким содержанием негорючих компонентов, возможность переработки
компактированных и суперкомпактированных отходов [2].
В работе рассматривается установка для переработки РАО с помощью
плазменных источников нагрева. Установка состоит из печи шахтного типа с
двумя плазменными горелками, камеры дожигания, котлов-утилизаторов,
паротурбинной

установки,

рукавного

фильтра,

рекуперативного

теплообменника. Агрегатная нагрузка установки 750 кг твердых радиоактивных
отходов (ТРО) в час.
Для

оптимизации

процесса,

в

установке

используется

теплота

высокотемпературных отходящих газов для выработки пара в котлахутилизаторах и в дальнейшем для выработки электроэнергии в турбине на
собственные нужды производства.

Рис. 1. Схема установки для переработки РАО
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Печь состоит из плавителя и водоохлождаемого фланца. В печь подаются
отходы, окислитель для процесса, окислитель на плазменные горелки.
Используется две горелки для более равномерного распределения энергии в
печи, также возможно достать одну горелку для ремонта, не останавливая
процесс. Горелки работают на 50 – 60 % от номинальной мощности. На выходе
из печи температура шлака 1600 ℃. После печи газы проходят через
водоохлождаемый фланец, для того что бы снизить количество унесенных
РАО, и поступают в камеру дожигания. Температура газов на входе в камеру
дожигания 250 ℃. В камеру дожигания подается дополнительно воздух, для
полного сжигания газа. После камеры дожигания газы, с температурой 2061 ℃,
направляются в котлы-утилизаторы. Где происходит, нагрев воды в пар
уходящими газами, температура газов после котла 586 ℃. Использование
котлов – утилизаторов, дает возможность снять полезное тепло отходящих
газов. Полученный перегретый пар с температурой 440 ℃ направляется в
паротурбинную установку, где используется для выработки электрической
энергии. Затем газы поступают в теплообменник, где они охлаждаются до
температуры 200 ℃ водой и после поступают в рукавный фильтр.
Проведен анализ наиболее подходящего плазмообразующего газа для
данного процесса. Рассмотрена проблема «загрязнения» элементов установки
радионуклидами и меры необходимые для предотвращения этого.
Выполнен расчет элементного состава РАО. Составлен материальный и
тепловой баланс печи и камеры дожигания, найдены удельные выходы
компонентов пирогаза и теплота, выделяемая плазматронами, определена
температура отходящих газов. Рассчитана зависимость удельного выхода
компонентов

горения

из

печи

и

необходимая

теплота,

выделяемая

плазменными горелками для реализации процесса от коэффициента избытка
воздуха.
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Подобрана турбина для выработки электроэнергии, рукавные фильтры,
плазменные горелки, котлы-утилизаторы. Оборудование использовалось как
отечественное, так и зарубежное.
Установка удовлетворяет все экологические требования при утилизации
радиоактивных отходов. Концентрация вредных компонентов в отходящих
газах не превышает допустимых значений.
Список использованных источников:
1.

Федеральный закон от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ "Об использовании

атомной энергии".
2.

Технологические
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организационные

аспекты
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радиоактивными отходами. Серия учебных курсов №27. / Батюхнова О.Г.,
Бергман К., Ефременков В.М., Нахмилнер Л., Ожован М.И., Цыпленков В.А.,
Хейнонен И. М.: Международное агентство по атомной энергии, 2005. 221с.
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Известно,

что

большое

число

энергоемкого

промышленного

оборудования в Украине приближается или превысило сроки эксплуатации, и
его технические параметры достигли критических значений. Последствия
техногенных аварий могут приближаться к катастрофическим. В современной
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индустрии, в первую очередь атомной энергетике, нефтегазовой и химической
промышленности появилась потребность разрабатывать методы контроля и
оценки критических условий эксплуатации оборудования и конструкций.
Наиболее востребованными оказываются технологии диагностирования,
которые предполагают контроль без вторжения в исследуемый объект, в
реальном режиме времени и с быстрым просмотром обширных областей с
целью последующего применения выборочно или локально стандартных
методов неразрушающего контроля. К таким технологиям относится ИКтермография или тепловой неразрушающий контроль. Тепловой метод, как
правило, не предусматривает подготовительных работ или в отдельных случаях
– самый их минимум. Обследуемое оборудование может работать без
остановки в своем рабочем режиме.
Сегодня ИК термография (тепловидение) является одним из наиболее
эффективных и широко используемых средств диагностики состояния
материалов, промышленных изделий и объектов. Уникальность метода состоит
в его универсальности, высокой производительности и безопасного характера
функционирования.
В

настоящее

время

термография

представляет

собой

высокотехнологичную сферу теоретических и прикладных исследований,
которые объединяют достижения в области теплопередачи, ИК-технологии,
материаловедения

и

компьютерной

инженерии.

Научно-педагогический

коллектив ХНУРЭ, где помимо сертифицированных термографистов трудятся
специалисты по всем направлениям, составляющим современный тепловой
неразрушающий контроль, проводит исследования более 40 лет, за которые
накоплен большой опыт.
Целью настоящей работы является показать примеры эффективного
применения

ИК

термографии

для

диагностирования

промышленного

оборудования и оценивания тепловых потерь зданий и сооружений.
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1. Применение

ИК-термографии

для

диагностирования

газоперекачивающего оборудования. Коллективом специалистов ХНУРЭ
было

проведено

тепловизионное

обследование

газоперекачивающего

оборудования компрессорной станции, входящей в состав газодобывающего
комплекса Шебелинка (Харьковская обл.). Объектом обследования являлся ряд
газомоторных компрессоров типа 10ГКН, которые широко используются в
газовой отрасли Украины. Штатные средства технического состояния агрегата
ГКН контролируют ряд усредненных характеристик, по которым трудно или
невозможно выделить конкретный дефектный узел. Кроме того, существует
также несколько дефектов (низкая плотность стыков элементов конструкции,
нарушение циркуляции охлаждающей жидкости и др.), которые наиболее
оперативно можно выявить только термографическим методом.
Особенностью

этого

объекта

контроля

является

наличие

ряда

однотипных узлов, которые имеют близкие температурные режимы при
эксплуатации. Поэтому выявить предположительно дефектный элемент можно
путем сравнения термограмм этих узлов [1]. Характерная термограмма одного
из таких выделенных узлов (компрессорный цилиндр) показана на рис.1.

Рис.1. Компрессорный цилиндр (5 единиц на один агрегат)

Большое влияние на результаты термографического метода оказывают
следующие факторы: неточность позиционирования тепловизора при съемке,
неоднородность поверхности по излучательной способности, наличие засветки
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от внешних источников и др. Поэтому был предложен статистический метод,
так как гистограммы температурных полей более устойчивы к влиянию
указанных помех. На рис.2 приведены гистограммы пяти нагнетательных
клапанов компрессорных цилиндров одного агрегата ГКН.
Гистограммы одного агрегата отличаются друг от друга по следующим
признакам: форма, размещение на оси температур и содержание фона (высота
пика). Резкое отличие наблюдается для клапана №4.

Рис. 2. Огибающие гистограмм группы (5 единиц) нагнетательных клапанов второго
агрегата ГКН

Для количественного описания отличий между гистограммами были
введены следующие информативные признаки:
– признак, учитывающий отличие по форме (

);

– признак, учитывающий отличие гистограмм по содержанию фона (

);

– признак, учитывающий положение гистограммы на оси температур (
Для

формирования

критериев

дефектности

вышеизложенных информационных признаков (

,

по
и

каждому

).
из

), был проведен

анализ их распределения, которые оказались близки к нормальному закону, и
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это позволило использовать для критерия дефектности правило «двух сигм»
[1]:
,
(1)
,
где

,

,

– значения признаков

соответственно для -го контролируемого узла;

,

,

и

,

– их

математические ожидания по всей совокупности проконтролированных узлов;
,

– среднеквадратические отклонения признаков

,

и

,

соответственно.
Применение этих критериев дефектности к термограммам выбранных
узлов агрегатов 10ГКН показало существенные расхождения результатов
разбраковки по каждому из них в отдельности. Поэтому в качестве критерия
дефектности был использован интегральный критерий подобия

. Этот

критерий объединял в себе оценку по всем трём рассмотренным признакам
(

,

и

), которые являются практически некоррелированными между

собой (расчет парных коэффициентов корреляции дал результаты
,

,

).

Предложенный интегральный критерий имеет вид:
,
где

,

,

– стандартизованные значения признаков

(2)
,

и

[1].

Результаты разбраковки узлов по решающему правилу (2) позволили
выявить нарушения в работе 21 узла из 104 рассматриваемых.
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2. Диагностирование трубопроводов основного конденсата на АЭС.
Другим

примером

эффективного

применения

термографии

для

диагностирования технического состояния промышленных объектов является
исследование, проведенное в агрегатных залах блоков Запорожской АЭС [2].
Термографическое обследование проводилось на участках трубопроводов
второго контура при следующих условиях:
–

без контакта с контролируемым объектом;

–

без механической подготовки поверхности;

–

при рабочих параметрах оборудования.
Гидротехническое оборудование подвержено кавитационной эрозии.

Разрушение внутренней

поверхности

вследствие

повторяющихся

многократно

труб

при

кавитации происходит

гидравлических

ударов

струй

жидкости о поверхность с образованием кавитационных каверн (рис. 3).

Рис. 3 – Фрагмент трубопровода с кавитационной каверной (дефектом)

На результаты тепловизионной съемки в закрытых помещениях, когда
температура объекта соизмерима с температурой окружающего воздуха,
большое влияние оказывают внешние факторы. В результате их действия на
поверхности

объектов

формируются

зоны

с

мнимой

("наведенной")

температурой, которая не соответствует реальной радиационной температуре
объекта. Кроме количественных температурных различий такие наведенные
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аномалии имеют и отличительные качественные признаки. Были выявлены и
изучены следующие виды факторов, влияющих на температурные поля
объектов. Результаты проведенного анализа показаны в таблице 1.
Дефект с выявленной зоной кавитационной эрозии (рис.4) был обнаружен
по следующим признакам:
1. Форма дефектной зоны не носила регулярный характер и отличалась от
температурных искажений, вызываемых изученными внешними факторами;
2. Положение дефекта не менялось при смене ракурса съемки;
3. Максимальная температура дефекта отличалась от средней температуры
остальной части трубы на 2,6 °С, что превышает уровни других температурных
аномалий.
Таблица 2 – Анализ влияния внешних факторов при термографировании
N

Фактор

1

Освещение

2

Влияние
цилиндрической
формы
поверхности
объекта.

3

Влияние мощных
внешних
тепловых
излучателей

4

Влияние
теплообмена
объекта с полом
помещения

5

Дефект

Качественные отличия, особенности

Уровни
температурных
аномалий

Форма участков с мнимой температурой
повторяет форму бликов от внешних
источников света. Температурные аномалии
имеют характерное положение и зависят от
расположения источников света.

1,6–1,9 °С

Температурные аномалии имеют регулярный
характер и положение по центру объекта.
Нижняя часть трубы имеет, как правило, более
низкую температуру.

1,0–1,7 °С

Вблизи мощных тепловых источников на
объекте контроля в верхней части появляется
узкая зона с повышенной температурой.
Температурная аномалия имеет характерную
форму и положение. Часто тепловой источник
попадает в кадр.
Нижняя часть трубы (до осевой) имеет более
низкую температуру. Температурные
аномалии имеют четко выраженный характер и
положение.
Форма дефектной зоны не носит регулярный
характер, ее положение не меняется при смене
ракурса съемки.

0,9–1,8 °С

0,5–1,0 °С

2,7 °С
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В подтверждение факта выявления говорит то, что обнаруженный дефект
находится на повороте трубопровода, где происходит резкое торможение
потока конденсата, а такие места являются наиболее вероятными для
возникновения

кавитационных

каверн.

Полученный

результат

был

подтвержден данными ультразвукового контроля.

Рис. 4 – Выявленный дефект трубопровода (утонение стенки трубы)

В подтверждение факта выявления говорит то, что обнаруженный дефект
находится на повороте трубопровода, где происходит резкое торможение
потока конденсата, а такие места являются наиболее вероятными для
возникновения

кавитационных

каверн.

Полученный

результат

был

подтвержден данными ультразвукового контроля.
3. Тепловизионная

диагностика

тепловой

защиты

зданий

и

сооружений. В настоящее время энерго- и ресурсосбережение в Украине
является основополагающим направлением технической политики государства.
Поэтому большая роль отводится экономии тепла на отопление жилых зданий,
так как отрасль коммунально-бытового сектора составляет около трети общего
потенциала экономии топливно-энергетических ресурсов страны. Реализация
энергосберегающих мероприятий в жилых зданиях приводит не только к
экономии энергетических ресурсов, но и несет социальный и экологический
эффекты.
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ИК термография, как один из методов оценки теплотехнического
состояния зданий, позволяет оценить интенсивность инфильтрации воздуха,
проанализировать работу системы вентиляции, а также выявить нарушения
теплозащиты ограждающих конструкций.
Хотя в современной тепловизионной практике в основном превалирует
качественная картина, но в последнее время особое внимание
количественной

интерпретации

результатов

уделяется

ИК-термографических

обследований.
Специалистами ХНУРЭ был проведен ряд тепловизионных обследований
жилых и административных зданий [3]. Целью тепловизионной диагностики
были:
–

оценка качества теплоизоляции здания;

–

оценка

общих

тепловых

потерь

здания

и

рекомендации

по

энергосбережению.
Все

количественные

характеристики

были

рассчитаны

согласно

рекомендациям зарубежных и российских стандартов и методик. Так, при
обследовании студенческого общежития университета анализ термограмм
выявил

наличие

в

некоторых

помещениях

общежития

запрещенных

нагревательных приборов (рис. 5). Источниками потерь тепловой энергии
также являлись ниши под окнами, где установлены радиаторы центрального
отопления, а также некачественно установленные металлопластиковые окна
(рис.5). Расчетные тепловые потери составили около 2,02 Гкал/год.
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Рис. 5. Потери из мест установки радиаторов центрального отопления и помещения с
дополнительными нагревательными приборами

Интересный расчет тепловых потерь был проведен для здания спального
корпуса школы-интерната посёлка Кочеток Харьковской области (рис.6).
Внутри корпуса находились душевые комнаты, стены которых была выложены
с нарушением строительных норм и имели низкую влагоизоляцию. Расчетные
потери тепла на момент съемки составили 184 Вт.

Рис.6. Тепловые потери здания спального корпуса школы–интерната

Заключение. ИК-термография является динамично развивающимся
направлением исследований и не имеет альтернатив во многих сферах
современного производства. В настоящее время перед ИК-термографией стоят
задачи, связанные с необходимостью получения бóльшего количества
информации, что усложняется большим числом внешних факторов. Решение
этой задачи существенно повысит промышленную безопасность в условиях
исчерпания ресурса промышленного оборудования.
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Терещу к М.О.

ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНОГО ГЕОМЕТРИЧНОГО
МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ МІКРОЛІМАТУ
ПРАВОСЛАВНИХ ХРАМІВ
Терещук Микола Олександрович
аспірант кафедри архітектурних конструкцій
Київського національного університету будівництва і архітектури

Нині під час архітектурного проектування широко використовуються
різноманітні автоматизовані системи, наприклад, Allplan, ArchiCAD, Revit,
САПФІР

та

ін.,

опрацьовуваних

що

значною

об’єктів.

Даний

мірою
підхід

сприяють
отримав

підвищенню
назву

якості

будівельного

інформаційного моделювання, тобто BIM (Building Information Modeling),
однією з базових складових якого є комп’ютерні геометричні засоби.
Деякі

перспективи

подальшого

розвитку

автоматизованого

архітектурного формоутворення, зокрема на основі структурно-параметричного
підходу, визначено в публікаціях [1, 2]. Конкретну реалізацію цієї методології
на прикладі варіантного планування культової споруди проаналізовано у
виданні [3]. Рис. 1 ілюструє відповідну структурно-параметричну геометричну
модель (СПГМ) проектованого православного парафіяльного храму
Х  ( Х i )1N Х  ( В, С, П )13 ,

(1)

архітектурними компонентами якого є вівтар В, середня частина С і притвор П.
Варіанти елементів кортежу (1)
В  ( В1), С = (С1, С2 , С3 , С4 ), П  ( П1).

(2)

На додаток до складових (1) та (2) застосовано такі допоміжні
архітектурні компоненти як трапезна Т і паперть Пп. Різновиди їх можливого
приєднання до середньої частини храму описано множинами
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T  (Ti )1NT  (Ti )15 , Пп = ( Пп1).

(3)

Рис. 1. СПГМ варіантного планування храму

У результаті використання виразів (1) ... (3) та поданої вище СПГМ
отримано наступні варіанти планування храму
Х  ( Х n )1N  ( Х n )128 ,

(4)

які (рис. 2) відрізняються своїми типізованими компонентами, величинами їх
геометричних та інших характеристик.
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Рис. 2. Місткість деяких варіантів (4) проектованого храму:
Х1 – 60 … 110 люд.; Х9 – 150 … 250 люд.; Х18 – 400 … 600 люд.;
Х23 – 300 … 450 люд.; Х24 – 400 … 650 люд.

Серед останніх доволі важливі, особливо в період пандемії COVID-19,
параметри мікроклімату, наприклад, температура, вологість і рухливість
повітря у проектованій будівлі.
Згідно з виданнями [4, 5] для храмів місткістю до 600 люд. дозволяється
природна вентиляція, що являє собою самовільний рух повітря внаслідок
різниці температур зовні та у приміщенні, а також діючого вітрового
навантаження на споруду. Ця вентиляція може здійснюватися інфільтрацією
через наявні нещільності у дверях, вікнах тощо, при їх відкриванні і т. д. та
аерацією, тобто організовано, зокрема, завдяки виконанню внизу у стінах
отворів для надходження повітря та у верхній частині будівлі для його
видалення. З метою управління даним процесом передбачають належне
перекриття аераційних отворів, наприклад, шляхом дистанційного керування
електроприводами заслінок, розташованих у барабанах куполів храму.
Головною перевагою природної вентиляції є її економічність внаслідок
відсутності великих фінансових витрат на встановлення та подальшу
експлуатацію

обладнання.

Для

необхідного

налаштування

регулюючих

елементів системи вентиляції повітрообмін розраховується для різного
заповнення приміщення людьми.
Нормативні вимоги стосовно вентиляції православних храмів викладено в
літературних джерелах [4 – 9]. Розглянемо використання геометричних засобів
для проведення варіантного оптимізаційного аналізу під час розрахунків
повітрообміну середньої частини храму. Згідно з публікацією [8] зазначені
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обчислення ведуться для умов максимального заповнення споруди парафіянами
та взяттям до уваги відповідних шкідливих виділень від людей і свічок.
Вихідними даними слугують площі Sc варіантів середньої частини С
приміщення. На початковому етапі проектування ці величини визначаються на
основі відстаней між належними габаритними координаційними осями будівлі
(площі S0c), уточнюються для обраних товщин стін і поперечних перерізів
стовпів (площі S1c). Далі застосовується коефіцієнт kSс=0,9 [5], що враховує
втрати вільної площі храму внаслідок розміщення церковного приладдя.
Таким чином,
SC  S1C  kSC .

(5)

Максимальна місткість Nc середньої частини храму визначається за
формулою (5) та мінімальною площею на 1 людину [5], яка дорівнює
S NC min  0,25 м2 / люд.

(6)

Отже,

NC 

SC
S NC min



(7)

Відповідно до правил [5] загальну площу храму рекомендується
приймати від 0,5 м2 до 1 м2 на одиницю місткості. Тому в залежності (7) із
метою реалізації більш комфортних, тобто оптимальних, умов для парафіян
можна застосовувати замість величини (6), наприклад, проміжок значень
S NC  S NC min ... S NC max  0,25 ... 0,4 м2 / люд.

(8)

Вирази (5) ... (8) дозволяють для певного варіанта (4) розраховувати
діапазон місткостей проектованої будівлі (див. рис. 2). Ці дані є базовими для
обчислення повітрообміну, тобто заміни забрудненого повітря приміщень
храму чистим. За вимогами [6, 7] витрати L (м3/год) припливного повітря
аерації для видалення надлишків теплоти згідно з санітарно-гігієнічними
нормами визначаються залежністю
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L

3,6Q
,
c(tвд - tпр )

(9)

де Q – надлишковий тепловий потік від людей і згоряння свічок, Вт; c=1,2
кДж/(м30С) – теплоємність повітря; tпр, tвд – температура припливного та
видаленого повітря, 0С.
При цьому в публікації [8] зауважується, що величину повітрообміну для
середньої частини храму потрібно приймати за розрахунками, але не менше ніж
20 м3/ (годлюд) при 100 % її заповненні.
Цими ж документами для центральної частини храму регламентовано:
– допустиму температуру внутрішнього повітря

tв  tвхmin ... tвхmax  12 ... 16 0C – у холодний і перехідний період,
tв  tвтmax  28 0C – у теплий період року,

(10)

де остання величина не повинна перевищувати більш ніж на 3 0С температуру
зовнішнього повітря, визначену параметрами А [9] для місця будівництва;
– оптимальну температуру внутрішнього повітря
tв  tвохmin ... tвохmax  14 ... 16 0C – у холодний і перехідний період,
tв  tвотmin ... tвотmax  20 ... 22 0C – у теплий період року.

(11)

Різниця між допустимою та оптимальною температурою полягає в тому,
що при довільній наповненості храму в першому випадку забезпечується
нормальний тепловий стан організму людини, але може виникати локальний
дискомфорт, а у другому – реалізується відчуття повного комфорту.
При подаванні припливного повітря в зону обслуговування висотою
hзо = 2 м

(12)

від полу приміщення (відповідно до норм [9]) за стандартом [6] потрібно
забезпечити дотримання умови
tв  tпр  tв-пр = 2 0C,

(13)

яка полягає в певному наближенні tпр до tв, але не перевищенні останньої.
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Вирази (10), (11), (13) та дані [9] означають, що для України в холодний і
перехідний період (10 0С згідно з правилами [7]) повинен здійснюватися
підігрів припливного повітря tпр, а у теплий період, особливо для досягнення
оптимальної температури tв, можлива необхідність його охолодження.
Для

видаленого

повітря

на

підставі

джерела

[10]

застосуємо

співвідношення
tвд  t зо +t ( H - hзо ),

(14)

де tзо = tв – температура в зоні обслуговування, 0С; t =0,3 0С/м – градієнт
збільшення

температури

для

хрестово-купольних

храмів

вище

зони

обслуговування людей за даними публікації [6]; H – відстань від підлоги до
рівня витяжних отворів, м.
На основі формул (12) ... (14) залежність (9) отримує вигляд
L

3,6Q
.
c(tв-пр +t ( H - hзо ))

(15)

Вираз (15) засвідчує, що крім варіантів площ приміщень храму на його
мікроклімат впливають такі геометричні параметри проектованої будівлі як
висоти її компонентів. Відповідно до нормативів [8] висота середньої частини
храму (без барабана та купола) повинна відповідати розмірам у плані. При
цьому мінімальна відстань від підлоги до стелі має бути більше 3 м, а
рекомендований загальний об’єм споруди не менше 4 м3/люд.
Для визначення у співвідношенні (15) надлишкового теплового потоку Q
від людей і згоряння свічок застосуємо орієнтовні відомості [6] для числа Nc
людей і витрат Gсв свічок (кг/год), які наведено парами чисел
(60; 0,5), (300; 1,5), (600; 1,95).

(16)

Інтерполюємо дані (16) у вигляді
Gсв (NC )= gсв2 NС2 + gсв1 NС + gсв0 ,

(17)

де gсв2= -4,93810-6; gсв1= 5,94410-3; gсв0= 0,161.
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На підставі виразу (17) маємо формулу для обчислення виділення тепла
Qсв (кДж/год) від згоряння свічок у залежності від кількості людей у храмі
Qсв (NС )=Qпр  (gсв2 NС2 + gсв1 NС + gсв0 ),

(18)

де Qпр= 46810 кДж/кг – теплота згоряння парафіну.
Запишемо вираз (18) для Qсв (Вт)
Qсв (NС )=Qпр  (gсв2 NС2 + gсв1 NС + gсв0 ) / 3,6.

(19)

Далі розраховуємо виділення тепла від людей залежно від температури
повітря у приміщенні. Норми [6] подамо як трійки чисел, серед яких перше – це
температура tв (0С), друге – тепло Qлюд (Вт) від однієї людини, третє –
коефіцієнт врахування впливу одягу
(10; 140; 0,48), (15; 120; 0,65), (20; 90; 0,825),
.

(25; 60; 1), (30; 40; 1).

(20)

У кортежах (20) міститься інформація про дорослих, застосовано
величини коефіцієнта на основі рекомендованих значень (1; 0,65; 0,48)
відповідно для легкого, звичайного та утепленого одягу. Виконанням
інтерполювання одержуємо виділення тепла Qлюд (Вт) від однієї людини для
різної температури tв у приміщенні
Qлюд (tв )= qлюд4 tв4 +qлюд3 tв3 + qлюд2 tв2 + qлюд1tв + qлюд0 ,

(21)

де qлюд4= 4,66710-5; qлюд3= 2,13310-3; qлюд2= -0,451; qлюд1= 12,047; qлюд0= -10,75.
На основі виразу (21) маємо формулу для обчислення виділення тепла
Qлюд (Вт) для певного числа людей і температури у храмі
Qлюд (NС , tв )= NС  (qлюд4 tв4 +qлюд3 tв3 + qлюд2 tв2 + qлюд1tв + qлюд0 ),

(22)

Підставивши рівняння (19) і (22) до формули (15), маємо аналітичний
вираз для витрат L (м3/год) припливного повітря аерації середньої частини
храму з метою видалення надлишків теплоти від людей і згоряння свічок
L

3,6(Qлюд (NС , tв )  Qсв (NС ))
.
c(tв-пр +t ( H - hзо ))

(23)
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Із співвідношення (23) бачимо, що опрацьовувані витрати повітря
визначаються багатьма чинниками. Це й такі прийняті сталі величини як
теплоємність c повітря, градієнт t збільшення температури у приміщенні з
висотою, висота hзо зони обслуговування, а також ті, що можуть варіюватися у
деяких проміжках. Серед останніх різниця температур tв-пр внутрішнього і
припливного повітря, відстань H від підлоги до рівня витяжних отворів,
максимальна кількість Nc людей у храмі, температура tв повітря в зоні
обслуговування.
Для поліпшення проведення варіантного оптимізаційного аналізу під час
проектування мікроклімату православних храмів на додаток до розглянутої
методології структурно-параметричного формоутворення пропонується також
застосовувати комп’ютерні геометричні засоби візуалізації опрацьовуваних
аналітичних виразів.
На рис. 3 показано належний випадок для залежності (23). При цьому
досліджено варіант храму Х18 і такі можливі його місткості як N1c= 400 людей,
N2c= 500 людей та N3c= 600 людей. Горизонтальні площини відтворюють
витрати повітря для норми 20 м3/(годлюд). Для сталих величин даної формули
використано наступні значення: c=1,2 кДж/(м30С) – теплоємність повітря; tв-пр =
2 0С – різниця температур внутрішнього і припливного повітря; t =0,3 0С/м –
градієнт збільшення температури вздовж висоти приміщення; hзо = 2 м – висота
зони обслуговування.
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Рис. 3. Приклад комп’ютерної графічної візуалізації залежності (23)

Головна перевага наведеної графічної моделі полягає в її наочності, що
суттєво спрощує для проектувальника процес визначення оптимальних
параметрів мікроклімату розроблюваної будівлі. Цей факт особливо важливий у
зв’язку з доволі великим числом різновидів створюваного технічного об’єкта,
див. кортеж (4).
Таким чином, у даній публікації викладено основи запропонованої
методики
середовищі

застосування

комп’ютерного

сучасних

BIM-технологій

геометричного
для

моделювання

оптимізації

в

мікроклімату

православних храмів на прикладі варіантних розрахунків повітрообміну
надлишкового тепла від людей і згоряння свічок. Викладений підхід може бути
використано для опрацювання й інших подібних санітарно-гігієнічних
характеристик, наприклад, шкідливого виділення вологи, вуглекислого газу
тощо.
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Вступ. Впровадження нових технологій та матеріалів при будівництві і
реконструкції об’єктів та конструкцій дорожньої інфраструктури, дозволяє
вирішувати важливі питання будівельної галузі.
Огляд останніх джерел досліджень і публікацій. Ефективним при
будівництві цементобетонних доріг є використання високоміцних матеріалів як
сталефібробетон, полімербетон та ін.[1,2,3,4,5,6]. Фібра підсилює бетону
матрицю до виникнення тріщин і уповільнює подальший розвиток тріщин[7,8].
Переваги фібри: підвищує міцність бетону на згин; зменшується час на монтаж,
збільшується вібраційна стійкість бетону; при заміні арматурної сітки на
сталеву фібру можливо істотно зменшити товщину бетонного покриття, при
збереженні несучої здатності бетонної плити [9]. Розглянемо основні види та
характеристики

фібри,

які

можливо

застосовувати

при

будівництві

автомобільних доріг, аеродромів та інших об’єктів дорожньої інфраструктури.
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Рисунок 1 - Зліва фібра поліпропіленова справа базальтова

Фібра базальтова: виготовляється з розплаву гірських порід базальтових волокон, які виступають ефективними і зміцнюючими добавками
для таких матеріалів, як пінобетон, полістиролбетон і бетон в стандартному
виконанні, без яких не обходиться жодне будівництво [9].
При виробництві даного фіброволокна використовуються вулканічні
породи, які можна дістати тільки після виверження вулкана: габродіабаз, діабаз,
амфіболь, базальт, порфірит, долеріт та інші. Дані породи, а також їх суміші
проходять радіологічний контроль і відповідають всім технічним вимогам.
Отримана базальтова фібра, купити яку можна далеко не в кожному магазині,
цілком безпечна для людського здоров'я, оскільки містить радіонуклідів А в
кількості, яка не перевищує норму, тобто не більше 740 Бк / кг. Базальтове
фіброволокно має високу хімічну стійкість, а також значно підвищує ударну
міцність виробів, опір стиранню, тріщиностійкість, морозостійкість, корозійну і
кавітаціону стійкість, водонепроникність.
Поліпропіленові волокна спеціально призначені для використання в
цементних сумішах. Поліпропілен - інертна сировина, стійка до кислот, лугів і
солей.
Технічні переваги при використанні синтетичних волокон в бетоні.
Поліпшення (технічних) властивостей бетону. Підвищення ефективності
міцності на розтяг і на вигин без зміни складу бетонній суміші. Ідеальне
(однорідне) розподілення волокон в бетонній матриці. Волокна стійкі до всіх
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відомих хімічних добавок (опір лугу і кислоти). Скорочення або ліквідація
блукаючих струмів (of creeping currents). Гнучкість і краща оброблюваність
бетону.
Таблиця 1 - Технічні характеристики фібри базальтової
Довжина відрізка, мм
Діаметр елементарного волокна, мкм
Модуль пружності, ГПа
Коефіцієнт теплопровідності Вт / мК
Хімічна стійкість, втрата ваги,%,
після 3-х годинного кип'ятіння
Н2О
2N NaОН

(6,12, 18, 24, 70) ±
1,5
(12) ± 1,5
мінімум 75
0,031 - 0,038

2
3,0

Таблиця 2 - Технічні характеристики фібри поліпропіленової (100%)
Polymer Fiber термопластичний
Основна речовина
полімерпропілена –поліпропілен
[-СН2-СН•(СН3)]n
Колір
прозоро-білий
Питома вага
0,91 кг/м3
Діаметр окремого волокна
0,6 ± 0,1 мм
Довжина волокна
20; 30; 40; ±2 мм
Тип волокна
монофіламентний
Форма
хвиляста
Модуль Юнга
3500 Н/мм2
Міцність на розтяг
не менше 300 Н/мм2
Видовження при розтягу
не більше 50 %
Температура розм'якшення
145ºС
Повна хімічна стійкість до всіх кислот
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Рисунок 2 - Фібра фрезерна (розміри в мм)

Таблиця 3 - Фізичні характеристики фібри фрезерної
Тип фібри
Вихідний матеріал
Довжина фібри (l), мм
Ширина фібри, мм
Рабочий діаметр фібри (d), мм
Средня масса 1 фібри, грам
Кількість фібри в 1 кг, штук
Відношення довжини/діаметра
фібри, l/d
Тимчасовий опір фібри розриву,
Мпа

Харекс СФ01-32 / Harex
SF 01-32
Сляб (сталь 3сп ГОСТ
380-2005)
32,0 ± 2
3,0 ± 1,2
0,92
0,169
5918
35
не менше 600

Кут закручування фібри фрезерної : min 20 º. Завдяки високій температурі
процесу фрезерування, фібра має характерний синюватий відтінок - окисний
шар, що перешкоджає утворенню та розвитку корозії. Шорстка нижня поверхня
фібри веде до високої міцності з'єднання з бетоном. Дане оптимальне кріплення
посилюється двосторонніми зачепами і поздовжнім скручуванням, що надає
високу ступінь адгезії з цементним каменем.
Характеристика синтетичних мікро- та макроволокон закордоного
виробництва згідно EN 14889-2 [3]. Макроволокна діаметр Ø> 0.3 мм (Concrix
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Ø 0.5 мм), мікроволокна діаметр Ø<0.3 мм (Fibrofor Ø 0.25 мм). Продукція була
схвалена для використання в будівництві.

Рисунок 4 - Мікроволокна Fibrofor Ø0.3 мм і макроволокна Concrix Ø0.5 мм.

Таблиця 4 - Технічні характеристики синтетичних мікро- та макроволокон
Мікровол
Макроволокна
Тип фібри
окна Fibrofor
Concrix Ø 0.5 мм.
Ø0.25 мм
Вихідний матеріал
поліолефін
поліолефін
волокна
структурні волокна в
Форма
фібрильовані
пучках (structured fiber
(Meshed fibers)
in bundles)
Довжина волокна .
19 - 38 мм
50 мм
Модуль пружності
4900 Н/мм2
більше 11 ГПа
Щільність
0,91 кг/м3
0,91 кг/м3
Міцність на розтяг
400 Н/мм2
625 Н/мм2
Температура розм'якшення
150 ° C
150 ° C
Витрата на 1м3 бетону
1 кг
1 кг
Повна хімічна стійкість до всіх кислот.
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Рисунок 5 - Фібри сталеві анкерна та хвильова
Сталева фібра зазвичай виготовлена зі стального дроту довжиною від 30
до 80 мм, діаметром 0,5 - 1,2 мм, міцність при розтягу близько 1000 МПа і
більше. Фібра може бути виготовлена з нержавіючої сталі, зі звичайної сталі з
покриттям та без покриття. Номінальна витрата 20 - 40 кг на 1 м3 бетону [10].
Сталева фібра поліпшує характеристики бетону після набору бетоном міцності
- виконує силові функції.
Таблиця 5 - Фізичні характеристики сталевої фібри
Тип фібри
Вихідний матеріал
Довжина фібри (l), мм
Рабочий діаметр фібри (d), мм
Средня масса 1 фібри, грам
Кількість фібри в 1 кг, штук
Відношення довжини/діаметра фібри, l/d
Модуль пружності
Тимчасовий опір розриву
Тимчасовий опір фібри розриву, Мпа

сталеві анкерна та
хвильова
низько- та
високовуглецевий дріт
40,0 ± 2
0,5; 1,0; 2,0
0,169
5000
35
не менше 200 000
Н/мм2
не менше 900Н/мм2
не менше 600

Економічні переваги. Економія в результаті зменшення або повного
усунення сталевої арматури. Зниження витрат і скорочення робочого часу в
результаті припинення використання сталі (різка і укладка). Просте дозування
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волокон, скорочення витрат і часу. Низькі транспортні витрати через низьку
вагу волокна. Збільшення терміну дії бетону завдяки стійкості до солей і
сульфатів (очисні споруди, басейни і т.п.). Спрощене визначення розмірів
бетонних конструкцій на основі статичних розрахунків відповідно до
європейських стандартів, що діють.
Висновки. Завдяки своїй високій міцності, можливості укладання досить
тонкими шарами, сталефібробетон володіє перевагами, які проявляються не
тільки під час ремонту, але й при зведенні покриттів нових доріг. Із
закордонного досвіду слід відмітити використання фібробетонів у дорожньому
і тунельному будівництві, при зведенні морських платформ і дамб, а також при
влаштуванні підлог промислових будівель. Cталефібробетон, розташований по
контуру конструкції тонким шаром, забезпечує високу тріщиностійкість
конструкції, завдяки високій міцності на розтяг. Це в свою чергу створює
необхідні передумови для значного зменшення і скорочення використання
стержневої арматури.
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О СИНГЛЕТНОМ СОСТОЯНИИ СИСТЕМЫ «НЕЙТРОН-ПРОТОН» С
ПОТЕНЦИАЛОМ ГАУССА В МАГНИТНОМ ПОЛЕ

Серый Алексей Игоревич
к.ф.-м.н., доцент, доцент кафедры общей и теоретической физики физикоматематического факультета Учреждения образования «Брестский
государственный университет имени А.С. Пушкина»

Дейтрон – одно из простейших атомных ядер, представляющее собой
связанную систему протона и нейтрона с сонаправленными спинами [1, с. 8].
Несмотря на то, что в синглетном состоянии (т.е. с противоположно
направленными спинами) притяжение между протоном и нейтроном также
существует,

в

этом

случае

глубина

потенциальной

ямы

оказывается

недостаточной для образования связанного состояния [1, с. 12, 21], т.е. других
связанных состояний у дейтрона нет [2, с. 268]. Вместе с тем, в синглетном
состоянии у дейтрона существует так называемый виртуальный уровень с
энергией

 70 кэВ [1, c. 16], который является резонансом [2, с. 268] и

существенно влияет на величину сечения рассеяния медленных нейтронов на
протонах [1, с. 15]. Если бы потенциальная яма в синглетном состоянии была
несколько глубже, то виртуальный уровень мог бы превратиться в реальный.
В 1960 г. Ю.А. Бычков показал, что если в отсутствие внешнего
квантующего магнитного поля потенциальная яма слишком мелкая для
образования связанного состояния, то при наличии такого поля связанное
состояние в любом случае должно появляться [3, с. 557; 4, с. 180, 181]. В связи
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с этим представляет интерес применение результатов, полученных В.В.
Бычковым, к синглетному состоянию системы «протон-нейтрон».
Для нахождения энергии связанного синглетного состояния системы
«протон-нейтрон» удобно воспользоваться цилиндрическими координатами, в
которых ось

направлена вдоль линий индукции однородного магнитного поля

. Тогда для нахождения энергии связанного состояния можно воспользоваться
общим выражением [3, с. 558]

,

(1)

,

где

(2)

– радиальная координата,

масса нейтрона и протона,

– постоянная Планка,

– приведенная

– расстояние между нейтроном и протоном,

–

потенциал взаимодействия между нейтроном и протоном в отсутствие
магнитного поля. В качестве волновой функции

можно приближенно

взять волновую функцию основного состояния системы в магнитном поле в
пренебрежении ядерным взаимодействием

,
,

где

:

(3)
(4)

– элементарный заряд, – скорость света.
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удобно выбрать потенциал Гаусса [5, с. 18]

,

где

= 30,93 МэВ,

(5)

= 1,82 Фм.

Строго говоря, алгоритм, применяемый в данной работе, применим при
условии [3, с. 557]

,

где

(6)

– радиус действия сил в потенциальной яме (т.е. потенциал

рассматривается как возмущение). Если в правой части (6) положить
правая часть (6) равна 25,03 МэВ, что меньше левой части при
. Если же в левой части положить

, то

, то
, когда

= 11,38 МэВ, и

тогда левая часть (6) меньше правой, но по порядку величины обе части попрежнему равны. Поэтому результаты дальнейших расчетов могут иметь лишь
оценочный характер.
Подставляя (3) и (5) в (1), с учетом (2) и (4) получаем:

. (7)

Вычисления дают следующий результат:
,

(8)
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где

– электромагнитная константа связи. Из (8) видно, что

, т.е.

состояние действительно связанное.
Несмотря на то, что синглетное состояние системы «протон-нейтрон»
должно становиться связанным, оно будет неустойчивым по отношению к
переходу в основное состояние дейтрона с испусканием фотона. Поэтому
предствляет интерес вопрос о времени жизни связанного синглетного
состояния. Оно может быть найдено по формуле [6, с. 239]

,

где

(9)

– вероятность соответствующего радиационного перехода в единицу

времени, которая в дипольном приближении может найдена по формуле [6, с.
237]

,

где

– матричный элемент соответствующего перехода, а

(10)

– частота

излучения фотона, определяемая из соотношения

,

где

– энергия начального состояния (т.е. синглетного),

(11)

– энергия

конечного состояния (т.е. основного состояния дейтрона). Для того, чтобы
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, учтем, что магнитный момент системы

«нейтрон-протон» в синглетном состоянии равен нулю, поскольку равен нулю
спин, а в основном состоянии магнитный момент дейтрона равен
,

где

(12)

– масса протона,

= 0,8574 [1, с. 9]. Учитывая, что система находится в

магнитном поле, и пренебрегая влиянием последнего на энергию связи
основного состояния дейтрона

,

 – 2,2246 МэВ, запишем:

.

Матричный элемент

(13)

будем считать равным матричному элементу

фотомагнитного расщепления дейтрона [7, с. 396–398]:

где

,

(14)

– волновая функция начального состояния,

– волновая функция

конечного состояния. Отметим, что самом деле в [7, с. 396–398] вместо
используется
точности не равна

где

= 2,7928,

= –1,9126, хотя указанная разность в

из-за примеси -волны в основном состоянии дейтрона [1,

с. 36].
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Выражение для

берем в виде (3), а выражение для

удобно взять в

виде суперпозиции волновых функций гауссовского типа, регулярных при
[8, с. 223]:

,

(15)
,

где

,

соответствует -состоянию, а

– -состоянию, поэтому

(16)

и

должны быть ортогональны друг другу. Численные значения коэффициентов
,

,

,

приведены в [8, с. 225, 226]. При нормировке, выбранной в (15),

должно выполняться условие [8, с. 224]

.

(17)

Подставляя (3) (с учетом (4)) и (15) (с учетом (16)) в (14) и записывая
интеграл в сферических координатах, получаем:

.

(18)

Подставляя (10) (с учетом (11), (13), (18)) в (9), окончательно получаем:

,

(19)
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.

Из (18) следует, что

(20)

при

, что не согласуется с

экспериментом. Следовательно, требуется уточнение алгоритмов вычислений с
применением более точных выражений для волновых функций (см. также абзац
после формулы (6)). Полученный результат является также иллюстрацией того,
что множество потенциалов, к которым применим алгоритм Ю.А. Бычкова,
является подмножеством потенциалов, для которых в отсутствие внешнего
магнитного поля не возникает связанных состояний.
Полученные

результаты

могут

представлять

интерес

как

для

термоядерного синтеза, так и для астрофизики (например, при аккреции
нейтронно-протонной смеси, образовавшейся в результате взрыва Сверхновой
II типа [9, с. 433], на поверхность замагниченной нейтронной звезды, которая
может находиться поблизости).
Данная публикация дополняет исследования автора [10, с. 70–74].
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ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
Бочарова О.О.

СКЛАДОВІ ПОНЯТЬ «КОМПЕТЕНЦІЯ», «КОМПЕТЕНТНІСТЬ»
І «ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ» У ВИЩІЙ ШКОЛІ
Бочарова Олена Олександрівна
старший викладач
Дніпровського національного університету
залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Сьогодні важко уявити діяльність науковців без використання понять
«компетенція», «компетентність» і «професійна компетентність».
Науковці (О. Дахін, О. Дубасенюк, М. Кришталь, А. Хуторськой, В.
Ягупов

та

ін.)

по-різному

розуміють

зміст

понять

«компетенція»

і

«компетентність», про що свідчить велика кількість праць, присвячених
розрізненню цих визначень.
Існує велика кількість дефініцій «компетенція», які різняться між собою
специфікою розуміння його сутності і змісту. Наведемо деякі з них: «…добра
обізнаність із чим-небудь; коло повноважень якої-небудь організації, установи,
особи» [3, с. 874]; «…освітній результат, який виявляється в підготовленості
випускника, в реальному володінні ним методами та засобами діяльності, в
можливостях впоратися з поставленими завданнями; форма поєднання знань,
умінь і навичок, яка дозволяє ставити і досягати мети в перетворенні
довкілля» [6, с. 139]; «…загальна здатність, яка ґрунтується на знаннях,
досвіді, цінностях і нахилах, які набуті під час навчання» [8, c. 30] та ін.
Характерним і загальним для цих визначень є результат – наявність знань,
умінь і навичок, отриманих у процесі навчання. На нашу думку, наведені
дефініції більше відповідають опису дефініції «компетентність». Більш вдалою
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можна вважати дефініцію, наведену в Енциклопедії освіти: «…відчужена від
суб’єкта, наперед задана соціальна норма (вимога) до освітньої підготовки
учня, необхідна для його якісної продуктивної діяльності в певній сфері…» [2,
с. 409].
Отже, компетенція – це наперед задана вимога (норма) до рівня освітньої
підготовки необхідних для здійснення конкретної професійної діяльності, тобто
це коло повноважень (стандарт), яким має відповідати певний фахівець.
Існують варіанти дефініцій й щодо визначень поняття «компетентність»:
«…специфічна здатність людини, необхідна для ефективного виконання
конкретної діяльності в певній предметній галузі, яка передбачає наявність у
людини таких якостей, рис і здатностей: вузькоспеціальних знань; особливого
роду предметних навичок; способу мислення; розуміння відповідальності за
свої дії» [5, с. 6]; «…підготовленість (теоретична, практична, особистісна,
психологічна тощо) до здійснення певної практичної діяльності та наявність
професійно важливих якостей фахівця, які сприяють цій діяльності» [9, с. 6] та
ін.
Аналіз змісту визначень поняття «компетентність» показує, що практично
кожне з них безпосередньо або опосередковано включає його основні
характеристики – інтегральну складову теоретичних, практичних і прикладних
знань, наявність мінімального практичного досвіду у певному виді діяльності,
усвідомлення відповідальності за свої дії, вчинки, результати а також ймовірні
наслідки дій.
Компетентність викладача проявляється

в професійно-педагогічній

діяльності і зумовлена конкретними педагогічними обставинами та ситуаціями.
Його професійна компетентність складає основу професіоналізму. Наведемо
варіанти формулювань професійної компетентності: «…сукупність знань і
умінь, необхідних для ефективної професійної діяльності: вміння аналізувати,
передбачати наслідки діяльності, використовувати інформацію» [4, с. 149];
«…система знань, умінь, навичок, рис творчої діяльності, світоглядних і
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особистості

викладача,

зумовлених

вимогами

суспільства до нового» [1, с. 21] та ін.
До складової професійно-педагогічної компетентності можна віднести
«методичну компетентність», яка інтегрує всю систему педагогічних, фахових
знань, умінь, навичок і здібностей, передбачає наявність як фундаментальних
знань, умінь і навичок у сфері навчальної дисципліни, так і певних методичних
знань, умінь, навичок, які дають можливість викладачу вирішувати практичні
освітні завдання, забезпечувати ефективність своєї педагогічної діяльності.
Методична компетентність передбачає не тільки широке й різноманітне
застосування теоретичних і прикладних знань у педагогічній діяльності, а й
наявність потреби до саморозвитку, самореалізації через вивчення методичної
літератури і передового методичного досвіду.
Вона має складну структуру та поєднує комплекс взаємопов’язаних
компонентів:

ціннісно-мотиваційний,

емоційно-вольовий,

когнітивний,

праксиологічний і суб’єктний.
Ціннісно-мотиваційний

компонент

включає:

систему

сформованих

настанов і ціннісних орієнтацій, ставлення викладача до методичної діяльності
як складової професійно-педагогічної діяльності; усвідомлення цінності
методичної діяльності у професійному розвитку та самореалізації себе, як
педагога; зацікавленість в оволодінні сучасними методичними знаннями тощо.
До складових можна віднести:
1)

інтерес:

зацікавленість

займатися

методичною

діяльністю,

співставлення особистісного та професійно-педагогічного досвіду з досвідом
колег, інтерес до отримання нових знань із сучасних методик навчання,
вивчення методичної літератури, набуття інноваційного та методичного
досвіду;
2) потреби: потреба у розширенні професійно-педагогічних знань,
навичок і умінь, в отриманні нових методичних знань, засвоєнні передового
досвіду у методиці, в оволодінні сучасними методами педагогічної діяльності;
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наявність спонукальних професійно важливих потреб (бажання досягти успіху,
самореалізації, самовираження та самоствердження у методичній діяльності);
3) мотиви: як внутрішні (усвідомлення необхідності професійного
зростання, визнання професійно-педагогічних та особистісних досягнень з боку
педагогічної спільноти (прагнення утвердитись у професійній групі колег),
потреба у саморозвитку, самовдосконаленні, в реалізації особистісного та
професійно-педагогічного

потенціалів),

так

і

зовнішні

(організаційні,

економічні, соціальні тощо);
4)

цілі:

досягнення

успіху

в

професійно-педагогічній

діяльності

(отримання визнання з боку керівництва ЗВО, педагогічної спільноти, наявність
однодумців і послідовників).
Емоційно-вольовий компонент складається з таких показників: володіння
прийомами та засобами збереження внутрішньої рівноваги та емоційного
відновлення у процесі методичної діяльності; здатність керувати навчальнопізнавальними діями тих, хто навчається, і володіти ініціативою в процесі
організації різних навчально-виховних заходів; здатність до гнучкості під час
організації своєї професійно-педагогічної діяльності та наявність відчуття
задоволення від виконання методичної роботи.
Когнітивний компонент містить такі складові: психолого-педагогічні
знання; фахові знання; знання з навчальної дисципліни; загальнометодичні
знання; знання з методики викладання навчальної дисципліни.
Праксиологічний компонент включає у себе: професійно-педагогічні та
методичні навички та вміння; професійно-педагогічний, методичний і життєвий
досвід; володіння інноваційними методами, засобами та технологіями
навчання; практичний досвід методичної діяльності тощо.
Суб’єктний компонент є інтегральним, оскільки діяльність педагога у
вищій школі спрямована на інших суб’єктів освітнього процесу. До складових
можна віднести: здатність оцінювати поведінку, вчинки та можливості як
особисту, так й інших суб’єктів освітнього процесу; здатність до адекватного
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оцінювання результатів своєї діяльності через досягнення тих, хто навчається;
здатність до креативних рішень; творча активність у методичній діяльності,
створення авторських методик з викладання навчальних дисциплін тощо.
Отже, компетенція – це наперед задана вимога (норма) до кола
повноважень, яким має відповідати певний фахівець; компетентність –
інтегральна складова всебічної підготовленості фахівця (теоретична, практична,
фахова) до здійснення певної практичної діяльності; професійна компетентність
фахівця – це складне інтегральне інтелектуальне, професійне та особистісне
утворення,

яке

формується

у

процесі

його

професійної

підготовки,

розвивається і вдосконалюється у професійній діяльності, а ефективність її
здійснення залежить від видів його теоретичної, практичної та психологічної
підготовленості до неї, особистісних, професійних якостей; методична
компетентність викладача – складне інтегральне інтелектуальне методичне
утворення педагога, яке актуалізується, розвивається і вдосконалюється в
процесі педагогічної діяльності, його зміст складає система цінностей, методів і
способів, яка дає можливість педагогові успішно реалізовувати практичні
методичні завдання, а також бути готовим до самоосвіти та самовдосконалення.
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Демченко В.М.

ПОСТАНОВА ПОЛІТБЮРО ЦК РКП(Б) 1925 РОКУ «ПРО ПОЛІТИКУ
ПАРТІЇ В ГАЛУЗІ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ»: АНАЛІЗ ІМПЕРАТИВУ
Демченко Володимир Миколайович
кандидат філологічних наук, доцент,
доцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування
Херсонського національного технічного університету,
d.vovchyk@gmail.com
050-1499345
Відповідно до обставин сучасного розвитку української державності, які в
об’єктивному вимірі зумовлені 30-річним прихованим впливом Російської
держави як колишньої метрополії, що зрештою переросло в більш відкрите
протистояння, а в суб’єктивному ґрунтуються на ментальних пріоритетах
представників так званої «п’ятої колони», що не обмежується, на жаль,
безпосередніми радянськими поколіннями («радянським народом»), але й
поширюються на їхніх деяких нащадків, а також українофобів з інших причин,
існують чимало питань колізійної природи щодо історичних відносин України
та Росії в політичній, економічній і культурній (зокрема мовній) площинах.
Проте колізія є неоднозначною за відсутності документальних фактів,
коли кожна сторона такого диспуту має свої аргументи, підкріплені певними
опосередкованими даними. У такому разі для з’ясування істини потрібна
логіка, що також у кожної сторони своя. У разі ж наявності конкретного
історичного документа, завізованого певними партійними керівниками чи
іншими впливовими на час його створення особами, усі контраргументи
відпадають самі собою.
Уміння аналізувати історичні документи допоможе майбутнім і чинним
публічним службовцям зрозуміти, якого саме впливу завдали вони на розвиток
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українського національного руху в сферах політики, мистецтва, релігії тощо.
Ми вже висвітлювали можливість аналізу архівних і літературних матеріалів як
інструменту науки державного управління [1]. У цій розвідці ми коротко
проаналізуємо текст Постанови Політбюро ЦК РКП(б) «Про політику партії в
галузі художньої літератури» від 18 червня 1925 року [2] задля визначення в
ньому комплексу імперативних настанов щодо розвитку «нової» радянської
(«пролетарської») літератури.
У словосполученнях «підйом матеріального добробуту», «переворот в
умах», «посилення масової активності», «гігантське розширення світогляду»,
«значне зростання культурних запитів і потреб» відзначаємо загальну
демагогійну стратегію, підкріплену відповідними маркерами – віддієслівними
іменниками

«підйом»,

«переворот»,

«розширення»

та

прикметними

з

семантикою перебільшення «гігантське», «значне», що створюють комплекс
фіктивних перемог революції – «культурну революцію», що є «передумовою
подальшого руху до комуністичного суспільства».
У комплексі такого фіктивного «масового культурного зростання»
визначається й постання «нової літератури» – «пролетарської та селянської
насамперед», що буде виробляти «ідеологічно усвідомлену літературнохудожню продукцію». Уже саме ототожнення художньої літератури з
«продукцією» свідчить про недиференційованість економіки й мистецтва в той
час, і тому до них обох підходять імперативні маркери «посилення»,
«активізація», «перевищення плану», «ідеологічно усвідомлена». Таким же
фіктивним є ототожнення у правах «пролетарів» і «селян», оскільки робітники
вже своїм статусом «носії диктатури» та «творці революції» були вищими, а
безпаспортні селяни, які через подальшу кріпосну прив’язку до колгоспу та
безправність щодо власного збіжжя зрештою зазнають голодомору.
Що ж до «старої та нової інтелігенції», то вона бачиться як «хімічне
виділення» «ідеологічних агентів цієї буржуазії». Тобто таким чином та
інтелігенція маркується та прив’язується до «агентів буржуазії», а ознаки
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«стара» й «нова» дають можливість подальших репресій представників саме
цього соціального прошарку. Дуже слушною ілюстрацією для всенародного
сприймання є епізод із кінофільму «Чапаєв» 1934 року, де червоноармієць
презирливо називає «інтелігенцією» білогвардійських офіцерів. Якщо згадати,
що фільм було трансльовано для сотень мільйонів радянських громадян, то
ефект був однозначний (ще згадаймо аналогійний вислів «інтелігент нещасний»
з кінофільму «Іван Васильович змінює професію» 1973 року).
Серйозність і потреба імперативу в галузі мистецтва з боку держави
доводиться тезою «як не припиняється у нас класова боротьба взагалі, так
точно вона не припиняється і на літературному фронті», де останнє
словосполучення взагалі є нонсенсом, адже мистецтво має природу вільного
вибору й стилю. Відповідно тезу «немає і не може бути нейтрального
мистецтва» вбачаємо першою в логічній послідовності зі сталінською «хто не з
нами – той проти нас», що зрештою конкретизується горьківською «якщо ворог
не здається – його розстрілюють».
Як керівник подальших процесів уніфікації нової літератури декларується
«пролетарська партія» (тобто сама себе декларує), що в умовах «пролетарської
диктатури» мусить «поставити на службу революції технічну і будь-яку іншу
інтелігенцію». У цьому разі фіктивним є ознака «пролетарська», адже жодного
робітника-більшовика первинно не було з-поміж професійних революціонерів і
терористів. Звісно, й диктатура була тих же людей, тобто однієї з них –
фактично Леніна, Сталіна, потенційно – Троцького, які пролетарями ніколи не
були. Ця партія мусить контролювати творчість «пролетарських», «селянських»
письменників і так званих «попутників», виконуючи функції не лише
організації, але й критики, «що є одним з головних виховних знарядь в руках
партії», оскільки «комуністична критика мусить нещадно боротися проти
контрреволюційних проявів у літературі», зокрема «лібералізмом».
Усі наведені вище положення зводяться до декларування головної
функції партії у сфері художньої літератури – контролю через засоби
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літературної критики, а також до потреби масового охоплення літературою
робітників і селян через вироблення нової форми, стилю. Такі настанови
насамперед мали вплив на розвиток української літератури, оскільки
національні питання для цільності імперського організму були найбільш
небезпечними, а тому події 20-30-тих років ХХ сторіччя можна проєктувати на
сучасне протистояння України з Росією.

Список використаних джерел:
1. Демченко В.М. Аналіз архівних і літературних матеріалів як інструмент
науки державного управління. Сучасний рух науки : тези доп. ХІ міжнар. наук.практ. інтернет-конф., 8-9 жовтня 2020 р. Дніпро, 2020. Т.1. С. 177-179.
2. Постановление Политбюро ЦК РКП(б) «О политике партии в области
художественной

литературы»

(18

июня

1925

г.)

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/USSR/1925.htm

© Демченко В.М.
613

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

www.openscilab.org

Омельченко А.В.

РОЗБІЖНОСТІ НОМІНАТИВНИХ
ТА КОМУНІКАТИВНИХ ОДИНИЦЬ У ПЕРЕКЛАДІ
Омельченко Анна Василівна
Студентка СумДу
В сучасній лінгвістиці поширюється вивчення мовних і позамовних явищ,
за допомогою яких збагачуються та розширюють коло функціонування мови.
Це дозволяє встановити нові тенденції та закономірності утворення, вживання
та

перекладу

мовних

одиниць.

Слово,

як

основна

одиниця

мови,

характеризується здатністю постійно змінюватись (структурно і семантично)
відповідно до суспільних потреб та характеризується, як складністю перекладу.
Актуальність роботи обумовлена зростанням значущості перекладу
комунікативних та номінативних одиниць англійської мови українською. На
сьогоднішній день вивчення даної теми є неповним, зокрема, недостатньо
досліджені спільні риси та відмінності перекладу комунікативних та
номінативних одиниць англійської мови українською.
Різнобічним
номінативних

аспектам
одиниць,

дослідження

поняття

особливостей

комунікативних

формування

та

англомовних

комунікативних та номінативних, особливостей їх перекладу присвячені роботи
вітчизняних та зарубіжних науковців, таких як: О. М. Береговська, І. Р.
Гальперін, М. С. Градобик, Т. А. Казакова, В. Н. Комісаров, І. В. Онушканич,
М. В. Штогри, Ю. Скрєбнєв, А. Д. Швейцер, К. Ю. Шеремета, А. S. Richard та
інші.
Поняття мовних одиниць є фокусом досліджень багатьох науковців. Так,
до нього звертались такі дослідники, як І. М. Байбакова, З. І. Казимира,
С. П. Денисова, О. І. Леута, С. О. Швачко ті інші.
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Так, О. І. Леута [7, c. 124] зазначає, що мовна одиниця (мовний знак) –
фонема, морфема, слово, словосполучення, речення і текст – це показник
(виразник) мовного значення і двостороння матеріальна / ідеальна сутність, в
якій:
а) матеріальним є ланцюжок фонологічно розчленованих звуків;
б) ідеальним – сенс, зміст, ставлення до дійсності.
Перша сутність (план вираження, поверхнева структура) – фізичний носій
або звукова оболонка; друга, в свою чергу, означуване (план змісту, глибинна
структура) – те, що в лінгвістиці прийнято іменувати значенням, семантичної
суттю знаку.
На думку А. П. Мартинюк, одиниця мови або мовна одиниця – це відрізок
мови, регулярно відтворюваний як певна єдність змісту і вираження [8 , c. 12].
О. Ю. Карпенко зазначає, що одиницями мови називають елементи мови,
які є відтворюваними та виділяються відносно своїх постійних ознак в системі
мови або утворюються безпосередньо в актах мови за сформованими в мові
правилам і моделям [5, c. 22]. До істотних ознак мовних одиниць відносять:
 двосторонній характер мовних одиниць: одиниця мови повинна мати
план вираження і план змісту;
 стійкість: одиниця мови повинна залишатися тотожна сама собі;
 функціональну значимість: одиниці повинні виконувати виключно
відведену для них функцію;
 субстанціональність: у одиниці мови повинні бути різні форми існування;
 відтворюваність: використання мовних одиниць як певного утвореного
мовного конструкту, тобто одиниця мови повинна володіти набором
специфічних ознак, завдяки яким ця одиниця може легко відтворюватися
в мові;
 наявність парадигматичних та синтагматичних відносин: одиниці мови
повинні представляти клас варіантів і поєднуватися одне з одною;
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 лінійність: одиниці проявляються в мові і слідують одна за одною,
утворюючи лінійні ряди [5, c. 24].
У лінгвістиці прийнято виділяти такі одиниці: фонема, морфема, слово,
речення [9; 3].
Одиниці мови розрізняються і можуть класифікуватися за різними
ознаками. Найбільш яскраві відмінності між ними виявляються в способі їх
вираження. За цією ознакою серед одиниць мови (в широкому сенсі) можна
виділити дві основні групи – одиниці матеріальні та ідеальні. Матеріальними є
всі одиниці, що сприймаються чуттєво, на слух (звуки, склади, морфеми, слова,
пропозиції, наголос, інтонація та ін.) [10, c. 75].
До ідеальних одиниць відносяться одиниці значення. Особливе, проміжне
положення між матеріальними і ідеальними одиницями мови займають так
звані «про-матеріальні одиниці», до яких відносяться зразки, схеми, моделі
певних матеріальних одиниць (граматичні категорії, словотворчі типи, моделі
речень та ін.). Будучи ідеальними, як абстрактні схеми, вони в той же час
представляють відповідні матеріальні одиниці, різні їх сукупності, об’єднання,
або комплекси і тому іноді називаються комплексними одиницями мови.
Матеріальні одиниці мови розрізняються, перш за все, за характером їх
матеріальної оболонки. За цією ознакою досить чітко протиставляються одне
одній лінійні і нелінійні одиниці мови, або, в іншій термінології, сегментні і
несегментні (надсегментні, надсегментні, суперсегментні, супрасегментні) [3, c.
24].
Лінійними, або сегментними, називаються такі мовні одиниці, які
представляють собою певні відрізки (сегменти) мови, мовного потоку, тобто
звуки або поєднання звуків немов вибудовуються в певні ряди, лінії. «Під
лінійними одиницями розуміються звуки мови або їх поєднання, розташовані
один за одним» [3, c. 25]. До лінійних зазвичай відносяться такі одиниці мови,
як звуки (фонеми), склади, морфеми, словосполучення та інші подібні.
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Нелінійні, або несегментні, одиниці мови відрізняються від лінійних
одиниць тим, що не можуть існувати самі по собі, окремо від звуків мови
(сегментів). Вони ніби накладаються на лінійні відрізки: лінійний відрізок
можна відокремити, вимовити окремо, а суперсегментний – тільки разом з ним
[4, c. 53]. До нелінійних одиниць відносяться, перш за все, такі явища, як
наголос і інтонація. І наголос, і інтонація нерозривно пов'язані з певними
сегментними одиницями мови, невіддільні від них. Лінгвісти, які розглядають
як мовні одиниці такі явища, як чергування звуків і порядок слів у реченні,
також відносять їх до нелінійних мовних одиниць [4, c. 54].
Одне з основних питань лінгвістики – питання про способи створення
мовних знаків – розглядається в контексті Теорії Номінації, якій належить
пояснити, як формуються в мові позначення для різних фрагментів
навколишнього світу і думок про цей світ в ході пізнання, а також з'ясувати, які
для цього використовуються або створюються мовні засоби і форми [13, с. 425].
Теорія

номінації

розглядає

загальні

закономірності

утворення

номінативної одиниць, взаємодію дійсності, мислення і мови в номінативних
процесах, вибір мовної техніки номінації – її актів, засобів і способів, тощо [13,
с. 426]. При цьому, під «номінаційними одиницями» традиційно розуміються
слова і словосполучення, що позначають окремі явища, предмети і ознаки. До
номінативних одиниць особливого типу належать також і речення, яке можна
розглядати як номінацію особливого роду, денотатом якої є не предмет, а ціла
ситуація, факт.
В процесі створення такого речення, задіяні номінативні процеси двох
типів: з одного боку, це пропозитивна номінація, пов’язана з вибором
синтаксичної схеми, синтаксичної основи речення; з іншого боку, це номінація
як така, пов’язана з позначенням окремих компонентів ситуації [12].
Номінативна одиниця є результатом номінативного акту, або акту створення
позначення для ментальної репрезентації сутності, що відноситься до світу
речей.

Номінативний

акт

є

складним

мовномисленнєвим

процесом,
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спрямованим на створення назви для певного предмета або явища, цілісної
ситуації або її окремих частин [16, с. 60].
Таким чином, номінативна одиниця – слово, словосполучення, речення –
призначена для позначення інформації, присутньої в мисленні мовця, а також
активації відповідної інформації в мисленні слухача. Ця інформація є значення
номінативної одиниці, яке, за класичним визначенням, є суб'єктивним способом
репрезентації об'єктивної реальності, або, в когнітивних термінах, ментальним
конструктом, інтерпретацією об'єктивного факту.
Комунікативні одиниці також знаходяться у фокусі досліджень сучасних
науковців.
Так, С. О. Швачко зазначає, що поняття «комунікативна одиниця»
розуміється як відрізок мови, здатний самостійно передавати повідомлення.
Дослідник зазначає, що основою комунікативної одиниці є речення, текст [14,
c. 230].
На думку Н. В. Таценко [11, c. 222], комунікативні одиниці мов
оформлюють,

висловлюють,

передають

закінчені

думки,

почуття,

волевиявлення.
Сучасні дослідники [14; 2] дійшли висновку, що категорія комунікативної
одиниці формується в системі понять мовленнєвого спілкування. Так, кожна
комунікативна

одиниця

–

речення,

текст,

мовний

твір,

вислів

–

характеризується наявністю теми, яка є його спрямованістю, змістом,
зображенням дійсності в тексті та слугує позначенням основного предмета
мовлення. Такі тексти реалізують певну ідею, яка полягає в соціальній
спрямованості їх змісту. Реалізація наявних категорій досягається шляхом
повідомлень

про

відповідні

їм

предмети

мовлення.

Отже,

власне

комунікативною одиницею є висловлювання про предмет мовлення в тексті,
реченні, висловлюванні.
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З точки зору семантико-синтаксичної побудови, комунікативна одиниця
може бути представлена окремим реченням, складним синтаксичним цілим,
поєднанням складних синтаксичних цілих [15, c. 131].
Висловлювання щодо предмету мовлення співвідносяться зі складним
синтаксичним цілим або реченням шляхом з’єднувальних відношень. Цей факт
можна пояснити тим, що розглянуті вище семантико-синтаксичні одиниці є
носіями найменшого комунікативно значущого змісту в тексті. Логічно
припустити, що комунікативна одиниця не може бути меншою, ніж сенс
речення, яке має окрему значущість. Також, комунікативна одиниця не може
бути розділена без нанесення шкоди єдності комунікативної спільності, яка є
запорукою успішності передачі комунікативної інтенції промовця.
Будь-які мовні одиниці характеризуються наявністю спільних або
відмінних рис. Як зазначає вітчизняний науковець С. O. Швачко, «не буває
комунікативних одиниць без номінативних. Номінативні одиниці (слова і
словосполучення) оживають в комунікативних (висловлюваннях і текстах)» [14,
c. 112]. Отже, номінативні і комунікативні одиниці відзначені поліаспектністю і
поліфункціональністю, яким притаманні загальні і відмінні риси.
Так, відмінності полягають в тому, що комунікативні та номінативні
одиниці виконують різні функції. Функція номінативних мовних одиниць –
семантична, репрезентативна, ідеаційна, екстенсіональна – полягає в здатності
мовних знаків передавати інформацію про світ, тобто про фізичну, біологічну,
фізіологічну, соціальну, психічну та інші дійсності.
З іншого боку, важливо підкреслити, що номінація охоплює не тільки
сферу фізичних об’єктів і положень справ, але також сферу психічних станів,
якщо вони не містять суб'єктивної, авторської інтерпретації переданої в
повідомленні семантичної інформації.
Таким чином, номінативна функція мови слугує не просто для орієнтації
людини в просторі часу, вона існує невід’ємно від пізнавальної функції, бере
участь в процесі пізнання світу.
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Функціональність комунікативних мовних одиниць, в свою чергу, полягає
в їх здатності самостійно передавати повідомлення, ту чи іншу інформацію.
Комунікативні мовні одиниці відображають взаємодію між автором мови
і її адресатом і, таким чином, є спрямованими на організацію спілкування:
 інформативність в контакто-регулюючому плані (підтримка контакту,
оформлення етапів інтеракції);
 інформативність в оціночно-інтерпретаційному плані мови/ситуації;
 інформативність в плані інтерперсональних відносин (інтимізація
спілкування, пом'якшення категоричності суджень, тощо).
До функцій комунікативних мовних одиниць також відносяться:
 контактовстановлююча (фатична) функція;
 конативна функція (засвоєння);
 волюнтативна функція (впливу);
 функція зберігання і передачі національної самосвідомості, традицій
культури та історії народу;
 експресивна функція, яка полягає в передачі емоцій та відчуттів промовця
[1].
Функціональна значимість словосполучення як номінативної одиниці
підтверджується тим, що ця одиниця:
 пов'язує семантику і функцію з відображенням навколишньої дійсності і
не суперечить логіці самої мови;
 є засобом називання того чи іншого об’єкту, предмету;
 знаходиться на стику лексики і синтаксису і здійснює перехід до власне
комунікативної функції мови.
Таким чином, можна зробити висновок про те, що номінативні та
комунікативні одиниці мають як відмінні так і спільні риси. Відмінності
полягають в тому, що комунікативні та відмінні мовні одиниці виконують різні
функції. Спільні ж риси, в свою чергу, полягають в тому, що комунікативні
© Омельченко А.В.
620

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

www.openscilab.org

одиниці не можуть функціонувати без номінативних, з огляду на те, що
номінативні риси є «будівельним матеріалом» для комунікативних.
З огляду на відмінності номінативних

та комунікативних мовних

одиниць, можна зробити висновок про те, що кожна група характеризується
певними відмінностями перекладу. Проте, для перекладу кожної з груп
використовуються якісні перетворення, які дозволяють зберегти адекватність
перекладу як на рівні цілого тексту, так і на рівні словосполучення / слова. Такі
перетворення

називаються

перекладацькими

трансформаціями

(заміни,

перестановки, опущення, додавання, вибір іншої лексеми, граматичні категорії,
конструкції всього пропозиції, фрази, вислови) [9, c. 51]. «Для досягнення
адекватності при перекладі з однієї мови на іншу перекладач використовує
мовні засоби іншої мови і відповідні прийоми і методи.
Лексичні, граматичні, стилістичні та інші відмінності мови оригіналу та
мови перекладу обумовлюють необхідність застосування трансформацій (замін)
при перекладі» [6, c. 52]. Однак такі якісні перетворення, або трансформації,
можуть здійснюватися на всіх рівнях, від фонеми до цілого тексту, що
актуалізує розгляд такого поняття, як «одиниця перекладу».
Проаналізувавши

існуючи

класифікації

трансформацій,

які

застосовуються при перекладі номінативних та комунікативних мовних
одиниць, ми сформували зведену класифікацію:

1. лексико-семантичні

трансформації: конкретизація; генералізація; модуляція; заміна наслідку
причиною і навпаки. 2. Граматичні трансформації: заміна форм слова; заміна
частин мови; заміна членів речення.

3. Комплексні лексико-граматичні

трансформації: антонімічний переклад; експлікація (описовий переклад);
модуляція; цілісне перетворення; компенсація. 4. Синтаксичні трансформації:
заміна типу речення; членування речення; еліпс; декомпресія; компресія;
об’єднання

речення.

5.

Технічні

прийоми

перекладу:

перестановки

(переміщення); додавання; опущення; синтаксичне уподібнення (дослівний
переклад); транскрибування; транслітерація; калькування.
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Отже, можна зробити висновок про те, що відмінності комунікативних та
номінативних мовних одиниць полягають в тому, що комунікативні та
номінативні одиниці виконують різні функції. Функція номінативних мовних
одиниць – семантична, репрезентативна, ідеаційна, екстенсіональна – полягає в
здатності мовних знаків передавати інформацію про світ, тобто про фізичну,
біологічну, фізіологічну, соціальну, психічну та інші дійсності. Також, було
зазначено, що спільні риси полягають в тому, що комунікативні одиниці не
можуть функціонувати без номінативних, з огляду на те, що номінативні риси є
«будівельним матеріалом» для комунікативних.
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Бурыева Энеджан Одилджановна
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информатики и радиоэлектроники
Современное общество невозможно представить без развитой сферы
информационных технологий. Компьютеры и Интернет вошли во все виды
деятельности человека, эти достижения цивилизации позволяют хранить и
обрабатывать неизмеримые объёмы данных, экономят трудовые и временные
ресурсы, повышают эффективность производства, образования и многое
другое. Практически все страны мира не отстают от современных тенденций и
развивают сферу информатики, вычислительной техники, информационных
технологий (IT). Работы, посвящённые этой области, актуальны во всех
отраслях науки и техники, в том числе и в филологии.
Терминология информатики и вычислительной техники является одной
из наиболее быстроразвивающихся, где постоянно появляются новые слова, а
часть лексических единиц выходит из активного употребления по причине
неактуальности. Изучение специальной лексики в вышеупомянутой сфере
необходимо во всех современных языках в первую очередь для эффективной
деятельности

специалистов

необходима

упорядоченная

терминология.
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Неупорядоченность терминологии затрудняет профессиональное общение
специалистов, препятствует созданию учебных материалов, словарей. В
современном

русском

и

английском

языкознании

достаточно

работ,

посвящённых изучению специальной лексики информатики и вычислительной
техники, поскольку в англоговорящих и русскоговорящих странах развитие
данной сферы получило наибольшее развитие. В свою очередь, современные
лингвисты всё равно не успевают за развитием информатики, поэтому вопросы
упорядочения терминологии актуальны и в этих язык. Что касается
туркменского языка, то терминология информатики и вычислительной техники
в нём практически не изучена, нуждается в стандартизации, что и подтверждает
актуальность подобных исследований.
В последние годы информационные технологии стали важным фактором
в экономике Туркменистана. Отмечается, что «развитие телекоммуникаций и
информационных технологий становится важным и неотъемлемым элементом
структурных преобразований и подъема экономики страны, роста деловой и
интеллектуальной активности общества, укрепления авторитета страны в
международном сообществе, поэтапного формирования информационного
общества» [1]. Однако ещё совсем недавно, во время правления Сапармурата
Ниязова, Интернет был неофициально запрещён [2].
Сегодня
ускоренного

правительство
развития

Туркменистана

информационных

понимает

технологий

во

необходимость
всех

секторах

экономики страны. Это позволит значительно улучшить благосостояние
туркменского народа, будет способствовать экономическому развитию во всей
стране. Следует отметить, что постановлением президента Гурбангулы
Бердымухамедова утверждена Концепция развития цифровой экономики в
Туркменистане на 2019-2025 гг. Совершенствование законодательной базы,
создание необходимой инфраструктуры, благоприятных условий для развития
IT-компаний, решение вопросов обеспечения кадрами и многое другое,
безусловно, ускорит достижение целей, чётко сформулированных в Концепции
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развития цифровой экономики Туркменистана. Так, недавно были приняты
законы Туркменистана: «О связи» (в 2019 году – в новой редакции), «О
правовом регулировании развития сети Интернет и оказания интернет-услуг в
Туркменистане», «Об информации и её защите», «Об информации о личной
жизни и её защите», «О кибербезопасности», «Об электронном документе,
электронном документообороте и цифровых услугах» и другие [3]. Тем не
менее, правительство Туркменистана и в настоящее время запрещает доступ к
некоторым ресурсам сети, к примеру, к таким известным сайтам, как
«YouTube», «Facebook», «Twitter», «LiveJournal», ограничивает доступ к
социальным сетям [4]. Все эти факты, с одной стороны, объясняют отсутствие
исследований терминологии туркменского языка в сфере информатики и
вычислительной техники, а с другой стороны, требуют немедленного её
изучения. Туркменская терминология вышеупомянутой сферы нуждается в
упорядочении, нормализации и стандартизации.
По нашим наблюдениям, в Туркменистане наблюдается большой
недостаток работ, посвящённых не только изучению лексики информатики, но
и специальной лексики в целом. Отдельные терминологические единицы
туркменского языка представлены в мультиязычном переводном электронном
словаре «Аджап Сёзлюк» [5], «Большом русско-туркменском словаре» С.
Алтаева и Б. Чарыярова [6], а также в «Современном русско-туркменском
словаре» С. Салахова [7]. Словарь С. Алтаева и Б. Чарыярова издан в 1987 году,
поэтому уже утратил актуальность. В последние годы были созданы некоторые
русско-туркменские переводные терминологические словари по химии,
математике,

юриспруденции

[8,

с.

185].

Терминологический

словарь

(переводной или толковый) в сфере информатики и вычислительной техники на
материале туркменского языка в настоящее время отсутствует.
На сегодняшний момент практически единственными источниками
функционирования

туркменской

терминологии

сферы

информатики

и

вычислительной техники являются некоторые учебники по информатике,
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изданные на туркменском языке. К примеру, школьный учебник «Modelirleme
we greafika» [9] или «Informatika we informasiýa tehnologiýalary» [10], также
предназначенный для школьного обучения. Незначительное количество
специальной литературы в сфере информатики и вычислительной техники на
туркменском языке адресуется преподавателям и студентам вузов. Назовём, к
примеру, издание «Awtomatlaşdyrylan maglumat ulgamlaryň aparat-maksatnama
toplumlary» [11]. Однако такие источники единичны, издательская деятельность
учебной и научной литературы в сфере информатики и вычислительной
техники в Туркменистане не развита.
По

нашим

наблюдениям,

терминология

туркменского

языка

характеризуется значительной частью заимствований из русского языка.
Правильнее отметить, что и в русском языке данные слова являются
заимствованными в первую очередь из английского языка, но в туркменский
язык они пришли чаще всего через русский: интерфейс – interfeýs, кабель –
кabel, кластер – кlaster, кэш – кeş, массив – massiw, мегабайт – megabaýt,
провайдер – prowaýder, утилита – utilita и др.
Часто при заимствовании из русского языка прибавляется или
отбрасывается аффикс или даже целое слово, термин заимствуется частично
изменённым, например, зарядка – zarýad bermek, инкапсуляция – inkapsuirlemek,
итерация – itersiýalamak, кодирование – кodlaşdyrmak, локализация –
lokallaşdyrmak, сортировка – sortirlemek, скрипт – scriptýazgy и др. Это так
называемые полукальки, которых в туркменском языке достаточное количество
не только в сфере информатики и вычислительной техники, но и в других
отраслях науки и техники.
Использование

внутренних

ресурсов

туркменского

языка

также

присутствуют в терминологии информатики и вычислительной техники,
например, ключ – аçar, менеджер – dolandyryjy, очистка – аrassalamak,
программа – maksatnama, специалист – hünärmen и др.
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Для туркменской терминологии в сфере информатики и вычислительной
техники характерна вариативность. Вместе с заимствованным термином иногда
функционирует туркменский вариант, например, рус. отладка – туркм. düzediş
и otkladka, рус. отладчик – туркм. düzediji и otkladçik, рус. тест – туркм. synag
и tets, рус. хост – туркм. hoster eýesi и host и др.
Таким образом, в связи со стремительным развитием сферы информатики
и вычислительной техники, необходимо изучать её терминологию. В
туркменском языкознании данная область практически не исследована,
отсутствуют специальные словари, как переводные, так и толковые, иные
источники, в которых бы последовательно отражалась и изучалась актуальная
лексика информатики и вычислительной техники. Существует необходимость в
описании

и

упорядочении

специальной

лексики

информатики

и

вычислительной техники туркменского языка, в первую очередь в составлении
переводных и толковых словарей, которые помогут в издании учебной и
научно-популярной литературы для данной сферы и будут способствовать
облегчению профессионального общения специалистов.
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Присту па Я.В.

ОБУЧЕНИЕ НОРМАМ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО
ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА ПРИ ИЗУЧЕНИИ ГЛАГОЛА НА ЗАНЯТИЯХ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ
Приступа Янина Вячеславовна
преподаватель кафедры общеобразовательных дисциплин Белорусского
государственного университета информатики и радиоэлектроники
Соблюдение норм современного русского литературного языка является
одним из основных признаков правильности речи, а также необходимым
компонентом в формировании речевой культуры при обучении русского языка
как иностранного (РКИ). Работа в данном направлении должна проводиться
комплексно, на каждом учебном занятии. Так, при изучении раздела «Глагол»
необходимо не только изучать новые слова, обучать иностранных студентов
грамматическим, произносительным и орфографическим нормам, но и
обращать внимание на различные виды речевых ошибок, которые приводят к
нарушению норм употребления глагола.
При

изучении

глагола

на

занятиях

по

РКИ

работа

над

произносительными нормами в первую очередь направлена на формирование
таких умений, как правильно произносить возвратные глаголы на -тся, -ться;
правильно ставить ударение в различных глагольных формах, особенно в
формах инфинитива и прошедшего времени.
Обучение орфографическим нормам при изучении глагола на занятиях по
РКИ направлено на формирование следующих навыков: 1) написания бы (б) в
форме условного наклонения глаголов; 2) правописания буквы ь в форме
повелительного наклонения глаголов, гласных в суффиксах -ова- (-ева-), -ыва(-ива-) и в личных окончаниях глаголов; 3) правописания не с глаголами.
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Работа

над

морфологическими

нормами

на

занятиях

по

РКИ

предполагает в первую очередь формирование умений правильно образовывать
и употреблять в речи формы наклонения и времени глаголов; правильно
употреблять глаголы совершенного и несовершенного вида. При этом нормы
русского литературного языка не изучаются как отдельный раздел программы,
а

включаются

в

соответствующие

темы.

Поэтому

рассмотрим,

как

осуществлять работу по обучению правильности речи при изучении глагола на
занятиях по РКИ.
Выработка навыков литературного произношения – важнейшая часть
процесса обучения правильной речи. Рекомендуется уделять внимание
правильному произношению глаголов на -тся, -ться. Однако большинство
студентов-иностранцев не нарушают данную норму, поэтому работать над ней
целесообразно только с теми студентами, у которых еще не сформировался
навык правильного произношения данных форм.
Ошибки, проявляющиеся в неправильном произношении конечной части
данных глаголов (умы[т’с’а’] вместо умы[ца]) встречаются обычно у
студентов,

с

которыми

много

работали

именно

над

побуквенным

произношением подобных слов в целях предупреждения орфографических
ошибок.

Систематическое

исправление

подобных

недочетов

в

речи

иностранных обучающихся содействует формированию привычки обращать
внимание на правильность произношения данных глагольных форм.
Необходимо уделять внимание и возвратным глаголам, в которых
ударение в форме прошедшего времени переходит на конец слова (нача́ться –
начала́сь, начало́сь, начали́сь). Можно предложить студентам такое задание:
Рядом с формами невозвратного глагола запишите такие же формы
соответствующего ему возвратного глагола, поставьте ударение, укажите,
какие это формы.
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При работе над формами глаголов прошедшего времени требуется
сообщить студентам, что в женском роде во многих глаголах ударение
находится на последнем слоге: разорвала́, взяла́.
Формирование умений по правильному произношению целесообразно
проводить

одновременно

с

совершенствованием

умений

правильно

образовывать формы глагола, например, эффективным будет следующее
задание:
По образцу образуйте формы прошедшего времени. Поставьте
ударение.
Образец: брать – бра́ли, бра́л, бра́ло, брала́.
При изучении спряжения глаголов также можно провести работу над
совершенствованием акцентологических навыков. В связи с тем, что трудности
при постановке ударения часто вызывают формы глаголов II спряжения,
оканчивающихся на -ить (включить, манить, крепить и др.), рекомендуем
предложить студентам такое упражнение:
Подчеркните правильный вариант:
а) зво́нишь – звони́шь;
б) принуди́шь – прину́дишь и т.д.
При изучении глаголов осуществляется работа и над орфографическими
нормами. Например, для совершенствования умений определять спряжение
глаголов и понимать, почему именно так пишется личное окончание, можно
использовать следующее заданмие:
Замените глаголы в личной форме глаголами в инфинитиве, указав
спряжение.
Образец: зависит от вас – зависеть II спр.
Совершенствованию соответствующих орфографических умений будут
способствовать и такие задания: 1. Вставьте окончания глаголов 3 л. мн. ч.,
предварительно определив спряжение; 2. Определите спряжение глаголов,
© Приступа Я.В.
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образуйте формы 2-го лица единственного числа и 3-го лица множественного
числа.
При работе над темой «Условное наклонение» на занятиях по РКИ
необходимо обратить внимание на правописание частицы бы (б) с глаголами.
Для формирования навыков правописания данной частицы можно предложить
иностранным студентам осложнённое или комментированное списывание.
Нарушения лексических норм при употреблении глаголов обычно
связаны с незнанием значения и сочетаемости конкретных слов. Частотность
нарушения лексических норм при употреблении глаголов у студентов разная.
Замечено, что чаще всего ошибки допускаются при употреблении рядом или
близко однокоренных слов, например: прыгнуть прыжок (надо: выполнить
прыжок), сгруппировать в группы (надо: распределить по группам). Ещё одной
типичной речевой ошибкой иностранных студентов является нарушение
лексической сочетаемости: Татьяна женилась на генерале (надо: вышла замуж
за генерала). С целью предупреждения подобного рода ошибок целесообразно
предложить студентам-иностранцам задания на редактирование.
Центральное место при изучении глагола занимают морфологические
нормы, регулирующие правильное образование форм слова. В системе
глагольных форм много вариантов как нормативных, так и выходящих за
пределы

литературной

нормы,

с

чем

связано

большое

количество

грамматических ошибок. Мы считаем, что в процессе обучения РКИ особое
внимание необходимо обращать на чередование звуков при образовании
различных глагольных форм.
Совершенствование

умений

студентов-иностранцев

правильно

образовывать формы настоящего/будущего времени глаголов можно провести
на основе таких упражнений:
1. Образуйте формы 1-го лица единственного числа настоящего или
будущего времени данных глаголов, укажите чередования звуков.
Образец: сыпать – сыплю (п//пл).
© Приступа Я.В.
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2. Раскройте скобки, заменив предложенные в них глаголы подходящими
по смыслу словами так, чтобы речь шла о том, что ещё будет.
3. Проспрягайте глаголы в соответствии с образцом. Подчеркните
чередующиеся согласные.
Образец: печь – пеку, печёшь, печёт, печём, печёте, пекут.
При работе над формами прошедшего времени следует обратить особое
внимание на глаголы, имеющие в инфинитиве суффикс -ну-, форма
прошедшего времени которых образуется без этого суффикса, например:
возникнуть – возник (возникла, возникло, возникли).
Более детальная работа над морфологическими нормами необходима при
изучении повелительного наклонения. Студенты должны уяснить, что формы 2го лица повелительного наклонения глаголов образуются от основы настоящего
(несов. вид) либо простого будущего (сов. вид) времени, например: класть –
кладу – клади(те).
Для того, чтобы студенты правильно образовывали формы 2-го лица
повелительного наклонения глаголов типа «выгладить» («выгладь» или
«выглади»), необходимо сообщить им о том, что литературной норме
соответствуют формы единственного числа с -и-: почисти, выучи, выглади и т.
д. Формы типа «выучь», «выгладь», «почисть» и т. п. либо считаются
разговорными, либо признаются равноценными формам с -и-.
Стоит обратить внимание иностранных студентов на образование формы
повелительного наклонения глагола ехать и глаголов, образованных от него
приставочным способом (выехать, заехать и др.), отметив, что для выражения
повеления

рекомендуется

использовать

формы

несовершенного

вида,

например: поезжай(те), выезжай(те), объезжай(те) и т.п.
Таким образом, обучение морфологическим нормам употребления
глагола предполагает выполнение упражнений не только на формирование
умений правильно образовывать формы глагола или нахождение и исправление
© Приступа Я.В.
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грамматических ошибок, но и на употребление изучаемых языковых явлений в
речи.
Таким

образом,

комплексное

обучение

морфологическим,

произносительным, лексическим и орфографическим нормам в процессе
изучения глагола на занятиях по РКИ позволит предупредить появление у
иностранных

студентов

грамматических,

орфоэпических,

речевых

и

орфографических ошибок, сформирует языковые компетенции с учетом норм
современного русского литературного языка.
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Староду бцева Е.А.

ФОНОЛОГИЧЕСКИЕ, ГРАММАТИЧЕСКИЕ И ЛЕКСИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ УЭЛЬСКОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Стародубцева Е.А.
к. пед. наук, доц., доцент кафедры романо-германских языков МГГЭУ
Выживание валлийского языка, в основном в неискаженном виде,
несмотря на его нахождение в непосредственной близости от густонаселенных
городских центров Англии, дает ученым достаточно редкую возможность для
изучения влияния кельтского языка на современный английский язык.
Валлийский язык находится в уникальном положении, являясь на сегодняшний
день старейшей разговорным языком в Соединенном Королевстве, и
представляет

собой

исконный

язык

Великобритании,

начавший

свое

существование еще до вторжения римлян, ряда германских племен и, конечно,
до Нормандского завоевания. На его примере можно увидеть изменения и
адаптации в области фонологии, грамматики и лексики.
Английский язык начал постепенно распространяться по всей территории
Уэльса в XV – XVI веках; качественный скачок произошел после принятия
Актов об унии в 1536 и 1542 годов, согласно которым Уэльс был признан
княжеством Англии, а валлийцы британскими подданными. В больших
городах, приграничных городах и деревнях, расположенных на морском
побережье, в которых велась активная торговля с представителями английского
дворянства и купечества было распространено двуязычие, впрочем, этими же
территориями оно и ограничивалось. Английский постепенно стал считаться
языком,

предоставляющим

дополнительные

возможности,

в

середине

восемнадцатого века он начал набирать популярность в этих местах в среде
мелкопоместного дворянства и аристократии.
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Отсутствие

широкомасштабной

иммиграции

на

протяжении

всей

валлийской истории не способствовали как естественному принятию, так и
законодательно установленному распространению английского языка среди
валлийцев до середины восемнадцатого века.
На рубеже двадцатого века и двадцать первого веков ситуация
изменилась несущественно. В 2001 году 76.21% валлийцев, проживающих в
сельской местности, демонстрировали проявления билингвизма по сравнению
со средним показателем по стране в 29,43%.
Хотя употребление валлийского языка пошло на спад в прошлом веке,
тем не менее благодаря своему неизменному сопротивлению английскому
языку в течение последних пятисот лет, он остается основным фактором,
влияющим на английский язык на территории Уэльса. Именно его последнее
влияние на фонологию, грамматику и лексику отражает особенности
формирования уэльского английского языка.
Пожалуй, самой известной из фонологических особенностей, возникшей
под влиянием валлийского языка на английский является мелодичная или
«напевная» интонация. Результаты этого влияния также проявляются в
валлийском английском языке за счет использования долгих гласных,
например: «Jane, how's it going?» => «Ja-ane, how's it go-o-en?». В этом же
примере видно характерное произношение звука [i], он меняется на звук [e].
Для английского языка в Уэльсе характерно использование восходященисходящего терминального тона в конце утвердительных предложений.
Данная особенность связана с влиянием валлийского языка, где ударения
фиксировано и падает на предпоследний слог, при этом последний слог
характеризуется повышенной длительностью и интенсивностью.
Синтаксическая структура предложений валлийского языка часто
проявляется

в

грамматических

конструкциях

говорящих

на

уэльском

английском. Если подлежащее выражено местоимением, оно является
обязательным в английском языке, но часто опускается за ненадобностью в
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валлийском языке, что, как следствие, происходит и в уэльском английском,
например, saw ’im goin’, did it ’isself.
Пожалуй,

наиболее

ярким

проявлением

кельтского

влияния

на

валлийский язык является использование глагола bod.
Включение глагол to do в уэльский английский, аналогично глаголу bod в
валлийском, служит для представления повторяющихся или привычных
действий, например:
He do go to the cinema every week.
He did go regular like.
He do go to the rugby all the time.
Наблюдается повтор конструкций «I am» / «I do» и т.д.:
I'm very tired, I am.
I like that, I do.
Наконец необходимо отметить использование there в восклицаниях:
There’s tall you are! There’s strange it was!
Это использование обусловлено прямым соответствием валлийскому
слову dyna английскому there (dyna dal wyt ti = there’s tall are you). Таким
образом валлийский эквивалент there просто замещает английский вариант с
how.
За счет относительной изоляции от английского до середины XVIII века
валлийский язык в свою очередь также не оказывал значительного влияния на
английский в плане лексики. Происходившее все время переключение с одного
языка на другой в зависимости от контекста коммуникации – дома или на
службе, на работе, в церкви, равно как и географическое разделение Уэльса
ограничили влияние валлийского на английский язык.
Тем не менее в уэльском английском остаются популярными слова,
позволяющие выразить определенную привязанность, bach и del, например:
Like a drink, bach? / Come near the fire, del.
© Стародубцева Е.А.
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Также используются существительные, не имеющие прямого английского
соответствия, например, hiraeth - глубокая тоска по месту или человеку, hwyl чувство восторга или энтузиазма, penillion - вариант хорового пения,
исполняемого только в Уэльсе.
Имеется ряд слов, значение которых имеет локальную национальную
окраску, например, delight - живой интерес (She’s getting’ a delight in boys); lose
- опоздать (‘Urry or we’ll lose the train); tidy – симпатичный, привлекательный,
красивый (Tidy ‘ouse you’ve got, bach).
Частотные слова и выражения, типичных для Уэльса [1]
Not gonna lie to you...

Врать не буду...

To be honest, like,...

Честно говоря...
Шутки в сторону.../ Прошу прощения, но...

Not being funny...

(обычно говорят перед тем, как сказать
что-то серьезное)

Tidy

хороший

Pop

газировка

Alright/ Wha? = Hello!

Привет! / Здравствуйте!

A drive

водитель

наземного

транспортного

средства

Tamping

очень злой / разозленный

Humming/ Buzzing/ Minging

противный, вонючий

Ych a fi! [uh-ka-vee]

Это противно!

Where to's it? = Where is it?

Где это?

By here / By there = Here / There здесь / там
What it is is...

Дело в том, что...

A butt / a beaut

друг / подруга

Cwtch

очень теплые крепкие объятия

A mitcher

человек, который прикидывается больным
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или прогуливает работу/ школу
выражение удивления (например, «Ничего

Dew, dew!

себе!»)
дедушка

A grampu / bamps

местное название комбо «рис и жаренный

«Half and half»

картофель»

Lush = very nice

очень хороший, приятный, милый

Daps

кроссовки

Now after / after now

в будущем

Chopsy

нахальный, болтливый

A chopsing

ссора, спор

Gomping

противный, неприятный

To be under the doctor

чувствовать себя нехорошо

A yur = ear/ here/ year

ухо/ здесь/ год

Shonky

плохого качества

Now in a minute

в ближайшее время

A bap

буханка хлеба

What's occurring? = Hello!

Привет! Здравствуйте!

Beyond = extremely

невероятно, очень, чрезмерно
выражение

Oh never!

удивления

(например,

«Невозможно!», «Быть не может!»)
бедняжка

A dab

Most probably = almost certainly скорее всего, наверняка
Будущее уэльского английского - предмет постоянных непримиримых
споров среди лингвистов. Существует мнение, что он сохранится как акцент, а
не диалект, по мере того как валлийский язык продолжает выходить из
употребления.

С

другой

стороны,

высказывается

прогноз,

что

сконцентрированные усилия для сохранения валлийского языка будут по© Стародубцева Е.А.
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прежнему способствовать кельтскому влиянию на английский язык. А
результаты этих усилий можно увидеть в цифрах: в 1991 было 508 тысяч или
18,7% валлийцев, говорящих на валлийском языке; в 2001 уже 582 тысячи или
20,8% населения заявили, что могут говорить на нем. Это число выросло и
продолжает расти за счет школьников, в 1999 было принято решение, что все
ученики изучают валлийский язык до достижения 16 лет. На настоящий момент
несколько телевизионных каналов и радиостанций вещают на валлийском
языке. Несколько сотен книг, журналов, более 50 местных газет выходит на
валлийском языке. Согласно недавно проведенному опросу общественного
мнения 67% населения Уэльса считают, что необходимо делать еще больше для
распространения валлийского языка. Что позволяет сделать вывод, что
уэльский английский будет продолжать существовать и отдаляться от статуса
всего лишь акцента.
Список источников
1.

Welsh

dialect.

Диалект

Уэльса

https://www.lingvo-

svoboda.ru/blog/grammer/welsh-dialect/
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ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
Гу азаа Л.В.

СОВРЕМЕННОЕ ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ НЕКОТОРЫХ
АСПЕКТОВ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ «НАЦИЯ» В
РОССИЙСКОМ КОНТЕКСТЕ
Гуазаа Леон Витальевич
аспирант кафедры национальных федеративных отношений Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации
После М. Фуко общим в науке является представление, что каждая
конкретная историческая эпоха реализуется как специфическая эпистема – в
определенном смысле целостное проблемное поле культурного знания,
образующегося разного рода дискурсами. И как классический рационализм
сменила эпистема современнности – модерна, – так и на смену ей, с переходом
к 5 и 6 технологическим укладам, приходит новый формационный порядок с
ярко выраженными информационно-цифровыми качествованиями – новые
реальности (природы) легко обеспечиваются онто-гносео-логиями, а онтологии,
освобождаясь

от

аксиологических

зависимостей,

технологизируются,

кардинальным образом изменяя перспективу антропологического бытия.
Встает

проблема

корректировки

понятийно-категориальных

аппаратов,

поскольку «…в любом обществе производство дискурса одновременно
контролируется и подвергается селекции, организуется и перераспределяется с
помощью некоторого числа процедур, общей целью которых является
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обуздание

властных

полномочий,

непредсказуемости,

“угрожающей

материальности” дискурса...»2.
Деррида пишет: «Категории являются фигурами (skhemata), посредством
которых бытие, собственно говоря, выражается настолько, насколько оно
вообще может быть выражено через многочисленные искажения во множестве
тропов. Система категорий – это система способов конструирования бытия.
Она соотносит проблематику аналогии бытия – во всей одновременности своей
неоднозначности и однозначности – с проблематикой метафоры в целом.
Аристотель открыто связывает их вместе, утверждая, что лучшая метафора
устанавливается по аналогии с пропорциональностью.
Одного этого уже было бы достаточно для доказательства того, что
вопрос о метафоре является для метафизики не более маргинальным, чем
проблемы

метафорического

стиля

и

фигуративного

словоупотребления

являются аксессуарными украшениями или второстепенным вспомогательным
средством для философского дискурса»3;
Николай Бердяев пишет: «Историческая судьба русского народа была
несчастной и страдальческой, и развивался он катастрофическим темпом, через
прерывность и изменение типа цивилизаций. В русской истории нельзя найти
органического единства. Слишком огромными пространствами приходилось
овладевать русскому народу, слишком велики были опасности с Востока,
велики были опасности и со стороны Запада. В истории мы видим пять разных
Россий: Россию Киевскую, Россию татарского периода, Россию московскую,
Россию петровскую, императорскую и, наконец, новую советскую Россию»4.
Следовательно, в истории (онтическом) будет еще и постсоветская Россия с

Фуко М. Порядок дискурса // Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и
сексуальности: работы разных лет / сост. и пер. С. Табачниковой. М., 1996. С. 51.
3
Derrida J. The supplement of copula: Philosophy before linguistics // Textual strategies:
Perspectives in post-structuralist criticism / ed. by Harari J.N. L., 1980. P. 91.
2

4

Бердяев Н. Истоки и смысл русского коммунизма. Париж, 1955. С. 7.
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широчайшей палитрой подходов к её политико-идеологической и культурноидеологической определенности.
На этом фоне встает проблема не этно-политического фактора, а глубже –
проблема природы: неужели есть нечто, что «рождает», приводит к проявлению
особой уникальности, которую можно именовать Этничность по аналогии,
например, с Homo (анропологизм) и/или с проявлениями этой природной
«физичности» – как психическое / религиозно-семиотическое / социальнополитическое и т.п.? Не делаем ли мы ошибку, когда вдруг зачем-то / почемуто переносим то, что относится к форме, на содержание? (Конечно, содержание
связано с формой, в том числе и формой выражения, но объем содержания, это
не объем формы, и тем более формы выражения...)
В

контексте

постмодернистских

подходов

по-особому

звучит

вопрошание: что же это за такая национальная страсть все редуцировать /
вульгаризировать до каких-то примитивных форм, притом так, что эти
получающиеся формы никакого отношения к явлениям и процессам жизни не
имеют? И не потому ли С.С. Аверинцев как-то заметил: «Завышенная оценка
значения [культурных] констант … есть гносеологическая ошибка. Русская
жизнь, как и всякая иная, подвержена глубинным изменениям, вносящим
скрытое несходство даже в то, что внешне сходно»5.
На деле ведь нет никаких ни этносов, ни наций. – Это не более чем
пустые понятия / категории6, задающие «сетку-рамку» для обеспечения
непротиворечивой

целостности

представления

о

характере

и

способе

коммуникативных актов, порождающих и удерживающих (воспроизводящих)
ту или иную праксео-(онто-гносео-аксео)-логию7.
Аверинцев С.С. «О некоторых константах традиционного русского сознания» // Связь
времён: собр. соч. М., 2005. С. 373.
6
См., напр.: Войшвилло Е.К. Понятие как форма мышления: логико-гносеологический
анализ. М.: Изд-во МГУ, 1989.
7
Наприм., российский философ В.С. Кржевов отмечает: «Привычные всем слова – народ,
5

народность, нация – издавна входят в состав языка повседневного общения. Наряду с этим
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Нет никаких этносов и наций, поскольку это – лишь названия для
определенного уровня общности – не более, чем учёт количественного
показателя при характеристике антропологической [социальной] системы
(акторов),

способной

обеспечивать

(поддерживать)

солидарность,

т.е.

для абсолютного большинства людей – носителей т.н. “обыденного знания” – привычны
представления о “своем народе” (“нации”), и, соответственно, о своей “национальной
принадлежности”. В подавляющем большинстве случаев такая принадлежность считается
врожденной, наследуемой человеком от своих прямых родителей и более отдаленных
предков. Эти представления формируются по ходу становления каждого человека, и, на
первый взгляд, их основательность не требует особых размышлений. Однако если мы
обратимся к данным науки, специально занятой изучением процессов формирования и
изменения этнических общностей – она называется этнологией – довольно быстро
выясняется, что занимающие ее вопросы – что представляют собой такие общности, какова
их природа, и что лежит в основе консолидации этнических групп – эти вопросы не имеют
однозначных, всеми принимаемых ответов – напротив, они являются предметом давно
идущей дискуссии…» – см.: Кржевов В.С. Этнические измерения истории // Социальная
философия

и

философия

истории:

уч.

пособ.

М.,

2019.

С.

333–351

(URL:

https://youtu.be/P4X6cK9qTms; дата обращения – 20.06.2020); Он же. Этничность или
гражданство: к вопросу об основах национально-культурной интеграции // Пути России:
новый старый порядок – вечное возвращение. М., 2016. С. 255–275; Он же. Этнос и
гражданская нация: к проблеме определения природы этнического // Философские
перекрестки: Московско-Казанский сборник / под ред. М.Д. Щелкунова. Казань, 2012. С. 83–
108; Этнос, нация, ценности: Социально-философские исследования / науч. ред. К.Х.
Момджян, А.Ю. Антоновский. М., 2015; Андерсон Б. Воображаемые сообщества.
Размышления об истоках и распространении национализма / пер. с англ. В. Николаева;
вступ. ст. С. Баньковской. – М., 2001; Бородай Ю.М. Эротика – смерть – табу: трагедия
человеческого

сознания.

М.,

1996.

С.

315–318;

Тишков

В.А.

Забыть

о

нации

(постнационалистическое понимание национализма) // Вопросы философии. 1998. № 9; Он
же. Реквием по этносу: исследования по социально-культурной антропологии. М., 2003;
Цуркан Е.Г. Нация – миф об идеальном обществе // Пространство и Время: альманах. 2017.
Т. 15. № 1.
© Гуазаа Л.В.
645

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

целостность,

в

условиях

www.openscilab.org

кризисов

–

эффективно

обеспечивать

мобилизациоонные практики, т.е. при любых неблагоприятных условиях
солидаризироваться – не отвергать, а поддерживать / активно практиковать те
формы и виды связей и отношений – такую родо-видовую модель отношений,
которая

при

самых

неблагоприятных

обстоятельствах,

при

общем

редуцировании системы, все же демонстрирует устойчивость и может быть
описана / реконструирована как уникальная онто-гносео-аксео-логия. Потому,
собственно, язык – его грамматическая система, и религия – культо-ритуальная,
иерократическая система, и есть те базовые и достаточные элементы –
имплицитные пра-логосность и пра-системность, – которые составляют
национальный «код» – «ядро» национальной культуры, и обеспечивают его,
общества и его структуры, регенерацию и репрезентацию.
Так

что,

когда

речь

заходит

об

идентификациях

(условиях

определенности), перед нами встаёт лишь одна проблема – определиться с
показателями системы – определиться со способом, которым мы будем
приписывать этой системе и ее элементам те или иные значения:
– количественное здесь будет соотноситься с формами организации, уровнями
и видами институционализации;
– форма общности с историософской доктриной – набором идеологем,
репрезентирующих актуальные аксиоматики8;
– аксиоматика с уровнем (способами) рационализации – надо будет определять,
какой из уровней сознания (мифологический, религиозный, сциентистский)
оказывается наиболее устойчивым для поддержания социально значимых
дискурсов и способов их аргументации и способно ли социальное пространство

См., напр.: Абдулатипов Р.Г. Теоретические вопросы развития национальных отношений.
М.: Русский мир, 2001.
8
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стимулировать процессы рекультивации – выступать экосистемой и пониматься
как эпистема – быть одновременно средой, актором и символом (образом)9.
Так что можно согласится с выводом М. Фуко: «Среди всех изменений,
которым подверглось знание вещей и их порядка, знание тождеств, различий,
признаков, эквивалентов, слов, – короче, среди всех эпизодов этой глубинной
истории Тождественного лишь один, который начался полтора века назад и,
быть может, скоро закончится, позволил явиться образу человека. И это было
не избавлением от давнего беспокойства, не выходом из тысячелетней заботы к
ясности осознания, не подступом к объективности того, что так долго было
достоянием веры или философии, – это было результатом изменения
фундаментальных диспозиций знания.
Если эти диспозиции исчезнут так же, как они некогда появились, если
какое-нибудь

событие,

возможность

которого

мы

можем

лишь

предчувствовать, не зная пока ни его облика, ни того, что оно в себе таит,
разрушит их, как разрушена была на исходе XVIII в. почва классического
мышления, тогда – можно поручиться – человек исчезнет, как исчезает лицо,
начертанное на прибрежном песке»10.
Таким образом, поэтому значимое этно-политическое и этно-культурное
нации – практика ценностно ориентированного дискурса – практика диалогов о
том, каким быть будущему, почему мечты до сих пор так и не сбылись почти
ни у какого из прошлых поколений, – все это залог устойчивости национальной
картины мира – метафизической системы, данной как спекулятивный опыт
воспроизводства универсалий11.

9

См., напр.: Харитонов А.С., Шмидт В.В. Практикующая философия: к обоснованию

телеологического подхода. // Евразия: духовные традиции. 2012. № 3.
Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук / пер. на рус. В.П. Визгин, Н.С.
Автономова. М., 1977. С. 398.
11
См., наприм.: Бромлей Ю.В. К разработке понятийно-терминологических аспектов
национальной проблематики // Советская этнография. 1989. № 6. С. 3–17; Рыбаков С.Е.
10
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Жариков А.П., Магомед беков Э.П.

ИЗУЧЕНИЕ РАДИАЦИОННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ДЕФЕРОКСАМИНА
Жариков Артем Павлович
аспирант кафедры химии высоких энергий и радиоэкологии, ассистент кафедры
химии высоких энергий и радиоэкологии РХТУ им. Менделеева
Магомедбеков Эльдар Парпачевич
кандидат химических наук, доцент кафедры химии высоких энергий и
радиоэкологии РХТУ им. Менделеева,
заведующий кафедрой химии высоких энергий и радиоэкологии РХТУ им.
Менделеева
Последние достижения в области методов визуализации с помощью
позитронно-эмиссионной

томографии

(ПЭТ)

позволили

визуализировать

специфические клеточные рецепторы, что позволило лучше охарактеризовать
многие

заболевания.

Благодаря

этим

технологическим

достижениям

впоследствии возросла потребность в новых радиоизотопах для синтеза
радиофармацевтических препаратов, которые могут быть разработаны для
визуализации конкретных мишеней [1].
При синтезе радиофармпрепаратов, выбор хелатора имеет решающее
значение

для

разработки

эффективного

рецептор-ориентированного

радиофармацевтического препарата, для мечения горячими изотопами.[2]
Идеальный хелатор должен соответствовать нескольким критериям:
1)

он должен быстро и количественно связываться с очень низкими

(микро- и наномолярными) концентрациями радиометалла, что делает
возможным простое приготовление радиофармацевтических препаратов на
© Жариков А.П., Магомедбеков Э.П.
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месте.
Он должен количественно связывать радионуклид даже при низких

2)

концентрациях хелатора. После синтеза радиоактивно меченого биоконъюгата
немеченый

«холодный» предшественник обычно

нелегко

отделить от

радиоактивной меченой конструкции. В результате, относительно большие
количества

немеченого

биоконъюгата

могут

конкурировать

с

радиофармпрепаратом за центры связывания in vivo, эффективно блокируя
связывание последних. Количественная мера радиоактивности, связанная с
биологически активной молекулой, называется молярной активностью и имеет
единицы активности (Бк) на моль конъюгата.
3)

Он должен стабильно удерживать радионуклид in vivo, чтобы

диссоциация не приводила к нежелательному накоплению радионуклида в
здоровых нецелевых тканях.
Отсюда следует, что любой хелатор для биоконъюгата, меченого
радиоактивным изотопом, должен селективно связывать радиометалл с
высокой

термодинамической

стабильностью,

высокой

кинетической

стабильностью и быстрой кинетикой комплексообразования. Благоприятная
термодинамика важна для формирования комплекса в условиях, когда
концентрации как хелатора, так и иона металла очень низкие.
Полидентатные хелаторы обычно образуют больше термодинамически
стабильных комплексов с металлами, чем гомологичные монодентатные
лиганды.

Действительно,

все

лиганды,

применяемые

для

радиофармацевтических препаратов на основе различных радионуклидов,
представляют собой полидентатные хелатообразующие системы. После
попадания в кровоток радиофармацевтические препараты разбавляются еще
больше, эндогенные биомолекулы с более высокой концентрацией могут
конкурировать за связывание с радиометаллом, а эндогенные ионы металлов
могут

конкурировать

термодинамически

за

связывание

стабильные

с

комплексы

хелатором.

Даже

радионуклид-хелатор

самые
могут
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диссоциировать. При надлежащей конструкции полидентатные хелаторы - и
особенно

макроциклические

хелаторы

–

могут

придать

необходимую

кинетическую стабильность. Если донорный атом из полидентатного или
макроциклического
вероятность

его

лиганда
быстрой

диссоциирует
повторной

от

металлического

координации

высока,

центра,

поскольку

диссоциированный донорный атом (связанный с другими координированными
атомами) остается проксимальным к металлическому центру.
Это

кинетическое

проявление

хелатного

эффекта.

Быстрое

и

количественное хелатирование радиометалла желательно, потому что многие
радиофармацевтические препараты, особенно те, которые основаны на галлии68, будут готовиться на месте в больницах и клиниках. Быстрая кинетика
радиоактивной метки необходима не только при работе с радионуклидами с
коротким периодом полураспада, но также упрощает протоколы радиоактивной
метки

и

устраняет

необходимость

в

разделении

или

очистке

от

непрореагировавшего радиометалла.
Степень, в которой кинетика комплексообразования и кинетическая
стабильность in vivo влияют на выбор хелатора, значительно зависит от
периода полураспада радионуклида и используемого протокола приготовления
РФП. Галлий-68 имеет период полураспада 68 минут, поэтому быстрая
кинетика радиоактивной метки имеет решающее значение. Однако, поскольку
получение изображений ПЭТ с помощью радиофармацевтических препаратов
на основе

68

Ga обычно выполняется в течение 2 часов после введения

индикатора, длительная стабильность in vivo (> 4 часа) не требуется. Однако
использование радионуклида в качестве метки для векторов с многодневными
фармакокинетическими профилями означает, что стабильность in vivo имеет
первостепенное значение.
В таблице 1 приведены наиболее популярные хелаторы, используемые
при

синтезе

радиофармпрепаратов

и

условия

проведения

реакции

комплексообразования с радиохимическим выходом (РХВ).
© Жариков А.П., Магомедбеков Э.П.
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Таблица 1. Хелаторы для РФП
Хелатор lgKML
DTPA
24,3
DFO

28,6

H2dedpa

28,1

DOTA

21,3

NOTA

31

AAZTA

22,2

Условия проведения реакции РХВ, %
0,5 М ацетат аммония (pH=5), 10 мин,
98
комнатная температура.
0,1 М ацетат аммония (pH=4,5), 5 мин,
96
комнатная температура.
0,1 М ацетат натрия, 10 мин, комнатная
97
температура.
1 М буффер HEPES (pH=4,8), 5 мин,
>90
95°C
1 М буффер HEPES (pH=3,5), 10 мин,
>95
95°C
1 М ацетат натрия (pH=4,5), 10 мин,
>95
комнатная температура.
0,2 М ацетат натрия, 1 мин, комнатная
>95
температура.

DATA 21,7

Помимо основных хелаторов ведутся разработки производных этих
хелаторов. В работах [2, 3, 4] рассмотрены различные лиганды и показано, как
радионуклиды

инкорпорируются

в

них.

Но

для

полного

понимания

радиационной устойчивости одного из хелаторов, дефероксамина, нами была
предложена модель воздействия внешнего облучения на дефероксамин.
В

данной

работе

была

изучена

радиационная

устойчивость

дефероксамина, как уже говорилось выше, применимого при синтезе
радиофармпрепаратов для инкорпорирования различных радионуклидов.
Экспериментальная часть
Жидкостную хроматографию выполняли на системе высокоэффективной
жидкостной

хроматографии

МАЭСТРО

(МАЭСТРО,

Россия,

Химки).

Аликвоту образца объемом 10 мкл вводили в колонку на основе силикагеля
(EC-C18) C18 (100 мм × 4,6 мм × 2,7 мкм), термостатируемую при 30 ° C.
Дефероксамин растворяли в воде c концентрацией 1 мг/мл для идентификации
на

ВЭЖХ

дефероксамина

с

диодноматричным
облучали

при

детектором.
дозах

Полученный

используемых

при

раствор
синтезе

радиофармацевтических препаратов. [5,6]
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Обсуждение результатов
Авторами было обнаружено, что данный хелатор радиационно не
устойчив уже при поглощенной дозе 10 и 20, 30, 40 и 55 грей соответственно.
(рисунок 1 и рисунок 2)

Рис. 1 Хроматограмма дефероксамина
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Рис.2 Зависимость площади пика аналита от поглощенной дозы

Из рисунка 2 мы видим, что уже при поглощенной дозе 10 грей
увеличивается площадь исследуемого аналита, что скорее всего связано с
образованием нового соединения при воздействии ренгеновского излучения.
Предположительно схема образования свободного радикала может быть
такая, что из дефероксамина (рис.3)

Рис.3 Структура дефероксамина

образуется продукт возникший при радиолизе (рис.4), присоединение
свободного радикала по свободной аминогруппе
© Жариков А.П., Магомедбеков Э.П.
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Рис.4 Продукт радиолиза воды-присоединения гидроксильной группы к дефероксамину

Выводы
Проведя данный эксперимент, можно утверждать, что исследуемый
хелатор

радиационно

не

устойчив

и

используя

его

при

синтезе

радиофармпрепаратов следует обращать особое внимание на радиационную
устойчивость непосредственно хелатора, который является ключевым звеном в
радиофармацевтическом комплексе и принимает на себя первостепенный
«удар» при внутреннем облучении. В дальнейшем планируется изучить
радиационную устойчивость не только хелаторов, применяемых в РФП, но и
всего радиофармацевтического комплекса в целом.
Данное исследование было проведено за счет внутреннего гранта К-2020030.
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Лету та М.М., Сікорський О.О.

ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОНЦЕНТРАТ
ЯК ІНТЕНСИФІКАТОР ПОМЕЛУ ВАПНА
Летута Микола Миколайович
Студент групи ХК-91мп, ХТФ КПІ ім. Ігоря Сікорського
Сікорський Олексій Олексійович
Асистент кафедри ХТКМ КПІ ім. Ігоря Сікорського
Вапно це продукт випалення карбонатних порід, який широко
застосовується

в різних галузях промисловості. Воно є одним з найбільш

широко-розповсюджених,

всебічно

використовуваних

хімпродуктів,

вироблених і споживаних у всьому світу. Найбільшими споживачами є чорна
металургія, будівельна індустрія, целюлозно-паперова промисловість, хімічна
промисловість, цукрова промисловість і сільське господарство. А також
використовують для охорони навколишнього середовища (нейтралізація
стічних вод і димових газів). [1,2]
Будівельне вапно це продукт, отриманий шляхом випалу до повного
виділення вуглекислоти кальцієво-магнієвих гірських порід, що містять не
більше 8% глинистих і піщаних домішок. За

сировину використовують

карбонатні породи – вапняк, крейда, ракушняки, доломітизований вапняк. [1]
Негашене порошкоподібне (мелене) вапно отримують помелом комового
вапна в кульових млинах. Ступінь подрібнення вапна характеризують повними
залишками на ситах №02 та №008, які повинні складати відповідно не більше
1,5 і 15% від маси проби, яку просівають.
Помел випаленого вапняку досить енергоємний процес при отриманні
вапна. Для зниження енергозатрат при помелі користуються різними
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варіантами, наприклад: введення інтенсифікатора помелу або модернізація
млина.
В даній роботі передбачається введення змін в рецептуру.
Залізордний концентрат, який додається під час помелу вапна, виконує
важливу роль. При його використанні мінімізується можливість комкування і
налипання вапна на робочі органи млина, в результаті чого підвищується
ефективність процесу помелу.
Випалене вапно з печі вивантажують на транспортер, на який перед цим
було загружено кількість залізорудного концентрату, яка складає 10 % від ваги
вапна. Отримана суміш вапна із залізорудним концентратом поступає в млин,
де перемішується і мелеться. [5]
Використання даного способу дозволяє виключити комкування і
налипання вапна на помельні тіла, при цьому міцність отриманої суміші
підвищується при випробуванні на удар на 10 %, а на стиранність – в 2,3 раза.
Питома потужність даної установки збільшується з 1,37 м3/год до 1,57 м3/год.
Таким чином внаслідок інтенсифікації процесу помелу вапна потужність
помольної установки збільшується на 15 %. [5]
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Irtegova A.O., Aroy an M.V., Kaukho va I.E., Novikova E.K.

DETERMINATION OF THE DYNAMIC VISCOSITY OF OINTMENT
COMPOSITIONS OF SOFT DOSAGE FORMS

Irtegova A.O., Aroyan M.V., Kaukhova I.E., Novikova E.K.
Saint-Petersburg State Chemical and Pharmaceutical University
14 Prof. Popov St., Saint-Petersburg, 197376, Russia
E- mail: mariya.aroyan@pharminnotech.com

Introduction: Nowadays, ointments are widely used in dermatology, dentistry,
surgery, gynecology and other fields of medicine. An important stage in the
development of soft dosage forms is the study of structural and mechanical
properties, one of which is the dynamic viscosity. This indicator affects the stability
of homogenization and packing of ointments [1].
Aim of the Study: The purpose of this work was to determine the dynamic
viscosity of ointment compositions.
Materials and Methods: We offered 3 ointment compositions of soft
medicinal forms. Composition No. 1 (content of components in %) : vaseline 7.5,
emulsion wax 3, nipazol 0.08, nipagin 0.08, vaseline oil 4.5, PEO-1500 0.6,
propylene glycol 24, purified Water to 100 %; composition 2: nipagin and nipazol
0.08, carbopol 1.2, triethanolamine 3, purified water to 100; composition 3: nipazol
0.08, nipagin 0.08, Na-CMC 1.8, sodium alginate 0.6, purified water up to 100.
Dynamic viscosity was determined using a standard Brookfield DV-II+ Pro
rotary viscometer [2].
Results and Discussion: The experimental data obtained are presented in table
2.
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Table 2. Characteristics of ointment formulations
Sample

% torque
moment

Composition № 1

60,5
77,0
21,8
28,0
29,6
41,0

Composition № 2
Composition № 3

Dynamic
viscosity,
MPa*s
31257
19392
10915
6942
15142
10245

Shear rate, RPM

The index of
thixotropy

20
40
20
40
20
40

1,61
1,57
1,48

Conclusions: From the data obtained, it can be concluded that the dynamic viscosity
of the systems decreases as the shear rate increases. Therefore, it can be assumed that
the compositions have thixotropic properties and can be used in the technology of
soft dosage forms.
References:
1. Weinstein V. A. Research of structural and mechanical properties of soft medicinal
forms / / Development and registration of medicinal products, no. 3(20), 2017. P. 7078.
2. [Electronic resource]. - Access mode:
http://resource.rucml.ru/feml/pharmacopia/14_1/HTML/595/index.html/ (accessed
10.03.20).
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ЮРИДИЧНІ НАУКИ
Бабіна В.О., Шевченко Б.Г.

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА І
ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Бабіна Валентина Олександрівна
доцент кафедри міжнародних відносин та права
Одеського національного політехнічного університету, к.п.н
Шевченко Богдан Григорович
старший викладач кафедри міжнародних відносин та права
Одеського національного політехнічного університету
У сучасних умовах розвитку інститутів громадянського суспільства все
більшого значення набувають питання існування індивіда в наддержавній
системі взаємодії. Зміна інформаційного потоку в системі «індивід суспільство - держава» призвело до появи особливої взаємозв'язку, що
виражається в глобальній залежності, де роль індивіда зведена до розуміння
його як необхідного атрибуту мережевих інновацій. Дані обставини призвели
до трансформації функціональних і структурних характеристик громадянського
суспільства,

назріла

необхідність

уточнення

поняття

громадянського

суспільства враховуючи сучасні реалії.
Громадянське суспільство сьогодні знаходиться в стані переходу на
новий

рівень

свого

розвитку,

який

характеризується

як

глобальний

інформаційно-комунікативний управлінський простір, в основі якого лежить
індивід, здатний приймати рішення з проблемних питань, породжених
сучасними викликами.
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Вектор

розвитку

інститутів

громадянського

суспільства

в

бік

інтернаціоналізації в недалекому майбутньому зумовить становлення і розвиток
нової моделі управління суспільством за допомогою мережевого глобального
громадянського суспільства, в міру ефективності управління якого функції
держави повинні бути поступово передані останньому.
Але ми повинні зазначити, що суспільство ще в повній мірі не готово
психологічно до такого розвитку подій. І саме в цьому З. Бжезинський бачить
загрозу демократичному суспільству, а саме в тенденціях посилення принципу
системності. У зв'язку з цим він відзначає, що в цьому полягає «своєрідний
виклик демократичному суспільству»[1].
На наш погляд, ці складові лежать в основі будь-якого сучасного
суспільства. Посилення їх ролі не може нести тільки негативну оцінку. Адже
мова в даному випадку йде про те, що в глобальному управлінському просторі
може функціонувати система, автономна від державно-владної машини, що
здійснює свою діяльність на демократичних засадах. На це питання нам дає
відповідь суспільство нового типу, глобальне громадянське суспільство, де в
основі взаємодії його структурних одиниць лежать соціо-комунікативні зв'язки
за допомогою глобальної павутини Internet.
Дослідник процесів глобалізації У. Бек пише, що «політика глобалізації
націлена на позбавлення не тільки від профспілкових, але і від національнодержавних обмежень, вона має на меті ослаблення національної державної
політики »[2].

Частково ці побоювання виправдані, вплив транснаціональних

корпорацій на державу невблаганно росте.
Як наслідок дослідження цього процесу, назріла об'єктивна необхідність
виявлення складових глобального розвитку, що роблять найбільш сильний
вплив на становлення глобального громадянського суспільства.
По-перше,

рушійною

силою

глобального

розвитку

є

інноваційні

комунікаційні технології, що несуть у собі інтенсифікацію отримання і
використання інформації. Становлення даної глобальної інформаційно© Бабіна В.О., Шевченко Б.Г.
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комунікаційної культури свідчить про зміну світогляду індивіда, як основи
структурної одиниці глобального громадянського суспільства. Основою цього
процесу є орієнтир на творчий пошук, самореалізацію себе, можливість
електронного навчання в різних країнах за допомогою інноваційних освітніх
програм, при цьому перебуваючи в будь-якому зручному місці, де є можливість
виходу в глобальну інформаційно-комунікативну мережу. [3]
По-друге, правова держава є вищим ступенем розвитку громадянського
суспільства, зосереджуючи в собі центральну функцію гаранта стабільного
розвитку і функціонування громадянського суспільства. В сучасних умовах
стало очевидним, що інститути громадянського суспільства, їх взаємозв'язок,
виступають в ролі достатньої умови для того, щоб вважати державу правовою.
Причому тільки в правовій демократичній державі ця ознака наділяється
властивою йому спочатку змістовною складовою.
По-третє,

існують

колосальні

проблеми

міграції

населення,

які

загострилися в епоху глобалізації. Якщо трудову міграцію можна назвати
позитивним явищем глобалізації, то міграція злочинних елементів і спільнот,
перетворення їх з локальних в міжнародні є платою світової спільноти на
шляху до глобального громадянського суспільства як основної вимоги розвитку
правової держави.
По-четверте, соціальні мережі, при всьому їх фундаментальному значенні
для

становлення

глобального

громадянського

суспільства,

все

більше

відіграють головну роль соціальної активності, здатної згуртовувати розрізнені
громадянські групи.
Соціальні мережі є реальною загрозою для держави та її інститутів, їх
руйнівний і творчий характер ще тільки належить побачити світові в умовах де
загострюються глобалізаційні виклики.
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Таким чином, громадянське суспільство виступає в ролі основного
регулятора функціонування і розвитку правової держави в умовах сучасних
викликів глобалізації. В умовах глобалізації держава більше не може бути
одноосібним узурпатором функцій соціального регулювання, у міру розвитку і
становлення

глобального

мережевого

громадянського

суспільства

воно

повинно поступово передавати свої функції останньому.
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На сьогоднішній день в юридичній

науці питання

про об'єкт

правовідносини в цілому залишається дискусійним. Одні автори вважають, що
деякі види правових відносин взагалі не мають об'єкта (в якості таких
називаються кримінально-правові відносини), інші - що заперечення факту
наявності об'єкта робить правовідносини безглуздим.[1]
Разом з тим остання точка зору видається більш вірною. Як уже
зазначалося, об'єкт інформаційних правовідносин - це те, з приводу чого між
суб'єктами виникають правові відносини, заради чого вони вступають в
правовий зв'язок.
Для характеристики інформації як об'єкта права найістотнішою її
ознакою є нематеріальний характер відомостей про предмети та явища життя.
Однак

беручи

до

уваги,

що

без

допоміжних

компонентів

техніко-

технологічного та інформаційно-діяльнісного значення неможлива реалізація
інформаційного інтересу, вони повинні розглядатися як необхідні елементи
поняття інформації як об'єкта права. Тому крім основного компонента
нематеріального блага інформаційного змісту (відомостей про життя) до складу
інформації як об'єкта права входять і допоміжні компоненти (технікотехнологічний

та

інформаційно-діяльнісний).

В

силу

цього

об'єкт

інформаційного права необхідно розглядати як структурно складне благо
інформаційного змісту (відомості про життя, техніко-технологічні системи і дії
по їх обробці). [2]
Юридичними

властивостями

інформації

називають

властивості

інформації, які здійснюють правове регулювання щодо інформації: відчуження
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інформації, при її відчуженні відбувається передача прав на дану інформацію;
незалежність інформації виникає при включенні її в обіг, вона має вигляд
кодування (знаки, символи), після цього вона відділяється від виробника і існує
відокремлено; інформація і носій - двоєдиний; тиражованою інформації;
документ; екземплярність.
Інформація ділиться на два види: загальнодоступна і обмежена, доступ до
якої обмежено законодавством держави. Існує перелік інформації, до якої
доступ не може бути обмежений, до такої інформації відноситься використання
бюджетних коштів, діяльність державних органів і інформація, що надається
безкоштовно.
За своєю правовою природою інформація є подільною, споживною,
рухомою категорією, наділеною індивідуально визначеними ознаками речі, і за
певних умов може приносити її володільцю дохід.
За видами цивільно-правових відносин, до яких належить той чи інший
вид інформації, інформацію запропоновано класифікувати на такі типи:
1) інформацію, яка є самостійним особливим об’єктом цивільних прав
(відомості та інші види інформації, що не належать до двох інших типів);
2) інформацію як об’єкт виключних прав інтелектуальної власності
(твори);
3) інформацію як об’єкт особистих немайнових прав (особисте немайнове
благо) [3, с. 214].
Інформація може бути відомою, новою (сформованою, виведеною,
згрупованою,

виокремленою

тощо)

та

новою

творчою

(створеною)

інформацією [4, с. 133].
Кожний об’єкт цивільних прав має властивості задовольняти ті чи інші
потреби учасників цивільних правовідносин. Характер таких потреб, як і
способи їх задоволення, може бути різним та залежить від конкретного
різновиду інформації і її правового режиму.
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У ст. 10 Закону України «Про інформацію»[5] за змістом інформація
поділяється на такі види:
– інформація про фізичну особу (персональні дані)
– відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка
ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована;
– інформація довідково-енциклопедичного характеру
– систематизовані, документовані, публічно оголошені або іншим чином
поширені відомості про суспільне, державне життя та навколишнє природне
середовище;
– інформація про стан довкілля, або екологічна інформація
– відомості про стан складників довкілля та його компоненти, у тому
числі генетично модифіковані організми, і взаємодію між цими складниками;
фактори, що впливають або можуть впливати на складові частини довкілля;
стан здоров’я й безпеки людей, умови життя людей, стан об’єктів культури та
споруд тією мірою, якою на них впливає або може вплинути стан складників
довкілля;
– інформація про товар (роботу, послугу)
– відомості та/або дані, які розкривають кількісні, якісні та інші
характеристики товару (роботи, послуги);
– науково-технічна інформація
– будь-які відомості та/або дані про вітчизняні й зарубіжні досягнення
науки, техніки та виробництва, одержані в ході науково-дослідної, дослідноконструкторської,

проектно-технологічної,

виробничої

й

громадської

діяльності, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в
електронному вигляді;
– податкова інформація – сукупність відомостей і даних, що створені чи
отримані суб’єктами інформаційних відносин у процесі поточної діяльності та
необхідні для реалізації покладених на контролюючі органи завдань і функцій у
порядку, встановленому Податковим кодексом України;
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– правова інформація – будь-які відомості про право, його систему,
джерела,

реалізацію,

юридичні

факти,

правовідносини,

правопорядок,

правопорушення, боротьбу з ними та їх профілактику тощо;
– статистична інформація – документована інформація, яка дає кількісну
характеристику масових явищ і процесів, що відбуваються в економічній,
соціальній, культурній та інших сферах життя суспільства;
– соціологічна інформація – будь-які документовані відомості про
ставлення до окремих осіб, подій, явищ, процесів, фактів тощо.
Через особливості видів інформації як об’єкта правовідносин правовий
режим кожного виду інформації регламентується окремим законом.[6]
Специфіка та способи використання об'єкта інформаційного права
визначаються Цивільним кодексом України. При цьому особа, яка має право (в
тому числі виключне) дозволяти використання об'єкта інформаційного права,
може використовувати цей об'єкт на власний розсуд, з дотриманням прав інших
осіб.
Використання об'єктів, які становлять відкриту інформацію, здійснюється
будь-якою фізичною особою вільно, крім випадків, передбачених законом.
Використання об'єктів, які становлять інформацію з обмеженим доступом
іншою особою здійснюється з дозволу особи, яка має право дозволяти
використання об'єкта інформаційного права, крім випадків правомірного
використання без такого дозволу, передбачених ЦК України та іншими
законами. Умови надання дозволу на використання об'єкта інформаційного
права (як відкритої інформації, так і інформації з обмеженим доступом),
можуть бути визначені інформаційним договором, який укладається з
додержанням вимог ЦК України та іншими законами.
Деякі фахівці не виключають зв'язок інформаційного права з цивільним
правом, хоча пояснюють це головним чином тим, що обидві галузі регулюють
різні

сторони

майнових

відносин,

або

зв'язком

цивільного

права

з

інформаційним за посередництвом норм ЦК, згідно з якими інформація свого
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часу була віднесена до об'єктів цивільних прав не тільки в Україні, і
охоплювала відносини, пов'язані із службовою та комерційною таємницею.
Наприклад, якщо для представників російської школи права це ще зрозуміло, то
для українських правознавців помилка в першому твердженні повинна бути
очевидною, оскільки громадянське право України регулює не тільки майнові
відносини, а й широке коло особистих немайнових відносин. [7]
Автори відзначають: «Майнові відносини, що регулюються цивільним
правом, пов'язані з майновими правами громадян і юридичних осіб на
інформацію, а інформаційне право має своїм предметом безпосередньо
інформаційні відносини (отримання, зберігання, використання інформації)»[8].
Тим часом, майнові відносини, які регулюються цивільним правом,
пов'язані, перш за все, з майновими інформаційними правами громадян і
юридичних осіб, а з правом на інформацію пов'язані особисті немайнові права
як фізичних, так і юридичних осіб. Різниця в термінах істотна: право на
інформацію – це природне особисте немайнове право людини, а інформаційні
права - це весь комплекс громадянських прав, який включає як право на
інформацію, так і ряд інших майнових і особистих немайнових інформаційних
прав, в тому числі - право на інформацію і всі інші перераховані так звані чисто
«інформаційні права»: отримання, зберігання, використання інформації тощо
[7].
Не можна орієнтуватися також на пропозицїя ряду авторів відмежовувати
цивільне право від інформаційного по об'єкту інформаційного права, яким є
«інформація як благо особливого роду, яке існує в єдності зі своїм
матеріальним носієм». Інформація може належати, як і багато інших об'єктів
цивільного права (фактично всі), до «особливого роду» як така, що має свою
специфіку і може бути об'єктом цивільних прав (як пов'язана, так і не пов'язана
зі своїм матеріальним носієм). У першому випадку вона буде належати до
особистих немайнових благ, а в другому – виступати об'єктом права власності,
таким як архіви, листи тощо, але власність буде поширюватися тільки на один
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матеріальний носій (при цьому сама інформація ні за яких умов не може бути у
власності - її можна тільки знати, знайомитися з нею, поширювати її, містити в
режимі таємниці і т. д.).[7]
Оскільки техніка і технології, а також інформаційна діяльність
розглядаються в інформаційній життя як допоміжні елементи, вони не
володіють істотними ознаками для реалізації інформаційного інтересу.
Зокрема, для характеристики інформації як об'єкта права найістотнішим її
ознакою є нематеріальний характер відомостей про предмети та явища життя.
Однак

беручи

до

уваги,

що

без

допоміжних

компонентів

техніко-

технологічного та інформаційно-діяльнісного значення неможлива реалізація
інформаційного інтересу, вони повинні розглядатися як необхідні елементи
поняття інформації як об'єкта права. Тому крім основного компонента
нематеріального блага інформаційного змісту (відомостей про життя) до складу
інформації як об'єкта права входять і допоміжні компоненти (технікотехнологічний

та

інформаційно-діяльнісний).

В

силу

цього

об'єкт

інформаційного права необхідно розглядати як структурно складне благо
інформаційного змісту (відомості про життя, техніко-технологічні системи і дії
по їх обробці).[2]
Тобто, інформація може виступати як самостійним об’єктом цивільних
правовідносин (якщо вона, як правило, задокументована в будь-якій формі), так
і акцесорним (у правовідносинах, де неправомірне розголошення інформації
спричинило протиправне заподіяння моральної шкоди законним правам та
інтересам особи).
Таким чином, інформація з огляду на її поширеність посідає особливе
місце в системі цивільних прав. Правовий режим окремих видів інформації
визначається спеціальними актами цивільного законодавства, які враховують її
особливість та визначають співвідношення публічних і приватних інтересів під
час її пошуку, збирання, зберігання, переробки, поширення й використання в
різних сферах суспільного життя.
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ДОПРОС НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ ПО
«ТАКТИКЕ РЕЙДА» В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ
Королева Елена Александровна
аспирант кафедры криминалистики, судебно-экспертной деятельности и
оперативно-розыскной деятельности Московской академии
Следственного комитета Российской Федерации.
В

уголовном

судопроизводстве

Соединенных

Штатов

Америки

наибольшая роль в процессе расследования преступлений отводится допросу
подозреваемого и получению от него признательных показаний.
Одним из распространенных и популярных методов ведения допросов
является «тактика Рейда», которая была сформулирована американским
криминалистом Джоном Э. Рейдом в середине 1990 – х гг. Рейд, будучи
специалистом по использованию полиграфа, включил в разработанную им
тактику допроса методы опознавания невербальных сигналов человека, а также
использование психологических ловушек. Его тактика, используемая в США и
Канаде, считается одной из наиболее жестких и манипуляторных.
Тактика Рейда исходя из опыта ее применения обнаружила свою
действительную эффективность, но лишь в отношении лиц, действительно
совершивших преступления. В ходе анализа необоснованно вынесенных в
США обвинительных приговоров, которые стали следствием ложного
признания подозреваемыми своей вины, установлено, что такие категории лиц,
как несовершеннолетние, а также лица с определенными психическими
отклонениями или уровнем IQ ниже 65, склонны давать ложно-признательные
показания, не выдерживая давления, которое оказывается на них в ходе
допроса.
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Тактика Рейда состоит из 9 стадий, результатом успешного и умелого
преодоления которых должно стать признание подозреваемым своей вины в
совершении преступления. Исходя из руководств по методике, при допросе
несовершеннолетних подозреваемых используются те же этапы, что и в ходе
допроса взрослых, а также дополнительные специализированные тактические
приемы.
Первая стадия «позитивная конфронтация» представляет из себя
утверждение следователя о виновности подозреваемого, якобы основанном на
имеющихся у него материалах расследования, после которого возникает
запланированная

пауза

для

оценки

ответных

поведенческих

реакций

подозреваемого. Виновный подозреваемый, согласно методики Рейда, опускает
глаза, меняет позу на стуле и отрицает свою вину общими фразами, например:
«Я не знаю о чем вы говорите». Невиновный подозреваемый, по мнению Рейда,
обычно наклоняется вперед, поддерживая прямой зрительный контакт со
следователем, выглядит удивленным, возмущенным и дает прямой конкретный
ответ, например: «Мне все равно, что находится в материалах следствия, так
как я не совершал те действия о которых вы говорите». Это заявление о
собственной невиновности должно быть произнесено обвиняемым единожды и
далее следователь должен выстроить допрос таким образом, чтобы более не
допускать данных высказываний со стороны подозреваемого. Оценив реакцию,
следователь должен повторить свое заключение о виновности подозреваемого,
выразив при этом ему свое сочувствие, например: «Нет никаких сомнений, что
вы тот, кто совершили это преступление. Сейчас я хочу обсудить с вами,
сможем ли мы исправить то, что вы совершили».
На второй стадии «формирование легенды», следователь продолжая
развивать тему виновности подозреваемого, предлагает ему какое-то моральное
обоснование совершенного преступления («легенду»). Один из самых
эффективных способов представить оправдание, это возложить моральную
вину за действия подозреваемого на другого человека или внешние
© Королева Е.А.
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обстоятельства, тем самым минимизировав его ответственность В ходе допроса
подростка следователю необходимо транслировать заботливое к нему
отношение и делать акценты на то, что никто не обвиняет его родителей в
плохом его воспитании, что все дети делают то, что разочаровывает их
родителей и сам следователь, как и родитель подозреваемого, также совершали
в детстве ошибки.
Третья стадия «отрицание вины» заключается в том, что подозреваемый
будет стараться опровергать утверждения следователя и в данном случае это
никак не определяет его виновность, так как и виновные, и невиновные по
мнению Рейда ведут себя одинаково. Задача следователя на данном этапе не
давать подозреваемому возможности высказывать свои возражения, так как чем
чаще подозреваемый говорит о своей невиновности, тем сложнее ему
впоследствии сказать правду. В дальнейшим в случае допроса виновного
подозреваемого,

его

подозреваемые

ведут

сопротивление
себя

снижается,

по-иному,

однако,

перебивая

непричастные

следователя,

они

с

возрастающей частотой заявляют о собственной невиновности. В случае такого
развития событий Рейд рекомендует изменить тактику допроса на получение
другой информации, которой может обладать подозреваемый, например, о его
подозрениях относительно того, кто мог совершить преступление.
На

четвертой

стадии

«Преодоление

возражений»,

виновный

подозреваемый осознает, что предпринятые им попытки отрицать его участие в
расследуемом инциденте безуспешны, и как правило, пытается установить
некоторый контроль над допросом, высказывая возражения, которые, по его
мнению, должны убедить следователя в его невиновности. Данные возражения
носят общий характер, например: «Я бы никогда этого не сделал, так как я к
потерпевшей хорошо относился», или «У меня есть отношения, в которых я
могу удовлетворить все свои сексуальные потребности». На данной стадии
Рейд советует принять данные возражения, как истинные и заложить их в канву
развиваемой им легенды, например: «Я надеюсь, что это правда. Это лишь
© Королева Е.А.
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подтверждает мое мнение. Теперь я знаю, что ты в основном хороший человек,
который просто допустил ошибку. Дело в том, что, если бы тебе не нравилась
потерпевшая, это бы свидетельствовало о том, что ты заранее разрабатывал
план по ее изнасилованию, с целью унижения и уничижения ее достоинства, а
также с целью намеренного причинения ей боли и страдания. Но я уверен, что
ты не такой. Тебе нравилась потерпевшая и должны были возникнуть какие-то
серьезные причины, которые тебя заставили сойти в верного пути».
На пятой стадии «Привлечение и сохранение внимания», подозреваемый
становится задумчивым (успокаивается, смотрит в пол), так как думает исходя
из наблюдений Рейда о тяжести наказания, которое его ожидает. Перед
следователем же стоит задача вернуть внимание подозреваемого к легенде,
например,

путем

сокращения

физического

расстояния

между

ним

и

подозреваемым. В начале допроса следователь, согласно анализируемой
методике сидит от подозреваемого на расстоянии от 1 до 1,5 метров, обычно в
пределах социальной зоны и между ними не находится никакого препятствия в
виде стола или иного предмета. По мере продолжения допроса, следователю
следует наклониться вперед или ненавязчиво выдвинуть свой стул вперед, так
чтобы он подходил к интимной зоне подозреваемого, после чего последний
поднимает взгляд на следователя, что свидетельствует о его вовлеченности в
разговор.
На

шестой

стадии

«Обращение

с

пассивным

настроением»,

подозреваемые испытывают ощущение поражения, в большинстве своем они
осознают неэффективность своих попыток помешать следователю и смиряются
неизбежностью дачи признательных показаний, это отражается в принятии ими
позы проигравших - опущенные голова и плечи, расслабленные ноги и пустой
взгляд. Следователю рекомендуется выразить сочувствие подозреваемому и
ободрить его, но с учетом общей структуры разговора, например: «Я знаю, как
долго вы жили с этим грузом, но я рад видеть, что вы сожалеете, что совершили
данное преступление».
© Королева Е.А.
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На седьмой стадии «Постановка «альтернативных вопросов», следователь
представляет подозреваемому два обвинительных варианта, касающихся
какого-либо

аспекта

противопоставлении

преступления. Если
импульсивного

легенда

поведения,

фокусировалась

на

запланированному,

то

альтернативный вопрос может звучать так: «Вы спланировали это убийство или
оно

произошло

спонтанно?».

Компоненты

альтернативного

вопроса

противопоставляют желаемое действие общественно порицаемому, например, в
случае изнасилования, альтернативный вопрос может звучать так: «Это первый
раз, когда что-то подобное происходит, или вы делали аналогичные вещи сотни
раз раньше?» Альтернативный вопрос должен всегда исходить из положения
виновности подозреваемого. Следователю рекомендуется сформулировать свой
альтернативный вопрос таким образом, чтобы признание подозреваемого была
как можно лаконичнее. Для этого сразу после постановки альтернативного
вопроса

следователям

рекомендуется

задать

побуждающий

вопрос,

помогающий подозреваемому выбрать желаемый вариант. Применительно к
рассмотренному примеру вспомогательный вопрос будет звучать следующим
образом: «Это первый раз, когда вы совершали что-то подобное, или вы делали
подобные вещи сотни раз раньше? Я думаю, что это первый раз, да?»
Подозреваемому,

согласно

исследованиям

Рейда,

будет

гораздо

легче

признаться в совершении преступления, если для признания будет достаточно
кивка головы или ответа «да», а не открытого повествования. Этого
первоначального признания на данной стадии вполне достаточно, так как далее
задачей следователя является трансформация данного первоначального
признания в юридически приемлемое и значимое признание.
Восьмая стадия «Устное обсуждение с подозреваемым различных деталей
преступления». После того, как подозреваемый принял одну из сторон
альтернативного вопроса, следователь должен немедленно закрепить данную
позицию подозреваемого своим утвердительным высказыванием, которое
должно сопровождаться восторженным тоном, например: «Вы молодец, я знал
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это с самого начала». На данном этапе важным становится получение
подробностей о преступлении, что подтвердит вину подозреваемого. Вопросы,
задаваемые следователем должны быть краткими и ясными, на которые может
быть дан лишь ограниченный устный ответ подозреваемого, например: «Вы
следили за потерпевшей или встретили ее в тот день случайно?»; «Что вы ей
сказали, чтобы она пошла вместе с Вами в дом?», «Вы с потерпевшей что-либо
выпивали в тот день?», «Вы связывали потерпевшую?», «Вы били или
угрожали потерпевшей?» и т.д. На данной стадии подозреваемый продолжает
занижать степень своей вины, давая на некоторые вопросы неправдивые
ответы. Например, подозреваемый, действуя в рамках легенды, заявляет, что
потерпевшая добровольно вступила с ним в половой акт и на самом деле
желала наступления указанного события, однако, в ходе освидетельствования
потерпевшей обнаружены следы связывания. Получив все ответы о значимых
обстоятельствах совершения преступления, не акцентируя на подобных
неправдивых ответах внимание, следователь переходит к их выяснению. На
примере смоделированной ситуации следователю следует сформулировать
вопрос следующим образом: «Вы говорили ранее, что потерпевшая была
согласна на вступление с Вами в половую связь и сама содействовала
произошедшему. Теперь, важно понять всю правду. Мы знаем, что
потерпевшая не желала вступления с Вами в половую связь и оказывала Вам
физическое

сопротивление,

которое

вы

подавили.

Меня

интересует,

удерживали ли вы ее руками или использовали для этого веревку. Наверное, вы
ее связали, да?». Если следователь окажется прав в своих предположениях, то,
когда подозреваемый впервые столкнется с данным утверждением, ему станет
некомфортно, что спровоцирует смену им позы или отвлечение взгляда от
следователя.
На девятой стадии «Фиксация в письменной форме» в практике
расследования, принятой в США, следователь привлекает свидетелей в том
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числе из числа сотрудников правоохранительных органов, которые также
удостоверяют факт признания подозреваемым своей вины.
Рейд утверждает, что если подозреваемый невиновен, то он на
протяжении первых трех стадий он будет настаивать на своих показаниях, не
демонстрируя

сомнительных

поведенческих

реакций,

что

позволит

следователям идентифицировать его как невиновного и прекратить в
отношении него тактических допрос, однако, практика изучения уголовных дел
США, свидетельствует об обратном. Одним из примеров недостоверности
приведённого

утверждения

является

поведение

несовершеннолетних

подозреваемых. Поведенческие реакции последних, в виду незрелости их
личности, отсутствия ценностей, чувства ответственности, а также склонности
попадать под влияние взрослых, могут не отражать их истинного отношения к
преступлению, а также степень их участия в нем. Таким образом, следователи,
будучи

введенными

в

заблуждение

реакцией

несовершеннолетнего,

продолжают тактический допрос, чем повышают шанс получения ложнопризнательных показаний.
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МОНОПОЛІЗМУ ТА НЕДОБРОСОВІСНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ В УКРАЇНІ
Кучера Марина Олегівна
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Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова,
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Актуальність дослідження. Українське антимонопольне законодавство
існує і розвивається більше двадцяти років.
В останні десятиріччя в Україні захист і підтримка добросовісної
економічної конкуренції набуває все більшого значення. І ефективність такого
захисту безпосередньо залежить від діяльності компетентних державних
органів,

здатних

реалізовувати

владні

повноваження

у

регулюванні

досліджуваного типу відносин. На сьогоднішній день таку функцію покладено
на Антимонопольний комітет України та його територіальні відділення.
Сьогодні

законодавчі

засади

забезпечення

захисту

економічної

конкуренції закладені в таких нормативно-правових актах, як Конституція
України, закони України «Про Антимонопольний комітет України», «Про
захист

від

недобросовісної

конкуренції»,

«Про

захист

економічної

конкуренції». Проте постійне вдосконалення і розвиток законодавства про
захист економічної конкуренції в комплексі з економічними та організаційними
заходами сприятиме створенню єдиної системи і ефективному механізму
протидії монополізму в Україні.
Мета дослідження полягає у комплексному дослідженні особливостей
адміністративно-правового регулювання обмеження монополізму, а також у
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встановленні

особливостей

та

порядку

регулювання

та

запобігання

недобросовісної конкуренції в Україні.
Відповідно до даної мети в роботі передбачається вирішити такі
практичні завдання:


дослідити засоби обмеження монополізму та захисту економічної

конкуренції;


охарактеризувати

специфіку

адміністративно-правового

регулювання економічної діяльності;


провести аналіз актуальних проблем монополізму в господарській

діяльності;


визначити напрямки вдосконалення вітчизняного законодавства

щодо забезпечення економічної конкуренції.
Об’єктом дослідження є сфера адміністративно-правового регулювання
суспільних відносин, що виникають при регулюванні обмеження монополізму
та недобросовісної конкуренції в Україні.
Предметом
адміністративних

дослідження
заходів

до

є

особливості

суб’єктів

правового

відносин

у

сфері

регулювання
економічної

монополізації та конкуренції, загальні правила та підстави для їх застосування,
наслідки застосування та їх практичне значення.
Виклад основного матеріалу. Із часу здобуття Україною незалежності, у
тому числі економічної, набула актуальності проблема поширення монополізму
в різних сферах господарської діяльності, адже монопольне становище завжди
було, є і буде бажаним для кожного суб’єкта господарювання з погляду
досягнення певного економічного результату. Тому перед державою постало
нелегке завдання – забезпечити адекватну політику з правового регулювання
природних та штучних монополій, а також належний захист чесної конкуренції.
[1,с.34]
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На сучасному етапу розвитку господарської системи, з характерними для
нього суперечностями в розвитку природних монополій, наявний вплив
макроекономічних

диспропорцій.

Внаслідок

цього

природні

монополії

зловживають власним домінуючим становищем на ринку і в ряді випадків
знижують ефективність розвитку господарської системи, протидіючі розвитку
конкуренції.
В процесі реформування комбінуються і переплітаються економічні
інтереси наступних господарюючих суб'єктів:
1. Держави, яка повинна діяти в інтересах всього суспільства;
2. Природних монополій, яким властива як безпосередньо природномонопольна інфраструктура, так і види діяльності, які потенційно передбачають
конкуренцію;
3.

Незалежних

виробників,

що

використовують

інфраструктуру

природних монополій для реалізації власних товарів і послуг;
4. Широкого кола споживачів благ, пропонованих монополіями.
Зазначені економічні інтереси є визначальними при виборі методів
регулювання в сфері функціонування природних монополій. Крім того,
практика регулювання передбачає врахування таких факторів, як:
-

масштаби національної економіки і частка в ній продукції

природних монополій;
-

пріоритет в господарській системі державного регулювання або

конкурентних механізмів;
-

наявність державної власності і ступінь її розвитку;

-

кількісні

показники

підприємств,

що

утворюють

природні

монополії;
-

географічні та кліматичні чинники тощо.

Виходячи з суперечливості існуючих організаційно-економічних умов,
можна стверджувати, що сьогодні не існує єдиного, універсального вирішення
проблеми реформування природних монополій. Сьогодні природна монополія
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може перебувати в одному з трьох станів: приватної нерегульованої монополії,
приватної регульованої монополії і безпосередньої господарської діяльності
держави. [2,с. 247]
Завдання держави і, зокрема, антимонопольних органів полягає в тому,
щоб ввести конкуренцію в цивілізовані рамки, припинити небезпечні для
суспільства прояви монополізму, унеможливити недобросовісні методи
конкурентної

боротьби,

визначити

ті

сфери,

де

необхідно

державне

регулювання. Одним з основних способів досягнення монопольного становища
є

економічна

концентрація

суб’єктів

господарювання.

В Україні досить розповсюджені дії, спрямовані на централізований розподіл
товару,

а

також

поділ

ринків

між

суб’єктами

господарювання

за

територіальним принципом, асортиментом товарів, обсягом їх реалізації або
закупівель, за колом споживачів чи продавців, – шість порушень або 1,3%
загальної кількості порушень даної категорії. Основними ринками, на яких
виявлено і припинено зазначені порушення, були:
-

ринки агропромислового комплексу (39,8% порушень);

-

ринки автотранспорту (9,6%);

-

ринки страхових та інших фінансових послуг;

-

ринки поставок природного газу підприємствам комунального

господарства, населенню та бюджетним організаціям;
-

ринки кабельного телебачення;

-

ринки вивезення твердих побутових відходів тощо.

Значення конкурентних відносин у формуванні ринкової економіки, в
основу якої покладено конкурентне середовище та конкуренція загалом, є
вирішальним. Тож створення Антимонопольного комітету України, завданням
якого є здійснення державного контролю за дотриманням законодавства про
захист економічної конкуренції на засадах рівності суб’єктів господарювання
перед законом та пріоритету прав споживачів, запобігання, виявлення і
припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції тощо,
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є важливим кроком у розвитку України як в економічному, так і в соціальному
плані.
Також спостерігається нерівність умов конкуренції, яка пов’язана з
неоднаковим режимом оподаткування, субсидіями і привілеями з боку держави
чи місцевої влади, пільговим доступом до земельних ділянок, інфраструктури,
проблеми із залученням фінансових ресурсів, вибірковий контроль з боку
регулюючих та перевіряючих органів.
Тобто, перехід до конкурентного ринкового середовища не вирішив
основного завдання – підвищення життєвого рівня населення країни. Головна
причина

–

незавершеність

реформ,

що

виразилась

у

закритості

та

«непрозорості» двох головних взаємопов’язаних систем в конкурентному
середовищі: держави та бізнесу. Держава повинна чітко і ясно сформулювати
базові параметри конкурентного середовища (основні індикатори податкової,
кредитної,

грошової,

митної,

закупівельної,

трудової,

інноваційної,

інвестиційної політики) та забезпечити їх стабільність.
Досвід роботи Антимонопольного комітету України показує, що в його
роботі виникає немало проблем. Особливо велике навантаження припадає на
Міжвідомчу комісію демонополізації економіки, оскільки вона вирішує
проблеми переборення адміністративних перепон вступу до ринку.[4, с. 128]
Так, згідно річного звіту Антимонопольного комітету за 2019 рік розмір
накладених штрафів склав 8,7 млрд грн. Найбільший штраф було
застосовано в рішенні про вертикальні узгоджені дії виробників сигарет та
тютюнового дистриб’ютора «Тедіс» у розмірі 6,5 млрд грн. Також більше 400
млн грн. штрафів накладено Тимчасовою адміністративною колегією АМКУ у
справах, які відображають регіональну проблематику.
Припинено 2 071 порушення конкурентного законодавства. Майже 40 % з
них становили антиконкурентні узгоджені дії – останніми роками Комітет
виявляє значну кількість порушень у вигляді змов при проведенні публічних
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закупівель. Загальна вартість закупівель, на яких було

виявлено змови

становить більше 10 млрд грн.
Основним методом запобігання зловживанням монопольним/панівним
становищем, який використовують у світовій практиці й вітчизняному
законодавстві, є контроль економічної концентрації суб’єктів господарювання,
який поділяють на попередній, поточний і наступний. Найбільш ефективним є
попередній контроль концентрації суб’єктів господарювання. Основною метою
такого контролю є запобігання виникненню на ринку умов для зловживання
суб’єктами господарювання своїм монопольним/панівним становищем, а також
припинення таких зловживань. [6, с. 124]
Для досягнення цих цілей необхідно:
- забезпечення єдності економічного простору країни;
- забезпечення «прозорості» процесів, які пов'язані зі створенням,
приєднанням і злиттям комерційних фірм, придбанням великих пакетів акцій,
основних виробничих засобів і нематеріальних активів, і прав, що дають
можливість визначити умови діяльності компаній, які домінують на ринку;
- зниження бар'єрів входу на товарні ринки;
- впорядкування надання державної допомоги;
- активізація роботи по припиненню і профілактиці недобросовісної
конкуренції на товарних ринках;
Ще багато чого потрібно зробити для створення умов для модернізації
справді незалежного та потужного конкурентного органу, який не лише карає
порушення або контролює ціни, але також допомагає відкрити внутрішній та
зовнішній ринки та посилити міжнародну конкуренцію.
Таким чином, реформи та зміни мають торкнутися не стільки текстів
конкурентного законодавства, скільки правозастосовної діяльності АМКУ, яка
має бути більш чітко орієнтована на відповідність найкращій міжнародній
практиці.

Прийняття

Україною

Загальнодержавної

програми

розвитку

конкуренції в Україні на 2014-2024 роки створює чудову нагоду для прийняття
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реформ, безпосередньо пов'язаних з АМКУ, і для більш масштабної
переорієнтації економічної системи України до більш конкурентоспроможного,
ринкового підходу та подальшої гармонізації українського конкурентного
законодавства з найкращою міжнародною практикою. [6, с. 126]
На основі проведеного дослідження в роботі зроблені наступні висновки:
1.

Економічні протиріччя функціонування природних монополій і

характер їх прояву в умовах сучасної господарської системи. Господарюючі
суб'єкти, з якими природні монополії вступають в економічні відносини,
володіють власними економічними інтересами, що призводить до певних
суперечностей між ними. Проведене дослідження дозволило уточнити і
класифікувати протиріччя, пов'язані з існуванням монополій.
2.

Характер державного регулювання по відношенню до монополій

має вибірковий і, по ряду напрямків суперечливий, характер, тому що перед
різними компаніями можуть ставитися різні завдання на коротко- і
середньострокову перспективу.
На сьогодні, українське законодавство про конкуренцію загалом
регулює відносини, які можуть вплинути на економічну конкуренцію в Україні.
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ІНШІ ГАЛУЗІ НАУК
Дячу к І.П.

ТВОРЧІСТЬ ІВАНА МАРЧУКА В КОНТЕКСТІ XX-XI СТ.
Дячук Інна Павлівна
Студент Рівненського державного гуманітарного університету

Невелика, але прекрасна ноша того, хто присвятив себе мистецтву.
«Вічний мандрівник, прикутий до мольберта», - сказав якось про себе відомий
український художник Іван Марчук – митець великої сили і пристрасті, багатої
творчої інтуїції, майстер високої художньої культури, досконалої художньої
пластики.
Він належить до плеяди славних бунтарів, поетів і новаторів живопису.
Загадка

його

мислення,

оригінальний

спосіб

доходити

суті

речей,

непередбачуваність діалектики – все що робить творчість майстра яскравим
явищем сучасного образотворчого мистецтва.
Народний художник України, лауреат Національної премії України імені
Т.Г. Шевченка, почесний громадянин Києва і Тернополя.
Член «Золотої гільдії» Міжнародної академії сучасного мистецтва в Римі,
член наукової ради академії (2006), «маестро найвищого престижу, котрий
написав найкрасивішу сторінку в історії сучасного мистецтва» [4, 5].
№72 зі 100 живих геніїв світу, визначених рейтинговим опитуванням у
Великій Британії (Greators Synectics, 2007).
«Геній, що вплинув на трансформацію суспільної свідомості» (всесвітній
портал Earth Univers ,2007).
Вільний

художник

на

кордоні

українських

навколо

мистецьких

пристрастей, де йому виділено роль пурпурового плаща.
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В Україні Івану Марчуку закидали, що він не вміє малювати, а в Європі
його визнали генієм, котрий живе серед нас. Його демонстративно не помічали,
а він спромігся мати близько 100 персональних виставок і здобув
найпрестижніше національне пошанування. Він не спокусився благам еміграції,
повернувся в Україну і далі дивує світ. Щодня долає 103 сходинки на п’ятий
поверх де має тісну майстерню зі штабелями сотень картин, приставлених до
стіни. Стіл, мольберт, місце для осяянь [1, 2]. Голову розмотує дорога. На
Москалівку, де народився, і на Безмежність, куди прагне душа [4, 4].
Іван Степанович народився 1936 року в селі Москалівка, Тернопільської
області [5, 2].
1956 р. закінчив Львівське училище декоративно-прикладного мистецтва.
1965 р. - Львівський інститут декоративно-прикладного мистецтва,
керамічний факультет.
Переїжджає до Києва, з 1965 по 1968 р. працює художником в Інституті
надтвердих матеріалів АН УРСР.
З 1968 по 1980 р. - художник Творчо-виробничої майстерні об'єднання
«Художник».
1979 р. - перша офіційна персональна виставка у Москві (зал на вул.
Малій Грузинській).
Із 1980 р. - на творчій роботі.
З 1980 по 1989 р., не маючи офіційного визнання і не прийнятий до
Спілки художників, робить великі виставки в різних установах та організаціях,
як, приміром, у відділі мистецтв Національної бібліотеки АН України. Набуває
слави як неформальний лідер мистецького українського андеґраунду.
У 1989 р. емігрує до Австралії, потім живе в Канаді і США. Широке
визнання митця за кордоном привело до прийняття його до Спілки художників
СРСР, але... без його відома.
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1990 р. - Марчук відвідує Україну й відбувається його перша офіційна
виставка саме в Києві - у Державному художньому музеї українського
образотворчого мистецтва (нині - Національний художній музей України).
1996 р. - отримує звання заслуженого художника України.
1997 р. - стає лауреатом Національної премії України ім. Т.Г.Шевченка.
2001 р. Марчук остаточно повертається в Україну.
2004 р. закладено музей Івана Марчука, який, на жаль, донині не
збудований [5, 9].
У 2006 р. Міжнародна академія сучасного мистецтва у Римі прийняла
Івана Марчука до лав «Золотої гільдії» та обрала почесним членом наукової
ради академії. Це перший випадок визнання українського художника
інституцією такого високого рівня. Сьогодні «Золота гільдія» нараховує 51
художника з усього світу.
У 2007 р., за версією британського видання The Daily Telegraph, Іван
Марчук, серед сотні найвидатніших діячів нашого часу був названий генієм
сучасності. Він посів 72 місце.
Іван Марчук є засновником нових стилів у мистецтві, зокрема
пльонтанизму, це - назва, яку митець жартома дав своєму стилю. Вiд слiв
«плести», «пльонтати» картини нiби створенi з клубочкiв чудернацьких ниток.
Стиль майстра справдi не пiддається жодним хитромудрим класифiкацiям.
Належнiсть свою до будь-якої з них вiн вiдкидає. Бо є у нього все пейзажi,
портрети, наїв, «ню», щось узагалi казкове... Грандiозний цикл абстрактних
робiт... Усе це неможливо сплутати з роботами iнших митцiв — принаймнi в
нашiй галактицi. Сьогодні його картини вражають мистецтвознавців Європи,
Америки, Австралії, йому пропонують виставлятися в найкращих залах світу і
це все на противагу минулому гонінню та переслідуванню у власній державі,
Україні [6, 2].
Доробок митця налічує більш ніж 4 000 творів і понад 100 персональних
виставок [3, 56].
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До 1988 року Спілка художників офіційно не визнавала творчість Івана
Марчука, хоча він мав понад 15 експозицій у різних містах колишнього СРСР
(перші виставки 1979 і 1980 років у Москві) [1]. І лише 1988 року його
прийняли у члени Спілки художників України.
Сьогодні його картини вражають мистецтвознавців Європи, Америки,
Австралії, йому пропонують виставлятися в найкращих залах світу, і це все на
противагу минулому гонінню та переслідуванню в Україні.
Митець ділить свою творчість на 5 періодів: «Голос моєї душі»,
«Цвітіння», «Пейзажі», «Портрет», «Абстрактні композиції». Твори кожного
періоду відрізняються за стилем та малярською манерою. Замість звичайного
мазка він винайшов спосіб нанесення на полотно найтонших цівок кольору, що
створює дивовижне мереживо, завдяки якому досягає неймовірного світіння й
відтінків кольору [2, 3].
Музей Марчука
2005

Президент

України

Віктор

Ющенко

обіцяв

створити

всесвітньовідомому художнику музей його картин на Андріївському узвозі у
Києві. Було навіть закладено капсулу на місці майбутньої споруди. Музей не
було створено.
Перший музей художникові створили його земляки у рідному селі
Москалівці 2010 року. На його відкритті був сам І.Марчук.
Іван Марчук – великий Митець України. Нерв і душа рідної землі. У
тонкому, тривожному, мерехтливому світлі його національної поетики
відчувається чистота джерела – заповіт: берегти і плекати це джерело. Любити
всім серцем, усіма помислами, усією душею.
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Ковальчу к Е.В.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ В
СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАХ
Е. В. Ковальчук
Магистрант
Учреждение образования “Гродненский государственный университет им.
Янки Купалы”, Гродно, Беларусь
Приход интернета ознаменовал новую веху развития коммуникаций.
Создание базовых инструментов для пользования преимуществами передачи
данных по сети, для интернета и причастных технологий привели к появлению
новых маркетинговых решений в торговле и других сферах человеческой
деятельности. Стремление к созданию лучших, оптимизированных и, вместе с
этим, прибыльных решений для конкретной сферы жизни привели к появлению
новых незаполненных ниш, нуждающихся в конкретных действиях, решениях
возникающих проблем, как следствие развития технологий.
Одним из первых примеров использования интернета стало создание
локальных интернет-магазинов во всех странах, где уже появились доступные
технологии и специалисты. Перенос времязатратных и неудобных походов по
магазинам сменился поиском адреса магазина в интернете с возможностью
просмотра большого количества товаров, причем без привязки к конкретному
городу. Возникший спрос на такие места в сети интернет вызвал появление
новых предложений, что привело к перенасыщению и максимальному
заполнению ниши интернет-магазинов. Стало понятно, что выживание таких
магазинов зависит от конкурентоспособности отдельно взятого проекта.
Соответственно, каждая открытая интернет-платформа должна постоянно
развиваться, улучшать перечень предоставляемых услуг, искать новые способы
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взаимодействия с клиентами, иначе естественные рыночные механизмы
приведут компанию к разорению и окончательному закрытию.
Комфортный интерактивный сайт, возможность доставки товара на дом,
оплата

карточкой

или

наличными

курьеру,

наличие

круглосуточного

контактного центра для клиентов – далеко не полный перечень требований,
которые предъявляются любому онлайн-магазину. Однако соблюдение этих
требований не гарантирует совершение в магазине хотя бы одной покупки. Как
оказалось, онлайн-магазины, предоставляющие возможность только покупки
товаров, быстро становятся не конкурентоспособными, и остаются с
небольшим количеством постоянных клиентов, либо перестают существовать
[1]. Перед бизнесом появилась непростая задача: где найти постоянно
растущую целевую аудиторию и как можно ее удержать, что в последствии
привело бы к увеличению покупок?
Следующий

этап

развития

интернет-магазинов

–

это

появление

агрегаторов платформ (интернет-площадок, имеющих большую аудиторию
возможных потенциальных покупателей в магазине, и владеющих, кроме
основной деятельности, интернет-магазином, в котором представлены товары
из других интернет-магазинов, например, catalog.onliner.by, deal.by). При такой
системе взаимодействия все приобретают прибыль: одиночные интернетмагазины получают аудиторию и создают наиболее выгодные предложения по
каждому из товаров, не отвлекаясь на смежные проблемы; агрегатор, чаще
всего, получает процент прибыли от продаж, совершенных через платформу.
Таким образом, конечный пользователь приобретает уникальный опыт: вместо
переходов между большим количеством различных сайтов, он получает
«выжимку» информации о нужных товарах, через единый интерфейс и
объективную информацию, сравнивая предложения сразу от нескольких
магазинов по выбранной категории.
Появление новой ниши, называемой агрегатором онлайн-магазинов,
естественным образом порождает конкуренцию внутри данной сферы. Сервис,
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который предоставляет новые инструменты взаимодействия, получает новую
аудиторию, что конвертируется в прибыль.
Развитие такой сферы началось несколько лет назад, как адекватный
ответ на необходимость новых решений в данной области. Также, технологии,
которые позволяют расширять функциональность агрегаторов, совсем недавно
были представлены мировым сообществом: фреймворки, написанные по новым
принципам программирования,

масштабирующие

облачные решения, с

быстрой и развитой логистикой.
Анализ известных сайтов-агрегаторов позволяет обозначить ряд проблем
для последующего улучшения взаимодействия с пользователями, прежде всего:
формирование

цены

непредсказуемым,

на

что

не

выбранную
дает

на

сайте

возможности

позицию

клиенту

остается

предсказуемо

сформировать свой бюджет [2]. Обоснование предъявленной на сайте цены
дало бы понимание покупателю, за что он платит деньги, а также позволило бы
планировать покупки в долгосрочной перспективе.
Согласно данной концепции, клиент получает неоспоримо мощный
инструмент, способный повысить лояльность и доверие клиентов к платформе,
сделать финансовые операции более прозрачными. Однако, с другой стороны,
может сложиться впечатление, что бизнес потеряет некоторую часть денег, так
как пропадает возможность формировать цену, основываясь на субъективном
подходе. Дальнейшее изучение данной проблемы позволяет спрогнозировать
потери бизнеса только у недобросовестных владельцев, в частности, у тех, кто
построит собственную бизнес-модель на спекуляции и пренебрежении
рыночными механизмами.
Таким образом, дальнейшее развитие данной отрасли мы видим в
создании онлайн-магазинами новой бизнес-модели, основанной на лояльности
к своим клиентам, качеству продуктов и большей сосредоточенности на
собственных технологиях. В настоящее время ведется работа по созданию
такой бизнес-модели.
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