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Найвідоміший і широко поширений підсилювач смаку діє на організм 

наркотично, збуджує нервову систему, часом до повної непідконтрольності, він 

обманює мозок [1], тому зростаюче використання глутамату натрію, в тому 
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числі для дитячого харчування і складового компонента деяких вакцинних 

препаратів, викликає занепокоєння у зв’язку з потенційним впливом на 

здоров’я людини [2]. 
Харчова добавка Е-250 (нітрит натрію) широко використовуються в 

технології м'ясних ковбас в нашій країні та за кордоном, як консервант, для 

надання продуктам певних властивостей та підтримки якості. Доведено, що 

добавка Е-250 шкідлива для здоров’я людини. Це призводить до зниження 

м’язового тонусу, до ураження центральної нервової системи, тканин печінки 

[3].  

Понсо, він же яскраво-червоний – барвник синтетичного походження, 

який має яскраво-червоний колір. Він відкриває цілу палітру відтінків: при 

додаванні жовтих або помаранчевих барвників отримуємо коричневий колір, а 

при змішуванні з синім барвником понсо дає фіолетове забарвлення [4]. 

Сучасні наукові публікації висвітлюють результати впливу різних харчових 

добавок на органи та системи, однак даних на сьогоднішній день виявлено 

недостатньо. Отже, питання щодо вмісту харчових добавок у продуктах 

харчування, аналіз їхньої небезпеки для здоров’я людини на сьогоднішній день 

стоїть дуже гостро. 

Метою роботи було встановити динаміку змін морфометричних 

показників структурних компонентів стінки дванадцятипалої кишки щурів, при 

тривалому застосуванні комплексу харчових добавок: нітриту натрію, 

глутамату натрію та Понсо 4R. 

Робота проведена на 56 статевозрілих щурах-самцях. Контрольна група 

щурів, за умов вільного доступу до води, отримувала перорально фізіологічний 

розчин. Щурам експериментальної групи давали пити 10 % розчин нітриту 

натрію. Глутамат натрію вводили в дозі 20 мг/кг, Понсо 4R – в дозі 5 мг/кг 1 раз 

на добу перорально. Дози харчових добавок вдвічі були меншими за допустиму 

норму у харчових продуктах. Для оцінки адаптивної поведінки щура поміщали 
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в кут камери і протягом 60 секунд реєстрували спонтанну локомоторну 

поведінку. Визначали показники рухової і дослідницької поведінки тварин 

(кількість перетнутих квадратів по периферії та кількість перетинань 

центральних квадратів), вертикальну активність (кількість вертикальних 

стійок), вегетативну активність (кількість дефекацій). [5]. Отримані результати 

були оброблені кількісно методами варіаційної статистики з застосуванням t-

критерію Ст’юдента за допомогою програми Exel.[6]. 

Тварин виводили з експерименту через 1, 4, та 8 тижнів шляхом 

передозування тіопенталового наркозу. Після евтаназії тварин, фрагменти 

стінки 12-палої кишки фіксували у 10 % розчині нейтрального формаліну 

протягом трьох діб. Потім шматочки стінки 12-палої кишки, фіксовані у 

формаліні ущільнювали у парафін [7]. Зрізи, товщиною 5-10 мкм, отримували 

за допомогою санного мікротома і монтували їх на предметні скельця за 

трафаретною методикою. Після забарвлення гематоксиліном та еозином зрізи 

заключали в полістерол і вивчали в світловому мікроскопі. За допомогою 

цифрового мікроскопу з цифровою мікрофотонасадкою DCM 900 з 

адаптованими для даних досліджень програмами, було проведене 

мікрофотографування та морфометричне дослідження. Статистичну обробку 

морфометричних даних проводили з використанням програми Exel.  

При проведенні морфометричного дослідження компонентів стінки 

дванадцятипалої кишки щурів нами було встановлено, що загальна товщина її в 

контрольній групі дорівнювала 738,31±0,29 мкм, товщина слизової оболонки 

була 449,08±0,16 мкм, підслизової основи 94,01±0,14 мкм, середня товщина 

м'язової оболонки становила 77,84±0,21 мкм та 1,74±0,02 мкм мала значення 

товщина серозної оболонки. 

Через тиждень прийому комплексу харчових добавок загальна товщина 

стінки достовірно зменшилась на 10,97 % та становила 657,34±0,61 мкм 

(р<0,05). Товщина слизової оболонки стала достовірно меншою на 12,96 % та 

мала значення 390,87±0,21 мкм (р<0,05). Підслизова основа дорівнювала 
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62,19±0,16 мкм, що на 33,85 % достовірно було меншим за її показники в 

контрольній групі (р<0,05). Товщина ж м’язової оболонки достовірно 

збільшилась на 21,53 % , що становило 94,60±0,32 мкм (р<0,05). Серозна 

оболонка достовірно зменшилась на 25,85 % і мала значення 1,29±0,02 мкм 

(р<0,05). 

Через 4 тижні експерименту загальна товщина стінки 12-палої кишки 

склала 1022,70±1,09 мкм, що на 55,58 % достовірно перевищувало показники на 

першому тижні дослідження і на 38,52 % було більшим за її показники в 

контрольній групі щурів (р<0,05). Середні значення товщини слизової 

оболонки достовірно збільшились за результати попереднього терміну 

експерименту на 22,58 % і становили 479,13±0,42 мкм, що також на 6,69 % було 

достовірно більше за показники в контрольній групі (р<0,05). Підслизова 

основа через 4 тижні склала 110,82±0,40 мкм, що значуще перевищувало 

показники на 1-й тиждень дослідження на 78,20 %, і достовірно було на 17,88 % 

більше за значення контрольної групи (р<0,05). Товщина м’язової оболонки 

достовірно на 13,88 % зменшилась, порівняно з попереднім терміном 

дослідження, і її середні значення становили 81,47±0,21 мкм, але на 4,66 % 

були достовірно більшими за значення в контрольній групі (р<0,05). Товщина 

серозної оболонки достовірно була більшою як за значення на 1-й тиждень 

експерименту на 62,79 %, так і на 20,69 % більше від її показників в 

контрольній групі, її середні значення становили 2,10±0,03 мкм (р<0,05). 

На 8 тиждень застосування комплексу нітриту натрію, глутамату натрію 

та Понсо 4R спостерігалось зменшення середніх показників загальної товщини 

стінки до 542,05±0,45 мкм у щурів дослідної групи, які на 47,00 % були 

меншими за показники встановлені на 4 тиждень експерименту, і на 26,58 % 

меншими по відношенню до її значень у контрольній групі (р<0,05). Товщина 

слизової оболонки достовірно була меншою на 23,71 % за значення 

попереднього терміну експерименту, та також на 18,61 % меншою від значень в 

контрольній групі її показники становили 365,52±0,39 мкм (р<0,05). Підслизова 
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основа на 8-й тиждень дорівнювала 92,92±0,19 мкм, що достовірно на 16,15 % 

було меншим за показники на 4-й тиждень і на 1,16 % менше за значення 

контрольної групи щурів (р<0,05). Товщина м’язової оболонки складала 

72,87±0,15 мкм, що достовірно було меншим за показники попереднього 

терміну дослідження на 14,56 % і, порівняно з середніми значеннями 

контрольної групи, менше на 6,38 % (р<0,05). Серозна оболонка реагувала 

достовірним зменшенням її середніх значень на 8,10 % у порівнянні з 

попереднім терміном дослідження, середні значення якої на 8-й тиждень 

становили 1,93±0,03 мкм, але була достовірно на 10,92 % більша від її середніх 

значень у контрольній групі тварин (р<0,05). 

Внаслідок вживання комплексу харчових добавок нітриту натрію, 

глутамату натрію та Понсо 4R розвивається складна, комплексна, місцева 

судино-тканинна реакція, що призводить до змін морфометричних показників 

всіх структурних компонентів стінки дванадцятипалої кишки щурів, яка 

спрямована на знешкодження альтеративного фактору, та на відновлення 

морфофункціонального стану тонкої кишки, але не призводить до повного 

відновлення структурних компонентів, внаслідок переважання постійного 

негативного впливу подразника з виникнинням дистофічно-диструктивних змін 

та проявами лейкоцитарної інфільтрації протягом експерименту. 
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Проблема честности и неподкупности сотрудников органов внутренних 

дел встала не сегодня и не вчера. Во всем мире тратятся огромные денежные 

средства на создание подразделений, обеспечивающих собственную 

безопасность правоохранительных органов, привлекаются специалисты и 

ученые для разработки новых, более эффективных методов внутреннего 

контроля. Криминологи приведут не один десяток экономических, социальных 

и психологических причин, по которым сотрудники органов внутренних дел 

совершают правонарушения. [1] 

Национальная Служба Охраны Венгрии была основана законом XXXIV. 

1994-го "О полиции". [2] 

Организация с будапештской дислокацией и с национальной 

юрисдикцией решает свои задачи по обеспечению безопасности личного 
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состава правоохранительных и административных органов государства. 

Полицейский орган с особыми полномочиями, имеет специальную 

юрисдикцию в проведении проверок по предупреждению и выявлению 

преступлений внутри вышеуказанных государтственных организаций. Он 

исключительно уполномочен в контролировании безупречности образа жизни, 

и в обследовании надёжности лиц которые служат, работают в этих органах. 

Служба выполняя свою охраняющую функцию личного состава в назначенных 

ему законом учреждениях государственной власти, организует защиту и 

участие в обеспечении безопасности сотрудников, гражданских служащих, если 

против них из за выполнения своих служебных обязанностей совершают, или 

попытаются совершать преступление. Это защита распространяется и на их 

непосредственных близких. Обследование надёжности один из главных и 

самых эффективных средств Службы против коррупции. [3] 

Правоохранительная система является частью государственного 

управления, типом (подсистемой) системы общественной безопасности. Её 

общественное предназначение – наделенная монополией на законное 

физическое насилие – предотвращение, устранение или снижение опасностей, 

связанных с незаконным поведением человека, а также подготовка уголовного 

правосудия, восстановление нарушенного правопорядка, в интересах охраны 

общественной безопасности, общественного порядка, национальной 

безопасности и государственной границы. Составляющие части 

правоохранительной системы Венгрии: полиция с общими 

правоохранительными полномочиями; полиция с особыми полномочиями; 

гражданские службы национальной безопасности; таможенная служба; служба 

исполнения наказаний; орган гражданской обороны и ликвидации последствий 

аварий и стихийных бедствий. [4]  
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Главное управление собственной безопасности Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 

Это подразделение русской полиции имеет очень похожие задачи, 

функции и полномочия на задачи функции и полномочия Национальной 

Службы Охраны Венгрии. Главное управление является самостоятельным 

структурным оперативным подразделением центрального аппарата 

Министерства внутренних дел Российской Федерации. Обеспечивает и 

осуществляет в пределах компетенции функции министерства по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сферах обеспечения собственной безопасности, 

противодействия коррупции в системе МВД России, государственной защиты 

сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, федеральных 

государственных гражданских служащих и их близких. Главное управление 

выполняет функции головного подразделения в системе Министерства в сферах 

обеспечения собственной безопасности, противодействия коррупции и 

непосредственно осуществляет оперативное обслуживание подразделений 

центрального аппарата МВД России, Главного управления МВД России по 

Северо-Кавказскому федеральному округу, центров специального назначения 

МВД России, иных организаций и подразделений, созданных для выполнения 

задач и осуществления полномочий, возложенных на органы внутренних дел 

Российской Федерации, организаций и подразделений, созданных для 

выполнения задач и осуществления полномочий, возложенных на МВД России. 

Основными задачами Главного управления в том числе являются: Организация 

и участие в формировании основных направлений государственной политики в 

сферах обеспечения собственной безопасности, противодействия коррупции в 

системе МВД России, государственной защиты сотрудников органов 

внутренних дел Российской Федерации, федеральных государственных 

гражданских служащих и их близких. Разработка и реализация мер обеспечения 

собственной безопасности в системе МВД России, предотвращение 
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проникновения в подразделения, находящиеся в оперативном обслуживании, 

лиц, преследующих противоправные цели. Организация государственной 

защиты и участие в обеспечении безопасности сотрудников, гражданских 

служащих и их близких. Профилактика в пределах компетенции 

правонарушений сотрудников, гражданских служащих и работников системы 

МВД России, выявление и устранение условий, способствующих их 

совершению. Осуществление ведомственного контроля за деятельностью 

органов, организаций и подразделений системы МВД России по вопросам 

соблюдения сотрудниками, гражданскими служащими и работниками системы 

МВД России законности, в том числе прав и свобод граждан при исполнении 

служебных обязанностей, а также установленных ограничений и запретов. 

Организационно-методическое обеспечение деятельности подразделений 

собственной безопасности территориальных органов МВД России, 

координация их деятельности по защите территориальных органов МВД 

России от дискредитации. [5] 

Такое организационно-методическое обеспечение не входит в задачи 

венгерской Службы. Но в свою очередь, антикоррупционная деятельность 

Службы очень похожа на задачи в этой области русского Главного Управления, 

которые: Противодействие коррупции, разработка и реализация мер по 

вопросам деятельности Главного управления в системе МВД России. 

Предупреждение, выявление и пресечение правонарушений, 

планируемых к совершению, совершенных либо совершаемых сотрудниками, 

гражданскими служащими и работниками системы МВД России, а также 

выявление их коррупционных связей. 

В Венгрии антикоррупционная деятельность Службы с первого марта 

2021-го года распространяется и на медицинский персонал государственных 

больниц на врачей и медсестр. [6] 
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Вступ. При вивченні рельєфу території України, як і будь яких інших тем, 

шкільні підручники з географії, навчальні атласи мають базуватися на найновіших 

наукових підходах, які оприлюднені у фахових виданнях, уточнених даних, які 

здобуті завдяки застосуванню сучасних технологій. Стосовно розгляду орографії і 

гіпсометрії поверхні території нашої держави, то важливими є питання 

геоморфологічного районування території, нові дані про висотні характеристики 

таксономічних одиниць і т. ін. 

Щодо геоморфологічного районування, то очевидно за основу має братися те, 

яке подано у навчальному посібнику для студентів та аспірантів географічних, 

геологічних та природничо-географічних факультетів «Рельєф України», яке 

підготовлене колективом провідних геоморфологів України і видано у 2010 році [6].  

Однак стосовно найвищих точок таксономічних одиниць, а передусім їхніх 

абсолютних висот накопичилось багато питань. Сумніви у відмітках саме найвищих 
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точок гірських хребтів, височин рівнинної території України зародились ще під час 

мандрівок Карпатами та їх передгір’ями. Тоді звернули увагу на те, що найвищою 

точкою Слобода-Рунгурського горбогір’я, яке знаходиться в околицях Коломиї, є не 

Варатик – 775 м, а гора Токарня, яка має понад 800 м [4]. На хребті Прелучний у 

Чивчинах найвища точка має висоту не 1625 м, а понад 1630 м. Уся справа у тому, 

що на аркушах топографічних карт не завжди відображають відмітки висот 

найвищих точок, але завжди показують точки, де були встановлені геодезичні знаки, 

що закріплюють на місцевості пункти (державної) геодезичної мережі. Останні у 

свою чергу не могли встановлюватися у точках зарослих лісом, а тільки там, де був 

огляд для візування на інші геодезичні знаки. При цьому висоти точок з 

геодезичними знаками записувались цифрами більшого розміру. А тому, очевидно, 

саме на них звертали увагу географи, які першими описували рельєф конкретних 

територій – височин чи гірських масивів.  

Сучасні засоби дистанційного зондування Землі дозволили створити за 

допомогою ГІС точні паперові і віртуальні карти, такі інформаційні ресурси, як 

Google Планета Земля — програму компанії Google [7], що відображає віртуальний 

глобус. Це у свою чергу дозволяє уточнювати гіпсометрію конкретних територій, 

проскановуючи їх віртуально. 

Мета роботи. Метою даної статті є привернення уваги до необхідності 

врахування у змісті шкільних підручників і навчальних атласів найновіших 

напрацювань науковців-географів, а також потреби уточнення деяких висотних 

характеристик височин у межах рівнинної території України. 

Матеріали і методи. Вихідними матеріалами для підготовки статті 

послужили друковані наукові праці географів, картографічні матеріали, а також 

сучасні загальнодоступні інформаційні ресурси мережі Інтернет. Шляхом 

порівняльного аналізу різних джерел, пропонується започаткувати дискусію 

щодо уточнення змісту навчальних матеріалів, які стосуються географічної 

характеристики рельєфу України. 
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Результати та обговорення. Для низовин, які здебільшого межують з 

височинами, але у багатьох випадках із плоскогір’ями чи горами, зазвичай не 

визначають найвищих точок. І це логічно, оскільки вони у більшості випадків будуть 

десь на межі із сусідньою вище піднятою формою поверхні. А доказати точне 

проходження межової лінії практично неможливо. Однак у межах Поліської 

низовини, у її східній частині, своєрідним «островом» над навколишнім простором 

піднімається Словечансько-Овруцький кряж з абсолютними висотами понад 300 м. 

Традиційно на всіх фізико-географічних картах у західній частині кряжу вказана 

відмітка 316 м [1]. Проте на топографічній карті ресурсу OpenTopoMap чітко видно, 

що точка 316 м знаходиться на північний схід від села Городець Овруцького району 

(рис. 1. а), а на південний захід від цього села є чотири ареали, які обмежені 

горизонталлю 330 м [8]. Інтернетресурс Google Планета Земля показує висоту 332 м. 

Очевидно, що це і є найвища точка усієї Поліської низовини (рис. 1 б, в).  
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а 

 б 

 

в 

Рис. 1. Найвища точка Словечансько-Овруцького кряжу: а – на топографічній карті [15], б 

– висота на лінії профілю в інтернетресурсі Google Планета Земля, в – розташування лінії профілю 

в інтернетресурсі Google Планета Земля. 

 

У підручнику для закладів вищої освіти стверджується, що Волино-Подільська 

височина «містить три виразні орографічні одиниці», а саме Подільську та 

Волинську височини, які розділені височиною Малого Полісся [6, с. 146]. І тільки у 

складі Подільської височини виділяють невеличку за площею Хотинську височину. 

Саме на ній є точка 515 м, яку називають найвищою точкою рівнинної частини 

України. Хоч і у цьому останньому твердженні є питання.  

В усіх навчальних і науково-довідкових [2, с. 321] виданнях сказано, що у 

межах України гори займають 5% території, а рівнини – 95%. У більшості джерел 

стверджується, що площа гірських споруд Українських Карпат становить близько 24 

тис км2, а Кримських гір – близько 10 км2, що сумарно становить понад 5,6% від 
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території нашої держави. Якщо не брати до уваги цю незначну похибку у відсотках, 

то зрозуміло, що Передкарпатську височину, яка має площу понад 11 тис. км2, 

включають до складу рівнинної території України. Але у межах Передкарпатської 

височини є Майданське горбогір’я із горою Клива, абсолютна висота якої становить 

870 м. Отже, саме гора Клива є найвищою точкою рівнинної території України, якщо 

не брати до уваги геоморфологічне районування, що враховує тектонічну будову та 

генезис форм земної поверхні. 

 

  

а б в 

Рис. 2. Найвища точка Хотинської височини: а – на фізичні карті [1], б – розташування 

точки 515 м відносно горизонталей в інтернетресурсі OpenTopoMap, в – висота на лінії профілю в 

інтернетресурсі Google Планета Земля. 

 

Щодо Хотинської височини, у межах якої височіє гора Берда, то її вершина є 

найвищою точкою Східноєвропейської рівнини у межах території України, а 

одночасно і Волино-Подільської височини та її складової частини – Подільської 

височини. А от у тому чи має ця найвища точка абсолютну висоту саме 515 м [1] 

впевненості немає (рис. 2. а). У ресурсі OpenTopoMap [8] чітко видно, що східніше 

точки 515 м проходить горизонталь 520 м (рис. 2. б), а на профілі в інтернетресурсі 

Google Планета Земля відображається висота 525 м (рис. 2. в). 

Згідно згаданого геоморфологічного районування Придніпровську і 

Приазовську височини пропонується розглядати як складові частини Азово-
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Придніпровської височини [6]. Щодо найвищої точки Приазовської височини – 

Бельмак-Могили (324 м), то двозначних трактувань немає. А от щодо найвищої 

точки Придніпровської височини виникають питання. Так, в атласі вчителя 

відображені точки 321 м на північ від міста Вінниця та 322 м – на схід від міста 

Вінниця. У ресурсі Google Планета Земля [7] на північ від села Люлинці 

Очитківської сільської ради в Оратівському районі Вінницької області знаходимо 

точку 332 метри над рівнем моря (рис. 3 а, б). 

  

а б 

Рис. 3. Найвища точка Азово-Придніпровської височини: а – висота на лінії профілю в 

інтернетресурсі Google Планета Земля, б – розташування лінії профілю в інтернетресурсі Google 

Планета Земля. 
 

Очевидно, що саме точка 332 м є найвищою точкою Придніпровської 

височини і в цілому Азово-Придніпровської височини. Це точка яка знаходиться 

східніше Вінниці, де на дрібномасштабних картах вказана відмітка 322 м. На 

інтернетресурсі OpenTopoMap чітко можна побачити горизонталь 330 м (рис. 4 а) 

західніше залізничної колії в околицях села Люлинці. Цю найвищу точку можна 

було б назвати урочищем або пагорбом Люлинці, оскільки як видно на профілі (рис. 

4 б, в) це справді пагорб. 
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а 

 

б 

Рис. 4. Найвища точка Азово-Придніпровської височини: а – горизонталь 530 м в околицях 

Люлинців в інтернетресурсі OpenTopoMap, б – профіль в інтернетресурсі Google Планета Земля. 

 

Стосовно точки на дрібномасштабній карті 321 м, яка знаходиться на північ від 

Вінниці і на південь від Козятина, то на ресурсі OpenTopoMap горизонталі вище 320 

м там не виявлено. Скануванням ділянок, оконтурених горизонталлю 320 м між 
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селами Куманівка і Флоріанівка, які концентруються вздовж залізниці, у ресурсі 

Google Планета Земля, відміток висот вище 221 м виявити не вдалося.  

Ще одна мезоформа рівнинної поверхні, яка піддавалась дослідженню, це 

Середньоросійська височина у межах території України. Якщо задати напис 

«Найвища точка Сумської області» у ресурсі Google maps, то вказується місце 

розташування спеціального знака на місцевості [5] (рис. 5. а). На персональній 

сторінці географа Анатолія Корнуса [3] міститься фотографія цього знака (рис. 5. б). 

Відомості про цю точку можна знайти і в інших джерелах доступних в інтернеті.  

  

а б 

Рис. 5. Знак найвищої точки Сумської області: а – місце розміщення знака в інтернетресурсі 

Google Планета Земля; б – фотографія знака на місцевості [3]. 

 

Проте тут очевидно та ж ситуація, що й із хребтом Прелучний чи Слобода-

Рунгурським горбогір’ям. У доступних описах вказується, що знак встановлено при 

дорозі, замість давнього дерев’яного геодезичного знака, який розміщувався за понад 

сотню метрів західніше теперішнього, посеред поля. Але у ресурсі OpenTopoMap [8] 

чітко відстежуються східніше три ділянки із горизонталями 250 м (рис. 6. а).  А 

сканування у ресурсі Google Планета Земля [7] дає відмітку висот 251 м (рис. 6. б). 

Отже, найвища точка Сумської області і одночасно Середньоросійської височини у 

межах території України знаходиться південніше села Високе Краснопільського 
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району (Грабовська сільська рада). Відносно знака на місцевості вона знаходиться 

насправді східніше, поблизу залізничної колії. Оскільки тут розміщувалось колись 

село Просіки, то і цю точку можна назвати урочищем Просіки. 

 

а 

 

б 

Рис. 6. Найвища точка Хотинської височини: а –– розташування ділянок обмежених 

горизонталями 250 м в інтернетресурсі OpenTopoMap, б – висота на лінії профілю в 

інтернетресурсі Google Планета Земля. 

 

Висновки. Очевидно, що шкільні підручники повинні враховувати 

найновіші підходи науковців-географів щодо геоморфологічного районування 

території України. Стосовно висотних характеристик, то очевидно потрібно 
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буде вносити правки як у текстові, так і картографічні матеріали. При цьому 

цих правок потребують і довідкові видання і навчальні посібники підручники 

як для закладів вищої освіти, так і для загальноосвітніх шкіл. 
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Питання розвитку державного управління системою охорони здоров’я 

вимагає ідентифікації усіх властивостей досліджуваної системи, для визначення 

напрямів формування державно-управлінських рішень, розробки державної 

політики в сфері охорони здоров’я, розробки стратегій та реформ. При цьому 

державне управління має врахувати усі аспекти прояву та підходів до охорони 

здоров’я. 

Особливостями системи охорони здоров’я як об’єкту державного 

управління є наступні:  

1) стейкхолдери: зацікавленість більшості суб’єктів соціально-

економічних відносин та суб’єктів державного управління в розвитку системи 

охорони здоров’я як фактору формування людського капіталу держави, що є 

основою розвитку інших соціально-економічних систем; 

2) багатогалузевість: система охорона здоров’я включає в себе сукупність 

галузей економіки як власне надання медичних послуг, так і фармацевтичну 

галузь, галузі з виробництва медичних технологій; система освіти медичних 

працівників та інші;  
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3) взаємозалежність: система охорони здоров’я взаємопов’язана із 

соціально-економічними та політичними системами та природно-кліматичними 

умовами. 

Об’єктом державного управління в цілому є система охорони здоров’я, 

яка має наступні складові: медична послуга, медична освіта, забезпечення 

громадського здоров’я, виробництво та постачання ліків.  

Медичну послугу варто характеризували за видами медичної допомоги, 

які визначені в Законі України «Про державні фінансові гарантії медичного 

обслуговування населення». Зазначеним Законом задекларовано, що «програма 

медичних гарантій розробляється з урахуванням положень галузевих стандартів 

у сфері охорони здоров’я в порядку, встановленому центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері 

охорони здоров’я, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, 

що забезпечує формування державної фінансової і бюджетної політики» [1]. 

Відповідно до закону такими видами допомоги є наступні:  

- екстреної медичної допомоги; 

- первинної медичної допомоги; 

- вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги; 

- третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги; 

- паліативної медичної допомоги; 

- реабілітації у сфері охорони здоров’я; 

- медичної допомоги дітям до 16 років; 

- медичної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами. 

Особливою складовою об’єкту державного управління є надавачі 

медичних послуг, а саме: «заклади охорони здоров’я усіх форм власності та 

фізичні особи - підприємці, які одержали ліцензію на провадження 

господарської діяльності з медичної практики та уклали договір про медичне 

обслуговування населення з головними розпорядниками бюджетних коштів» 
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[1]. В цілому усі надавачі медичних послуг можна згрупувати наступним 

чином:  

- заклади охорони здоров'я державної форми власності (підпорядковані 

Міністерству охорони здоров’я України, Академії медичних наук України, 

обласним управлінням охорони здоров’я (обласні лікарні, діагностичні 

центри)); 

- заклади охорони здоров'я комунальної форми власності (підпорядковані 

органам місцевого самоврядування); 

- приватні заклади охорони здоров’я.  

Кожен заклад охорони здоров’я для отримання державного фінансування 

укладає договір із Національною службою здоров’я України. В контексті 

зазначеного договору реалізуються послуги, які включені до програми 

медичних гарантів населенню. В умовах ринку, важливе значення держави 

полягає у формування дієвих механізмів державного регулювання ринку 

медичних послуг.  

Методологічна дія впливу суб’єкту державного управління на об’єкт в 

системі охорони здоров’я відбувається на основі формування та реалізації 

механізмів державного управління, зокрема: 

– фінансово-економічний механізм – визначає порядок фінансування 

надання медичних послуг державними, комунальними та приватними закладам 

охорони здоров’я та економічного стимулювання. Даний механізм реалізується 

сукупністю методів прямого та непрямого регулювання економіки (державне 

замовлення – державні фінансові гарантії медичного обслуговування; субсидії, 

субвенції, дотації для закладів охорони здоров’я; податкові пільги та канікули 

для приватних закладів охорони здоров’я, що є пріоритетними напрямами для 

держави; ліцензування та квотування); 

– правовий механізм – визначає правове регулювання надання медичної 

послуги, управління громадським здоров’ям та функціонування ринку 
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приватної медицини. Заначений механізм реалізується через наступні методи: 

реформування законодавства, що регулює систему охорони здоров’я, прийняття 

нових нормативно-правових актів в контексті реформування; соціальна 

експертиза нормативно-правових актів з позиції відповідності стану системи 

охорони здоров’я та дотримання основних конституційних норм, міжнародної 

практики та відповідності суспільним запитам (закони, постанови, укази, 

накази, розпорядження, статути, положення, регламенти, рекомендації, 

інструкції); 

– організаційний механізм – визначає порядок взаємовідносин та 

координації дій між суб’єктами державного управління та регулювання 

функціонування організаційних структур в системі охорони здоров’я. Даний 

механізм може бути реалізований створенням відповідного органу влади, 

відповідального за формування та реалізацію визначеної державної політики, 

наприклад Національна служба здоров’я України, яка була створення в 2015 р. 

В контексті розвитку концепції громадського здоров’я є необхідність створення 

органу, до функціональних обов’язків якого входитиме контроль за рівнем 

захворюваності. Побудова системи державного управління має визначати 

ієрархічні взаємозв’язки чи взаємовідносини між відповідними органами, що 

складають дану систему, наприклад статутом Національної служби здоров’я 

України визначено, що її діяльність координується Міністром охорони здоров’я 

України. Організаційний механізм повинен забезпечувати також чіткий 

розподіл обов’язків, повноважень та прав відповідних суб’єктів державного 

управління в сфері охорони здоров’я, що буде проявлятися у вигляді 

задекларованих положень у відповідних нормативно-правових актів. Таким 

чином, інструментами реалізації організаційного механізму виступатимуть: 

закони, постанови, укази, накази, розпорядження, статути, положення, 

регламенти, рекомендації, інструкції; 

– інформаційний механізм – визначає складові створення інформаційного 

простору щодо реформування та трансформації системи охорони здоров’я для 
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підтримки процесів формування та реалізації державної політики в 

досліджуваній сфері. Методами та способами реалізації інформаційного 

механізму є наступні: інформаційне стимулювання здійснення профілактичного 

лікування та культури вчасного діагностування хвороб; стимулювання 

наукових досліджень та підвищення свідомості населення щодо стану свого 

здоров’я та популяризація здорового способу життя, що включатиме фізичну 

культуру та спорт, правильне харчування, формування негативного ставлення 

до шкідливих звичок; забезпечення доступу до урядової інформації та 

формування онлайн-сервісів щодо підвищення якості охорони здоров’я. 

Інструментами реалізації інформаційного механізму в сфері охорони здоров’я 

виступатимуть: засоби масової інформації, загальне та цілеспрямоване 

інформування (пропаганда, агітація, реклама); соціологічні дослідження та їх 

влучна презентація для широкого загалу; опитування, анкетування; 

– інвестиційно-інноваційний механізм – визначає особливості та порядок 

здійснення інвестиційно-інноваційної діяльності в процесі формування та 

реалізації державного управління в сфері охорони здоров’я. В даному 

напрямку, основною метою є залучення додаткових інвестицій для модернізації 

державних закладів охорони здоров’я, впровадження і розробка інноваційних 

методик лікування. Інструментом можуть служити різні форми реалізації 

державно-приватного партнерства (ДПП); 

– кадровий механізм – порядок формування та використання кадрового 

потенціалу системи охорони здоров’я на різних рівнях державного управління. 

Методи управління кадровим потенціалом включають усі види мотивації, 

навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації та інше. Варто зауважити, 

що в умовах реалізації реформи 2015 р. змінилися вимоги до освіти керівного 

складу закладів охорони здоров’я; 

– контрольний механізм – визначає порядок здійснення контрольних 

заходів щодо оцінки стану системи охорони здоров’я, з метою встановлення 
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причинно-наслідкових зв’язків та ідентифікації резервів підвищення 

ефективності системи охорони здоров’я. Даний механізм реалізується через 

контрольні заходи фінансового, організаційного та медичного характеру. 

Основною метою таких заходів є встановлення відповідності системи охорони 

здоров’я в цілому або її окремих складових заданим параметрам.  

Зворотній зв'язок проявляється через оцінку системи громадського 

здоров’я і внесення змін до державної політики в сфері охорони здоров’я та 

трансформації за змістом та формою механізмів державного управління 

системою охорони здоров’я.  
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Розвиток маркетингових технологій, як зазначають цілий ряд науковців, в 

останні роки відбувається досить швидкими темпами, адже правильне їх 

застосування надає неоціненну допомогу в реалізації товарів, що в свою чергу 

сприяє ефективному товарообігу, зміцненню ринку і стабілізації економіки в 

цілому [1-5]. Ці технології різноманітні, але мета їх реалізації одна – 

підвищення конкурентоспроможності господарюючого суб'єкта в умовах 

ринкової економіки. Технології проникли в сферу управління підприємством, і 

зокрема, в маркетинг вже досить давно, але, як правило, «технологія» 

розуміється скоріше в життєвому сенсі.  

Маркетингова діяльність реалізується шляхом проведення складної 

тривалої роботи великої кількості фахівців високої кваліфікації, тому виділення 
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ключових стадій цього процесу, чітке визначення використовуваних прийомів і 

методів, складу вирішуваних завдань і результатів, що досягаються, не є 

надмірною формалізацією і системою обмежень творчої активності [6].  

Технологізація процесу маркетингової діяльності дозволяє найбільш 

ефективно вирішувати проблеми, що виникають в цій галузі. Вона здатна 

забезпечити наукову базу, підвищення наукової обґрунтованості маркетингової 

діяльності з точки зору узгодження інтересів фірми, споживача і суспільства в 

цілому. Технологізація забезпечує раціональність самого процесу діяльності. 

Зважаючи на зазначене, ми ставили за мету обґрунтувати  сутність та  

значущість маркетингових технологій, визначення їх ролі у діяльності 

підприємства  сфери харчування ПІІ «МакДональдз Юкрейн ЛТД».  

Компанія McDonald’s є світовим лідером в індустрії швидкого 

харчування і поширена більше ніж в 120 країнах світу, а в Україні почала 

розвиватися з  1997-го року, інвестувавши за це час в розвиток мережі та 

інфраструктури  в Україні майже 225 мільйонів доларів. Група ПІІ 

«МакДональдз Юкрейн ЛТД» з часткою 15 % є лідером у своєму сегменті 

(чистий дохід від реалізації у 2019 році складав 77 57466тис. грн.), на сьогодні 

вона представлена в 23 містах України, мережа включає 95 ресторанів, які 

обслуговують клієнтів. 

 Компанія  вкрай відповідально ставиться до своєї діяльності  та 

використовує  принципи: етичної практики бізнесу, щоб забезпечити здоров’я 

та безпеку людей у  ланцюзі постачання й вести бізнес етично; екологічної 

спрямованості, щоб мінімізувати та поліпшити вплив харчових продуктів і 

пакування на довкілля; довготривалої життєздатності та 

конкурентоспроможності, щоб надавати споживачам смачну та  доступну їжу, 

підтримуючи справедливі торговельні практики та інвестиції на усьому шляху 

продукту від виробника до покупця. 

 Безперечно компанія зважає на уподобання споживача, здійснюючи  

періодичні маркетингові дослідження як смаків, так і профілю цільового 
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клієнта з метою встановлення найвагоміших факторів впливу на поведінку 

покупця, на його прихильність до компанії. Але  володіння інформацією про 

фактори впливу на поведінкові аспекти та етапи прийняття  споживачем 

рішення про купівлю товару не вирішує в повній мірі питання ефективного 

управління продажем. Для цього слід ще застосовувати маркетингові 

інструменти впливу на купівельну поведінку. Вони представляють собою 

сукупність важелів, за допомогою яких маркетолог може скеровувати покупців 

у напрямі здійснення ними купівлі товарів. Маркетингові інструменти 

необхідно розглядати у взаємозв’язку з факторами впливу на купівельну 

поведінку споживачів, бо вони взаємодоповнюють один одного. Так 

найвагомішими  інструментами впливу на клієнтів для McDonald’s є: сам 

високоякісний та смачний товар, демократична ціна, висока якість та швидкість 

обслуговування відвідувачів.  

 Асортиментна лінійка меню є досить широкою та насиченою: бургери та 

роли, курка, сніданки, снеки, гарніри, соуси, десерти, напої, меню Мак Кафе, 

Хеппі Міл, Хеппі Міл сніданок, Мак Меню. Стосовно забезпечення якості 

продукту, то цьому також сприяє ретельний підбір з залученням аудиторських 

компаній  постачальників, в тому числі і вітчизняних – українських, що задіяні 

в процесі виробництва асортиментного ряду продукції компанії, що дає, крім 

того,  можливість знизити вартість товару для українських споживачів, 

зважаючи на їх невисокі статки. Так, наприклад, біфштекси виготовляє завод на 

Вінниччині; булочки постачає Дніпро;  молочну суміш для морозива забезпечує 

Білоцерківський молочний комбінат; молоко до кави постачає компанія 

«Люстдорф» з Вінниччини; яйця, випічку, салат латук, огірки, моркву та 

цибулю надають виробники з Київщині; томатами забезпечує ПРАТ «Чумак» з 

екологічних ланів Херсонщини, а сік виготовляють із фруктів та ягід, 

вирощених в чистих регіонах Галичини й Закарпаття. В Україні також 

виготовляють напої, вівсяну кашу, частину пакування: паперові стаканчики, 

серветки,  упаковки для бургерів та іншу картонну упаковку (компанія 
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відходить від пластику і до 78 % свого пакування, виготовляє з органічних 

волокон, які не несуть шкоди довкіллю).  

Крім того, зважаючи на уподобання клієнтів, є змога швидше реагувати 

на запити на локальних ринках та пропонувати нові страви. Відпрацьований до 

деталей технологічний процес приготування продукту та контроль якості 

кожної операції від часу здійснення замовлення клієнтом (через персонал на 

касі, або термінал самообслуговування) до його виконання дає можливість 

здійснити його у найкоротший термін якісно й безпечно та надати смачний 

продукт. Крім того, приділяють увагу і напоям, для охолодження яких є 

обладнання для виготовляння льоду та встановлені в закладах системи 

багатоступеневого фільтрування води, що забезпечують її якість. Всі ці 

складові гарантують добрий результат, внаслідок якого клієнт отримує завжди 

безпечну, свіжу та смачну продукцію, а крім того ще й подекуди психологічне 

задоволення, бо споживання продукції та відвідування закладу сприймається 

ним  як подія, приємний момент, під час якого він насолоджується смачною 

їжею, як певний спосіб життя та асоціювання себе з бажаною референтною 

групою, до якої споживач відноситься, або хотів би принаймні себе відносити 

Приділяється увага і поціновувачам кавування, їм пропонується кава, що 

виготовляється з бленду бразильських та колумбійських зерен, обсмажених за 

спеціальною технологією, за рецептами, які смакують навіть гурманам: 

капучино класік, кава по-віденськи класік, кава натуральна Айс, до яких клієнт 

може замовити ще й смачний десерт: круасани, торти та тістечка класичної 

рецептури. Компанія зважає на емоційні мотиви споживача, родинні цінності та 

використовує це в своїй діяльності. Так окрім іграшок для дитини Hasbro, 

останнім часом компанія залучається до пропагування процесу читання дітям 

батаками, укладаючи угоди на принципах партнерства з дитячими 

видавництвами, та опрацьовуючи інтерактивні версії книжок. Зміцнюючи 

іміджеві позиції, компанія  вдається до соціально відповідальних дій: 

проводить благодійну програму «Долонька щастя», пропонуючи спеціальну 
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сувенірну продукцію в будь-якому з ресторанів. Усі зібрані в межах програми 

кошти разом з благодійною пожертвою від компанії використовуються для 

створення й утримання сімейних кімнат при дитячих лікарнях. Для 

стимулювання споживачів діє  програма  «Ваучер» в межах мобільного додатку 

McDonald’s, де споживач може скористатися знижкою на продукцію, 

скориставшись акційною пропозицією. Потужним та традиційним 

інструментом виступає також реклама, яка має суттєвий вплив на споживача. 

Основний мотив, на який вона робить акцент, це викликати позитивні емоції у 

споживача (переважно це молодіжна та дитяча аудиторія, які є за стилем життя 

новаторами та позитивними до сприйняття ), пропонуючи йому відомий бренд, 

який асоціюється з високою якістю та популярністю, що робить споживача 

менш чутливим до ціни. Мережа постійно розвивається та зазначає, що її мета- 

дарувати щасливі моменти та перевершувати очікування споживача. 

Має компанія переваги і в умовах пандемії, зважаючи на можливості 

онлайн -продажів.  Сьогодні міленіали і покоління Z – це пріоритетні аудиторії 

для служб доставки компанії. Саме вони, в порівнянні з іншими поколіннями, 

витрачають велику частку свого бюджету на замовлення готової їжі. Вони ж і 

висувають найвищі вимоги: миттєва доставка, індивідуальний підхід і трекінг 

процесу доставки. Щоб відповідати запитам своїх клієнтів, сервіси доставки 

впроваджують нові технології і максимально спрощують механізм замовлення. 

Замовити їжу чи, навіть інші товари, можна в соціальних мережах за 

допомогою віртуальних помічників і з навігаційної системи автомобіля. 

Відома фірма McDonald’s пропонує у власній мережі торгових точок 

однорідний асортимент блюд, інтер’єр, методи роботи, колорит приміщень, 

навіть фірмовий одяг працівників у всьому світі, акцентуючи увагу на  

глобалістичних тенденціях  та впізнаності бренду. Оскільки бренд продовжує 

інвестувати значні кошти в контент, переваги маркетингових технологій стають 

очевидними: вони роблять заклад більш обізнаним та ефективним. Компанія 

збирає корисні дані про своїх клієнтів, таким чином знаходячи закономірності, 
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що пов’язують певну поведінку з рішеннями про закупівлю, а потім 

автоматизує процеси, які обслуговують споживачів. Часто використання такої 

стратегії не завжди  на користь людей, хоча ми цього і не помічаємо. 

McDonald’s – це саме той заклад, який перетворює проблеми в можливості, які 

потім переростають у сильні сторони. 

Але слід зазначити, що маркетинг цієї компанії визнаний одним з 

найжорсткіших і ефективних одночасно. Всі маркетингові хитрощі які 

використовує заклад, продумані до дрібниць, що змушує відвідувачів поводити 

себе саме так, як потрібно його власникам. Перше, що кидається в очі всередині 

цього ресторану – це постійний, нескінченний потік відвідувачів. Люди 

товпляться на касі, снують з підносами між столиками. І здається, що цей рух 

людей відбувається постійно. Звісно, існують певні маркетингові технології, які 

були продумані маркетологами відомої мережі громадського харчування для 

досягнення цієї мети. 

Серед основних маркетингових технологій варто визначити: систему 

розташування меблів, які до того ж є незручними; енергійний музичний 

супровід; дедлайн виконання замовлення, що підштовхує відвідувачів як можна 

швидше їсти і звільняти місце для наступних клієнтів; безкоштовний Інтернет, 

але при цьому подекуди відсутність можливості зарядити пристрій; продаж 

дорогих напоїв, які, як правило, дорожчі, ніж в інших точках продажу; 

пропозиція купити «що-небудь ще»; швидка зміна персоналу, що є позитивною 

ознакою для закладу, оскільки постійно працюють нові люди, які зацікавлені в 

цьому і є старанними, щоб утриматись на робочому місці; розташування 

закладів в найбільш людних місцях міст, біля виходів метро або торгових 

центрів, що збільшує потік клієнтів. 

На перспективу, для того щоб втримати конкурентні позиції компанії та 

охопити мережею інші сегменти ринку слід продовжити напрацювання в 

напрямку поглиблення асортименту швидкої їжі; зробити атмосферу закладів, 

особливо в невеликих містах більш «теплою»; зважати на доступність продукції 
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для клієнтів та розширити рекламний вплив за межами молодіжної аудиторії, 

відшукавши мотиви, які зачеплять споживача та привернуть увагу до закладу; 

збільшити можливості застосування технологій он-лайн – продажів.  

Таким чином, як бачимо, маркетингові технології закладу швидкого 

харчування відіграють найважливішу роль в його функціонуванні та розвитку, 

дозволяють зробити підприємство конкурентоспроможним, а його товари і 

послуги затребуваними на ринку навіть в умовах загострення конкуренції та 

пандемії. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ БЕЗПЕКОЮ 

ГІРНИЧОЗБАГАЧУВАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

Кравцов Станіслав Ігорович 

магістрант Державного університету економіки та технологій 

 

Безпека у перекладі з грецької означає «володіти ситуацією». Поняття 

«безпека» почало використовуватись з 1190 р. і значно трансформувалося по 

наповненістю методами, але не змінилося по суті [3].  

Сьогодення дає багато можливостей для розвитку підприємництва, але, 

нажаль, так само розширюється коло небезпек, що можуть зашкодити 

діяльності підприємства. Тому надзвичайно актуальним стає питання 

забезпечення безпеки усіх складових діяльності і підприємства, зокрема, його 

фінансової безпеки. 

Теоретичними дослідженнями в сфері фінансової безпеки суб’єктів 

підприємництва займались такі закордонні та вітчизняні вчені як: Альтман Е., 

Агенті Дж., Барановський О.І., Бівер В., Білик М.Д., Бланк І.А., Василик О.Д., 

Горячева К.С., Єпіфанов А.О., Єрмошенко М.М., Іванова Г.П., Крижанівська 

В.Г., Коротков Е.М., Лігоненко Л.О., Ліс Р., Мельник Т.М., Москаленко В.П., 

Новосядло Є.В., Пластун О.Л., Райзберг Б.А., Реверчук Н.Й., Таффлер Р., 

Терещенко О.О., Салига С.Я., Храпкіна В.В., Уткін Е.А. та багато ін. 

Високо оцінюючи внесок науковців у вирішення теоретичних та 

практичних аспектів щодо забезпечення фінансової безпеки підприємств, 

наголосимо на необхідності подальшого розгляду теоретичної та прикладної 

складових цієї проблеми. Не вирішеними, зокрема, залишаються особливості 

забезпечення фінансової безпеки, обумовлені галузевою специфікою 

підприємств гірничовидобувної галузі. 
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Метою даного дослідження є пошук напрямків удосконалення управління 

фінансовою безпекою підприємства на прикладі ПрАТ «Північний ГЗК». 

 

Економічна безпека підприємства є підґрунтям економічної безпеки 

галузі частиною і, таким чином, економічної безпеки держави (рис. 2.1). 

 
Рис. 1. Місце економічної безпеки підприємства в національній 

економічній безпеці [3] 

 

Економічна безпека підприємства є комплексним поняттям і включає 

фінансову безпеку, як один із своїх елементів (рис. 2). 

 
Рис. 2. Елементи економічної безпеки підприємства [2] 
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На наш погляд, кожна складова економічної безпеки відображає якийсь 

вид діяльності, що виконується на підприємстві, потребує фінансування та 

впливає на результати діяльності і, відповідно, відображається на його 

фінансах. Тому фінансова безпека посідає ключову роль і розташована в центрі 

інших елементів економічної безпеки. 

Більшість науковців, які працюють із поняттям фінансової безпеки 

підприємства, найближчою до неї з фінансових характеристик вважають 

фінансову стійкість. Враховуючі комплексний характер фінансової стійкості, 

що відображає одночасно фінансову незалежність підприємства та його 

стабільне фінансове становище, наявність власних обігових коштів та їх 

достатність для забезпечення достатнього рівня платоспроможності та 

ліквідності (рис. 3). 

 
Рис. 3. Комплексне розуміння поняття фінансової стійкості підприємства 

як основи його фінансової безпеки [2] 

 

В той же час, вважається, що фінансова безпека є ширшою за фінансову 

стійкість за рахунок додавання активної суб’єктної складової, що може 
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здійснювати реагуючий чи превентивний вплив на чинники внутрішнього та 

зовнішнього середовища, які можуть робити негативний вплив на фінансову 

безпеку [4]. 

Держава робить активний вплив на фінансову безпеку підприємства через 

свою податкову політику, політику державних закупівель, грошово-кредитну 

політику НБУ, регулювання інвестиційної, страхової діяльності тощо. 

Головні загрози фінансово-економічній безпеці підприємства мають 

джерелом зовнішнє макросередовище, зовнішнє мікросередовище, або 

внутрішнє середовище (рис. 4). 

 
Рис. 4. Джерела загроз для фінансової безпеки підприємства [4] 

 

Для підприємства гірничозбагачувальної галузі, яким є Північний ГЗК, 

можна виділити наступні загрози макроекономічного характеру [6]: 

- стагнація національної економіки, яка призводить до падіння попиту на 

внутрішньому ринку; 

- високий рівень інфляції, що викликає подорожчання ресурсів; 

- нестабільність господарського законодавства; 

- можливість зростання ставок оподаткування; 
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- нерозвинутість фінансової інфраструктури, що звужує можливості 

управління тимчасово вільними фінансовими ресурсами; 

- можливе укріплення курсу гривні, що призведе до подорожчання 

експортних цін тощо. 

Загрози зовнішнього середовища на мікрорівні пов’язані із іншими 

учасниками ринку, це: 

- недобросовісна конкуренція, рейдерство, промисловий шпіонаж з боку 

конкурентів; 

- свавілля місцевих органів влади; 

- низький рівень договірної дисципліни з боку постачальників необхідних 

ресурсів. Зокрема, дії «Укрзалізниці», яка зриває транспортування ЗРС до 

споживачів та підвищує ціни на послуги вантажних перевезень. Можливість 

отримання неякісних комплектуючих матеріалів, сировини тощо; 

- з боку споживачів можливі розрив договірних відносин, 

неплатоспроможність, банкрутство; 

- відсутність доступу до дешевих кредитів, жорсткість умов 

кредитування, відсутність необхідних банківських послуг; 

- вплив контактних аудиторій підприємства, таких як профспілки, ЗМІ, 

громадські організації та інші, які можуть поширювати інформацію, вплинути 

на імідж підприємства, організовувати страйки тощо. 

Серед чинників внутрішнього характеру відмітимо такі загрози, як: 

- можливість виведення акціонерами капіталу у вигляді дивідендів; 

- зниження рівня кваліфікації персоналу; 

- проблеми техніко-технологічного характеру, викликані старінням не 

тільки фізичним, але і моральним обладнання і технологій; 

- відсутність мотивації у працівників до сумлінної праці; 

- конфлікти між менеджментом та трудовим колективом; 

- низька кваліфікація менеджменту; 

- погана якість фінансового менеджменту тощо. 
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Так, аналіз показників ліквідності ПрАТ «Північний ГЗК» довів, що 

підприємство має достатній розмір оборотних активів, для покриття своїх 

зобов’язань, про що свідчать коефіцієнт покриття та коефіцієнт швидкої 

ліквідності, значення яких набагато перевищують нормативний рівень [5]. Але, 

разом із тим, коефіцієнт абсолютної ліквідності, який  є найбільш жорстким 

критерієм платоспроможності і відображає готовність підприємства негайно 

ліквідувати короткострокову заборгованість, далеко не досягає нормативного 

рівня, який складає 0,2 (рис. 5). 

 

Рис. 5. Динаміка коефіцієнта абсолютної ліквідності 

 

Така ситуація пов’язана із значною дебіторською заборгованістю 

підприємств гірничо-збагачувального комплексу (табл. 1). 

Таблиця 1.  

Інформація щодо дебіторської заборгованості ПрАТ «Північний ГЗК» [5] 

Показники Роки 
2015 2016 2017 2018 2019 

Частка дебіторської заборгованості в 
активах, % 37,51 47,11 58,69 64,61 64,85 

Частка дебіторської заборгованості в 
оборотних активах, % 94,70 95,25 95,83 95,48 96,10 

 



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

© Кравцов С.І. 
52 

Отже, в дебіторській заборгованості «заморожені» практично усі оборотні 

активи підприємства. А в загальній сумі активів наприкінці 2019 року 

дебіторська заборгованість займала вже 64,85%. 

В свою чергу, це змушує ПрАТ «Північний ГЗК» нарощувати 

кредиторську заборгованість.  

В кінцевому підсумку ми бачим той ланцюг, коли фінансова безпека 

підприємства, погіршуючись, впливає на безпеку галузі в цілому та 

національної безпеки країни. 

Крайнім проявом погіршення фінансової безпеки підприємства є його 

наближення до банкрутства [1]. Тому нами були проведені розрахунки 

ймовірності банкрутства ПрАТ «Північний ГЗК» на основі даних його 

фінансової звітності. 

Обчислення Z-коефіцієнту за моделлю Альтмана 1968 року, що 

використовується для підприємств, акції яких котируються на біржі, довели, що 

ймовірність банкрутства на даний момент часу відсутня (рис. 6) [5]. 

 
Рис. 6. Динаміка Z-показника, обчисленого для ПрАТ «ПівнГЗК» за 

моделлю Альтмана 1968 року 
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Аналогічний висновок дає можливість зробити аналіз динаміки Z-

коефіцієнта за двохфакторною моделлю Альтмана (рис. 7). 

 
Рис. 7. Динаміка Z-показника за двохфакторною моделлю Альтмана 

 

Але розрахунки, проведені за п’ятифакторною моделлю Альтмана 1985 

року, що була розроблена для підприємств, чиї акції не котируються на біржі, 

вже не такі оптимістичні (рис. 8).  

 
Рис. 8. Динаміка Z-показника, обчисленого для ПрАТ «ПівнГЗК» за 

моделлю Альтмана 1985 року 

 

Згідно даної моделі, значення Z-коефіцієнта ПрАТ «ПівнГЗК» починаючі 

з 2017 року знаходиться у «сірій зоні», де стан його фінансової безпеки вже 

піддається сумніву. 
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Таким чином, фінансова безпека підприємств гірничозбагачувального 

комплексу України піддається значному впливу чинників як зовнішнього так і 

внутрішнього характеру. А фінансовий менеджмент має бути відкоригований 

для покращення фінансових показників ліквідності та платоспроможності і, в 

кінцевому підсумку – фінансової стійкості. Адже фінансова стійкість є основою 

фінансової безпеки підприємства. 
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ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ 

РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ ПАТ «ПІВДЕННИЙ ГЗК» 

 

Кравченко Микита-Ілля Євгенійович 

магістрант Державного університету економіки та технологій 

 

Наприкінці ХХ століття людство зацікавилося питаннями охорони 

навколишнього природного середовища та ресурсозбереження, що вилилося в 

кінцевому підсумку у формуванні концепції Сталого розвитку. Суттю концепції 

визначене ощадлива експлуатація природних ресурсів та збереження довкілля у 

такому стані, щоб ним могли повноцінно користуватись наші нащадки [2]. 

Концепція розглядає і охоплює усі складові життєдіяльності людства, 

включаючи використання не лише невідновлюваних, а й відновлюваних 

ресурсів. 

Гірничовидобувне виробництво у своїй основі має використання саме 

невідновлюваних ресурсів. І тому питання ресурсозбереження стоїть для 

підприємств галузі надзвичайно гостро [3]. Це обумовлює актуальність теми, 

що розглядається. 

Дослідження проблем ресурсозбереження знайшло своє відображення в 

чисельних працях як зарубіжних, так і вітчизняних вчених. Принципові підходи 

до розв’язання проблеми ресурсозбереження були запропоновані в роботах 

Беренса В., Медоуза Д.Х., Міллера Т., Тейлора, Ростоу У., Форрестера Дж., 

Дейлі Г. та інших зарубіжних авторів, які з різних точок зору підходили до 

процесів збереження ресурсів. Вагомий внесок у вирішення проблеми 

ресурсозбереження зробили такі вітчизняні вчені як Лісін B.C., Лякішев Н.П., 

Вернандский В.І., Канторович Л.В., Веклич О.О., Шалімов А.Г. та інші.  

Питання визначення та оцінки економічної ефективності 

ресурсокористування розглядали вітчизняні та зарубіжні науковцв В. Паретто, 
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Й. Шумпетер, П. Друкер, Г. Емерсон, Т. Котарбінський, Е. Росс, Х. 

Лібенштейн, С. Фішер, К. Макконелл, Т. С. Хачатуров, С. Ф. Покропивний, В. 

А. Гросул та інші.  

Метою даної роботи є пошук перспективних напрямів удосконалення 

механізму реурсозбереження великого промислового підприємства 

гірничовидобувної галузі на прикладі ПАТ «Південний ГЗК» 

Світовий досвід свідчить про те, що ресурсозбереження на рівні 

підприємства забезпечуються завдяки впровадженню ефективних економічних 

механізмів управління виробничими процесами, використанню маловідходних і 

безвідходних технологій, ефективних систем і засобів контролю за 

використанням та збереженням ресурсів і захистом довкілля від забруднення. 

Науковці виділяють лише два основні напрямки розвитку 

ресурсозбереження (рис. 1). 

 
Рис. 1. Основні напрямки здійснення ресурсозбереження [5] 

 

Перший напрямок передбачає удосконалення вже використовуваних 

технологій за рахунок впровадження ресурсозберігаючих компонентів, 

введення жорсткого контролю за ефективним використанням ресурсів в процесі 

виробництва продукції, впровадження цифрових технологій в ці процеси, 

стимулювання персоналу підприємств до ощадливого використання ресурсів 

під час здійснення допоміжних та обслуговуючих процесів чи операцій. 
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Другий напрямок пов’язаний із переходом на новий техніко-

технологічний рівень, який забезпечує принципово нові підходи до 

використання ресурсів та дає можливість отримувати принципово інші 

результати виробництва. Висока затратність цього другого підходу стримує від 

його провадження на промислових підприємствах України, власники яких 

воліють і надалі використовувати застарілі технології та техніку ще радянських 

часів і заощаджувати на витратах на оплату праці працівників своїх 

підприємств. 

Теж саме стосується організаційно-економічної діяльності із 

ресурсозбереження, яка проваджується на промислових гігантах хаотично і 

покладається на плеч «аматорів». Так, на Південному ГЗК працюють так звані 

«ініціативні групи новаторів», на яких покладено функцію розробки нових ідей 

і рішень щодо удосконалення роботи комбінату. В Звіті підприємства за 2019 

рік відмічається, що фахівці з цих груп подали сумарно 171 пропозицію ,які 

орієнтовно при їх впровадженні мають допомогти підприємству заощадити 48,5 

млн. грн. Для зацікавлення людей для участі у таких «командах» за кожну таку 

пропозицію людина отримує премію в розмірі від 8 до 50 тисяч гривень [4]. 

Усі складові ресурсозбереження взаємопов’язані і взаємозалежні. 

Комплексна взаємодія всіх елемент забезпечує підвищення не лише 

економічної ефективності виробництва для власне підприємства, а й 

покращення екологічної та соціальної складової суспільства в цілому. 

Розвиток ресурсозбереження на підприємстві залежить не лише від 

внутрішнього механізму організації процесу виробництва, а й від низки 

чинників макроекономічного характеру, а саме: 

- розвитку науково-технічного прогресу в межах країни; 

- структурних зрушень, що відбулися в економіці; 

- зміни цін на ресурси на внутрішньому та зовнішніх ринках; 

- інституційного чиннику; 

- соціальних та економічних змін, що відбуваються на рівні суспільства; 
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- ступеня відкритості економіки країни, який обумовлює рівень проявів 

глобалізації. 

Нажаль, можна констатувати, що в Україні усі ці чинники працюють не 

на користь ресурсозбереження. 

Так, розвиток НТП в середині країни лишається на рівні 50-60 років у 

порівнянні із техніко-технологічним розвитком країн Європи. Структурні 

зрушення в економіці, започатковані у попередні п’ять років сьогодні активно 

гальмуються на усіх рівнях. Спостерігається подорожчання ресурсів, які 

купуються на внутрішньому ринку через інфляцію та удорожчання ресурсів, що 

купуються на зовнішніх ринках через девальвацію гривні. Інституційна 

розбудова суспільства залишається на низькому рівні, що ускладнює реалізацію 

багатьох функцій підприємств, в тому числі пов’язаних із ресурсозбереженням. 

Соціальні та економічні зміни в суспільстві також не сприяють 

ресурсозбереженню, адже воно потребу вкладення значних коштів, яких в 

країні бракує, навіть, на найважливіші соціальні потреби сьогодення, а 

розвиток громадянського суспільства не відповідаю вимогам сучасності і 

свідомість більшості громадян також не сприяє ресурсозбереженню. А завдяки 

коронакризі, прояви глобалізації менше впливають на економіку і суспільство 

України. 

Отже, можна зробити висновок, що чинники макроекономічного 

характеру не сприяють розвитку ресурсозбереження в Україні. 

Види ресурсозбереження, впроваджувані на рівні промислового 

підприємства, визначаються тими видами ресурсів, на збереження яких вони 

націлені (рис. 2). 



Сучасні тенденції та  
концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки 

www.openscilab.org  Економічні науки 

© Кравченко М.-І.Є.   
59 

 
Рис. 2. Види ресурсозбереження за видами ресурсів, що зберігаються [2]. 

 

Ресурсозбереження по кожному виду ресурсу може реалізовуватись у 

вигляді економії чи раціонального використання (рис. 3).  

 
Рис. 3. Види ресурсозбереження за змістом процесів, що відбуваються 

 

Лише комплекс цих процесі дозволяє підприємству реально отримати 

відчутний ефект від ресурсозбереження. 

Розглядаючи ресурсозбереження на рівні підприємства, найбільше 

доцільно казати про локальне ресурсозбереження. Воно є найбільш вузьким 

масштабом дій і охоплює всі сфери виробничого процесу підприємства.  
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Життєвий цикл ресурсу охоплює низку стадій, а саме (рис. 4). 

 
Рис. 4. Життєвий цикл ресурсу від видобутку до утилізації [2] 

 

У зв’язку із поділом галузей промисловості на видобувну та переробну 

промисловість, для підприємств гірничо-збагачувального комплексу цей 

ланцюг закінчується четвертим етапом. Відповідно, заходи з 

ресурсозбереження, пов’язані із виробництвом продукції, обмежуються цими 

чотирма стадіями/етапами. Але і на цих чотирьох етапах можливі різні варіанти 

ресурсозбереження (рис. 5). 

 
Рис. 5. Можливі варіанти ресурсозбереження на підприємствах 

гірничовидобувної галузі [3] 
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Але, якщо враховувати можливості зміни технології і перехід на більш 

високий технологічний рівень, можна передбачити, що закладання у 

залізорудну сировину властивостей, що відповідають тим вимогам, які 

висувають металургійні підприємства - споживачі ЗРС, створить можливості 

для покращення результатів ресурсозбереження на наступних етапах обробки 

ЗРС. 

Таким чином, є необхідність взаємодії виробників та споживачів ЗРС для 

взаємоузгодження питань підготовки сировини. Такі можливості надаються 

сучасними технологіями в рамках четвертої промислової революцій, технології 

якої вже частково застосовуються провідними виробниками світу.  

Мова йде про глобальні платформи просування продукції та блокчейн. На 

основі глобальних платформ просування гірничо-металургійні підприємства 

можуть не лише оптимізувати свої логістичні витрата, а й узгоджувати із 

покупцями вимоги щодо технічних характеристик продукції (ЗРС), що може 

стати проривом у ресурсозбереженні [6]. 

Таким чином, процеси ресурсозбереження, на наш погляд, можуть 

принести відчутний ефект як економічний, так і екологічний та соціальний 

лише в тому випадку, якщо вони будуть провадитись комплексно на рівні 

вертикально-інтегрованих виробничих підприємств, та підтримуватись на 

макроекономічному рівні з боку держави в контексті розробки необхідного 

правового поля, забезпечення роботи необхідних інституцій, освіті громадян 

тощо. На рівні підприємства така робота має охоплювати конструкційні, 

технологічні та організаційно-планові аспекти. 
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З метою аналізування ефективності менеджменту за внутрішніми 

векторами треба ідентифікувати критерії згрупувати їх та систематизувати 

залежно від рівня соціальної відповідальності. Виконання цього завдання 

дозволить виявити показники, що мають стати основою нефінансової звітності 

підприємства щодо соціальної відповідальності підприємства.  

Розглянемо, які показники можуть характеризувати ефективність 

менеджменту соціальної відповідальності за окремими підсистемами у системі 

корпоративної культури підприємства. Частина критеріїв може 

характеризуватись якісними показниками. Визначення їх оцінки має 

відбуватись через анкетування персоналу і в більшості випадків оцінка якісних 

критеріїв здійснюватиметься менеджментом тих підприємств, що знаходяться 

на вищому рівні соціальної відповідальності.  

Згідно вектора «відповідальність перед персоналом у напрямках  

забезпечення безпеки праці, охорони здоров’я та мотивування й розвитку 

персоналу» треба виокремити три напрямки – безпека праці, охорона здоров’я  

та мотивування персоналу.  

У напрямку безпеки праці, на сьогодні управлінський персонал керується 

Законом України «Про охорону праці» [1]. Але на сьогодні є Законопроект 

України «Про безпеку праці та здоров’я працівників» положення якого теж 
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врахуємо. Відповідно до цього нормативно-правового акту роботодавець має 

запровадити на підприємстві систему управління безпекою праці та здоров’я 

працівників, призначити уповноваженого або створити структурний підрозділ з 

безпеки праці та здоров’я працівників.  

Система управління безпекою праці та здоров’я працівників ґрунтується 

на таких принципах: 

1) запобігання, оцінка та усунення небезпечним та шкідливим 

професійним факторам та професійним ризикам; 

2) адаптація умов праці до працівника, особливо під час облаштування 

робочого місця, вибору засобів та методів праці, з метою полегшення 

монотонної роботи та роботи в ритмі, заданому машиною, та запобігання або 

зменшення впливу небезпечних та шкідливих професійних факторів та 

професійних ризиків на працівника з урахуванням гендерних особливостей; 

3) адаптація умов праці до технічного прогресу; 

4) заміна обладнання (устаткування) підвищеної небезпеки на безпечне 

або менш небезпечне; 

5) розроблення узгодженої загальної політики запобігання небезпечних та 

шкідливих професійних факторів та професійних ризиків, що охоплює техніку, 

організацію праці, умови праці, соціальні відносини та вплив чинників, 

пов’язаних з робочим середовищем; 

6) надання заходам колективного захисту пріоритету перед заходами 

індивідуального захисту працівників; 

7) забезпечення інформування працівників про умови праці, проходження 

навчання та інструктажів з питань безпеки праці та здоров’я працівників; 

8) постійний перегляд та вдосконалення системи управління безпекою 

праці та здоров’я працівників; 

9) урахування особливостей потреб чоловіків, жінок, у тому числі 

вагітних, матерів-годувальниць, осіб з інвалідністю; 

10) відповідальність роботодавців за забезпечення належних, безпечних 
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та здорових умов праці; 

11) проведення консультацій з працівниками під час прийняття рішень з 

питань безпеки праці та здоров’я працівників; 

12) організація та забезпечення проходження працівниками медичних 

оглядів [4]. 

Відповідно наявність такого підрозділу є якісною характеристикою за 

цим внутрішнім вектором. Згідно Законопроекту, в обов’язки цього підрозділу 

входитиме: підготовка пропозицій щодо заходів запобігання травмуванню або 

професійним захворюванням працівників; координація впровадження та 

функціонування системи управління безпекою праці та здоров’я працівників; 

контроль виконання працівниками вимог актів роботодавця з безпеки праці та 

здоров’я працівників [5].  

Ефективність менеджменту за напрямом Безпека праці варто оцінювати у 

двох ракурсах – пропедевтика, тобто здійснення заходів щодо пропагування 

безпеки праці на підприємства на всіх рівнях управління та здійснення 

контролю у межах системи управління безпеки праці та здоров’я працівників. 

Ми ідентифікували якісні та кількісні критерії оцінки менеджменту з точки 

зору відповідальності перед персоналом (див. табл. 1). 

Відповідно наявність такого підрозділу є якісною характеристикою за 

цим внутрішнім вектором. Згідно Законопроекту, в обов’язки цього підрозділу 

входитиме: підготовка пропозицій щодо заходів запобігання травмуванню або 

професійним захворюванням працівників; координація впровадження та 

функціонування системи управління безпекою праці та здоров’я працівників; 

контроль виконання працівниками вимог актів роботодавця з безпеки праці та 

здоров’я працівників [5].  

Ефективність менеджменту за напрямом Безпека праці варто оцінювати у 

двох ракурсах – превенція, тобто здійснення заходів щодо пропагування 

безпеки праці на підприємства на всіх рівнях управління та здійснення 

контролю у межах системи управління безпеки праці та здоров’я працівників. 
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Ми ідентифікували якісні та кількісні критерії оцінки менеджменту з точки 

зору відповідальності перед персоналом (див. табл. 1). 

Задля оцінки рівня превенції безпеки праці ми виокремили такі якісні 

характеристики як – кількість здійснених заходів щодо стимулювання 

дотримування правил техніки безпеки та наявність обліку небезпечних та 

шкідливих професійних факторів та професійних ризиків. Якісні критерії у 

процесі оцінювання мають отримати оцінку 1, якщо цей критерій присутній на 

підприємстві, відповідно – 0, якщо відсутній.  

До кількісних показників оцінки «Безпеки праці» можна віднести обсяг 

штрафних санкцій, що були нараховані та сплачені підприємством протягом 

звітного періоду за порушення Кодексу Законів про працю КЗпП [2]. До 

основних порушень можна віднести такі як: неподання або подання завідомо 

недостовірних відомостей, визначених законодавством про безпеку праці та 

здоров’я працівників; робота в умовах підвищеної небезпеки; експлуатація 

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки без дозволу; 

господарська діяльність без ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки; 

експлуатація технологічних транспортних засобів без реєстрації; невиконання 

приписів інспекторів праці; завдання шкоди життю або здоров’ю працівників 

внаслідок недоліків на споруді, в обладнанні або методах роботи; порушення 

строку проведення та порядок атестації робочих місць за умовами праці; 

порушення порядку повідомлення про нещасний випадок на виробництві; 

порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів про 

безпеку праці та здоров’я працівників. 

Джерелами інформації для частини кількісних критеріїв є відповідної 

форми картки, що використовуються при визначенні ефективності системи 

управління безпекою праці та здоров’я працівників [3]. До таких критеріїв 

відносяться: кількість осіб що пройшли навчання з охорони праці; кількість 

працівників, що пройшли медичні огляди; забезпечення працівників засобами 

індивідуального захисту (ЗІЗ); кількість інцидентів та нещасних випадків на 
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виробництві, у т. ч. кількість постраждалих від інцидентів та нещасних 

випадків; кількість працівників, які виконують роботи підвищеної небезпеки. 

З метою контролю у межах управління системою безпеки праці та 

здоров’я працівників основними якісними критеріями ми вважаємо – наявність 

структурного підрозділу з безпеки праці та здоров’я працівників та наявність 

аудиту з безпеки праці та здоров’я працівників.  

Аудит системи управління безпекою праці та здоров’я працівників 

забезпечує контроль за регулярністю проведення заходів підвищення безпеки 

праці та їх ефективністю, здійснює аудит рівня шуму в цехах, вологістю 

повітря, освітленням, температурою, рівнем кисню та обсягом шкідливих 

речовин у виробничих приміщеннях. 

У частині аналізу пільг та компенсації працівникам за роботу зі 

шкідливими умовами праці та за особливий характер праці варто виділити 

такий критерій, як облікова кількість штатних працівників, які мають право на 

пільги та компенсації за шкідливі умови праці. Залежно від того, які 

особливості виробництва та важкості праці, менеджмент підприємства може 

обрати ті компенсації, які застосовуються в них на підприємстві. Вони 

характеризуватимуться кількістю осіб, які мають право на додаткові відпустки 

скорочений робочий тиждень; доплати за умови праці, отримання безкоштовно 

молока або інших рівноцінних харчових продуктів; отримання безкоштовно 

лікувально-профілактичного харчування.   

Напрям «Охорона здоров’я» варто оцінювати за двома векторами – 

підтримка задовільного стану й профілактика здоров’я персоналу та заохочення 

до здорового способу життя. Визначальною якісною характеристикою напряму 

є наявність медичного пункту для надання першої медичної допомоги.  

Управління в межах «Мотивування персоналу» матиме значно ширший 

спектр напрямків оцінювання щодо соціальної відповідальності. До них 

відносяться – плинність персоналу, матеріальна винагорода за працю, 

додаткове матеріальне заохочення, що враховане в фонді оплати праці, 
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додаткове матеріальне заохочення, що не враховане в фонді оплати праці, 

матеріальне забезпечення особистісного і професійного зростання та розвитку. 

Варто зазначити, що на нашу думку оцінка «Заохочення до здорового 

способу життя» можливо лише на тих підприємствах, які мають для цього 

ресурси. Вони перебувають на другому рівні соціальної відповідальності. 

Основними критеріями оцінки при цьому будуть такі показники як: премії за 

відсутність шкідливих звичок, сума витрат на зацікавлення працівників до 

здорового способу життя (оплата абонементів у спортзал); сума витрат на чи 

утримання власних спорт-залів, спортивних клубів, спортивних команд. 
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Це ж стосується різного роду додаткових матеріальних заохочень 
персоналу та матеріального забезпечення особистісного і професійного 
зростання та розвитку. 

Джерелами інформації щодо відповідальності перед персоналом є такі 
форми: № 1-ПВ (місячна) Звіт з праці, № 1-ПВ (квартальна) Звіт з праці, № 1-
ПВ (умови праці) Звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі 
шкідливими умовами праці.  

 Нажаль більшість інформації треба отримувати в результаті проведення 
спостереження чи експертизи. Припускаємо, що частина інформації може 
міститись в управлінській звітності, що формуватиметься для потреб 
управлінського персоналу. 
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ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ 

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПЕРСОНАЛУ В УКРАЇНІ 
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Персонал є рушійною силою будь-якої організації (підприємства). Тому 

саме даній категорії приділяється багато уваги як в теоретичних економічних 

дослідженнях, так і в практичній управлінській діяльності. Ще Карл Маркс 

відмітив, що додатковий продукт може бути створений лише за допомогою 

робочої сили. Багато в чому відійшовши від засад марксизму, сучасні 

менеджери все одно дотримуються тієї думки, що ефективне управління 

персоналом і, зокрема, його розвитком є основою для успішної діяльності 

суб’єкта господарювання в будь-якій сфері. 

Із розвитком людства відбувається трансформація економічних та 

соціальних явищ і процесів, розвиваються працівники як особистості, що 

вимагає постійної уваги до питань управління персоналом та його розвитком і 

постійного удосконалення методів і прийомів роботи із персоналом. Тому 

питання пошуку перспективних напрямків удосконалення системи управління 

розвитком персоналу в Україні є вельми актуальним. 

Різноманітні аспекти управління та розвитку персоналу підприємств 

висвітлені у працях таких вітчизняних та зарубіжних науковців: Л. Арської, Д. 

Богині, І. Бондаря, В. Брокбенка, Н. Гавкалової, Дж. Грехема, О. Грішнової, Г. 

Дмитренка, М. Дрозача, П. Друкера, А. Єгоршина, А. Колота, В. Колєсова, О. 

Кузнєцової, О. Левченка, Е. Лібанової, В. Лича, А. Маслоу, В. Савченка, В. 

Тарасова, Л. Фільштейна, Дж. Харрінгтона, Г. Щекіна У. Юрі та ін. 

Метою даної роботи є визначення проблем та пошук перспективних 

напрямків удосконалення системи управління розвитком персоналу в Україні. 
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Персонал є одним із важливіших ресурсів, які використовуються на 

підприємстві. Саме працівники підприємства чи організації забезпечують і 

сприяють ефективнішому використанню фінансових, інформаційних, 

матеріальних, зокрема, енергетичних ресурсів. Велика роль персоналу полягає 

також у впровадженні інноваційних технологій, підвищенні рівня 

технологічного розвитку підприємства, культури виробництва продукції, 

соціальної відповідальності бізнесу. Саме тому ефективність роботи персоналу 

є визначним чинником результативності роботи підприємства. 

Розвиток ринкових відносин в Україні передбачає формування нових 

підходів к управлінню персоналом та управлінню розвитком персоналу. На 

сьогодні більшість українських підприємств відчуває брак 

висококваліфікованого персоналу, провадить застарілу і, відповідно, 

недостатньо гнучку кадрову політику, завдяки чому не встигає реагувати на 

швидкі зміни ситуації на ринку. Швидкі ринкові трансформації висувають нові 

вимоги до мобільної переорієнтації кадрового потенціалу підприємства та 

впровадження сучасних технологій кадрової роботи. На сьогодні ефективне 

управління персоналом є основним резервом зростання обсягів виробництва 

для промислових підприємств.  

Розвиток персоналу на підприємстві – це системно організований процес 

безперервного професійного навчання працівників для підготовки їх до 

виконання нових виробничих функцій, професійно-кваліфікаційного 

просування, формування резерву керівників та вдосконалення соціальної 

структури персоналу. Розвиток персоналу забезпечується заходами з 

виробничої адаптації персоналу, оцінювання та атестації персоналу, 

планування професійної кар‘єри робітників і фахівців, стимулювання розвитку 

персоналу тощо. [4] 

На наш погляд, складові процесу розвитку персоналу підприємства 

доцільно розглядати із поділом на рівні, на яких здійснюється управління 

розвитком та професійна підготовка (рис. 1). 
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Етап професійного навчання персоналу може відбуватись по-за межами 

підприємства в спеціалізованих коледжах, ВНЗ, інших навчальних закладах. 

Участь підприємства в підготовці персоналу на даному етапі відбувається або 

через укладання контракту із освітнім закладом на навчання студента/учня, або 

через відбір тих студентів/учнів, що навчаються власним коштом чи за кошти 

бюджету. 

 
Рис. 1. Складові процесу розвитку персоналу підприємства із групуванням 

відповідно до рівнів управління розвитком 

 

Також навчання може відбуватись на етапі кваліфікаційного просування 

робітників, фахівців, керівників в межах підприємства на власних навчальних 

комбінатах, або із залученням сторонніх фахівців. 

Дуже важливою частиною системи розвитку персоналу є виробнича 

адаптація персоналу, що відбувається у перші тижні праці на підприємстві. Від 

успішності провадження даного етапу залежить те, наскільки працівник 
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«впишеться» в колектив і наскільки зможе бути корисним для функціонування 

підприємства. 

Оцінювання й атестація персоналу увесь час роботи дозволяє по-перше, 

контролювати процеси, що відбуваються на рівні ставлення до праці та 

виконання своїх функціональних чи посадових обов’язків з боку персоналу. По-

друге, впливати на ефективність роботи персоналу за умови прив’язки системи 

оцінювання та атестації та мотиваційної складової. 

Планування трудової кар’єри як частина системи управління розвитком 

персоналу дозволяє виявляти здібності кожної людини для того, щоб найбільше 

раціонально використовувати їх на користь діяльності підприємства в цілому. 

Це стосується як службово-професійного просування керівників, так і 

професійно-кваліфікаційного просування робітників та фахівців. 

Таким чином, управління розвитком персоналу сприяє ефективному 

використанню трудового потенціалу особистості, підвищенню її соціальної та 

професійної мобільності. Це позитивно впливає на збільшення обсягів та 

оновлення номенклатури випуску продукції чи надання послуг підприємством, 

забезпечує покращання результатів його економічної та фінансової діяльності. 

На рівні країни в цілому, управління розвитком персоналу проявляє себе як 

засіб профілактики масового безробіття, відіграє значну роль у підготовці 

працівників для здійснення структурної і технологічної перебудови галузей 

економіки. [4] 

Система менеджменту персоналу значно змінилася протягом ХХ століття. 

Якщо на початку індустріалізації суспільства ключовою перевагою 

підприємства була здатність ефективно експлуатувати робочу силу, і 

виплачувати мінімальну заробітну плату при максимально можливому задіянні 

робітників у часі. Нормальним вважався робочій день до, навіть, 14 годин. 

Виплачуваного на той момент робітникам заробітку вистачало лише для 

забезпечення підтримання життя робітника та його родини на мінімальному 

рівні, тобто мінімальне відтворення. Проте, активний робочий рух ХХ століття 
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в країнах Європи та Сполучених Штатах Америки швидко змінив правила гри, 

виборовши у роботодавців кращі умови праці та більш достойну її оплату. 

Результатом таких змін стало не лише покращення умов життя робітників усіх 

цих країн, але і стійке економічне зростання. У відповідь на необхідність 

зменшити рентабельність виробництва завдяки зростанню витрат, пов’язаних із 

використанням робочої сили, підприємства почали пошуки напрямів 

підвищення ефективності використання робочої сили шляхом застосування 

системи розвитку персоналу. [1] 

Генрі Форд, який першим на своїх підприємствах встановив гарантований 

мінімум оплати за годину праці та скоротив робочий тиждень до 48 годин, 

відмічав, що платить своїм робітникам для того, щоб «…поставити наше 

підприємство на міцний фундамент. Підприємство, яке погано платить, завжди 

не стійке». [1] Одночасно із підвищенням заробітних плат, робітники отримали 

можливість кар’єрного зростання для найбільш здібних. 

Українські підприємства, нажаль, не дуже активно використовують 

можливості, що надаються використанням сучасних методів і прийомів 

менеджменту персоналу, зокрема управління розвитком. Для підприємств 

малого та середнього бізнесу застосування такої системи занадто складне та 

дороговартісне. Крім того, управлінцям таких підприємств бракує кваліфікації 

(освіти та досвіду) для впровадження такої системи. Виходом в такому випадку 

може стати використання автоматизованих програм управління персоналом, 

таких як «Inteam: Діловодство»; програма «PersonPro 2.0» та «PersonPro 2.0 

SQL»; «1С: Підприємство 7.7: конфігурація «Зарплата+кадри для України» та 

«Відділ кадрів» пакету Х-DOOR. [2]  

Найкращим варіантом є більш просунута система система SAP HR, яка на 

відміну від інших програмних продуктів діє не фрагментарно, а підкоряється 

загальній логіці управління компанією у відповідності зі стратегією розвитку, 

успішно інтегрується з виробничими, фінансовими і іншими інформаційними 
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системами, що використовують дані про персонал для вирішення конкретних 

бізнес-завдань. [5] 

Великі промислові підприємства, так як ПАТ «АрселорМіттал Кривий 

Ріг» мають необхідний ресурс для проведення повноцінної роботи з 

персоналом і, крім того, мають таку потребу. Адже ПАТ «АМКР», наприклад, є 

крупнішим роботодавцем в Україні, порівняним із яким є лише компанія 

«Мотор Січ».  

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу 

ПАТ «АМКР» у 2019 році склала 19973 осіб. На оплату праці штатних 

працівників підприємства у 2019 році було витрачено маже 4,4% млрд. грн. [3] 

В табл. 1. наведена інформація щодо середньооблікової чисельності 

персоналу ПАТ «АМКР» та показників, що дозволяють оцінити ефективність 

використання персоналу. 

Таблиця 1 

Інформація по персоналу ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» протягом 2015-

2019 рр. [3] 

Показники Роки 
2015 2016 2017 2018 2019 

Обсяги виручки, тис. грн. 46261289 52961756 66185876 67963171 62409226 
Середньооблікова чисельність 
працівників, осіб 25731 24925 23256 20763 19973 

Обсяг фонду оплати праці, тис. 
грн. 2015346 2494049 2868306 3422307 4327922,4 

Середньомісячна зарплата 
одного працівника, грн. 6527,0 8338,5 10278,0 13735,6 18057,4 

Продуктивність праці, тис. грн. 1797,9 2124,8 2846 3273,3 3124,7 
 

Проте, якщо відстежити динаміку витрат на оплату праці та зміни у 

продуктивності праці, помітимо, що приріст заробітної плати не 

супроводжується відповідним приростом продуктивності (рис. 2). 
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Рис. 2. Динаміка витрат на оплату праці та продуктивності праці робітників 

комбінату 

 

Таким чином, є потреба у зміні підходів до управління персоналом на 

підприємстві та більше активного застосування системи управління розвитком 

персоналу. 

Кадрова програма комбінату сьогодні спрямована на забезпечення рівня 

кваліфікації працівників власним операційним потребам: товариством в 2019 

році організовано різні види навчання, в яких працівники прийняли участь 

25811 разів. Отже, на підприємстві гарно розвинута така складова управління 

розвитком персоналу як професійно-кваліфікаційне просування робітників та 

фахівців та службово-професійне просування керівників. [3] 

Відділ кадрів підприємства несе відповідальність за вербування, добір і 

навчання кадрів для роботи в операційній системі. Є необхідність застосування 

в менеджменті персоналу системи управління розвитку в такій складовій, як 

оцінювання й атестація персоналу. Потрібне встановлення залежності розміру 

оплати праці робітника від отримуваних результатів його діяльності та 

результатів роботи підприємства в цілому. 
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В умовах посилення конкуренції набуває особливої значущості й 

актуальності ефективне управління персоналом, зокрема впровадження дієвих 

мотиваційних програм для створення передумов для ефективної роботи 

працівників підприємства. Компетентні працівники є основою забезпечення 

конкурентоспроможності організації. Підвищення конкурентоспроможності 

будь-якого підприємства та досягнення сталого економічного росту вимагає 

оптимально ефективного використання всіх наявних ресурсів, насамперед 

людських, як головного рушія розвитку продуктивних сил та суспільних 

відносин. Важливого значення в сучасних процесах ринкової трансформації 

набуває мотивація праці. 

Також зростають роль і значення перебудови системи мотивації та 

соціально-трудових відносин як основного джерела підвищення ефективності 

виробництва й добробуту населення. За таких умов важливим є системний 

підхід до визначення сутності соціально-економічної мотивації персоналу, 

механізму її регулювання й оптимізації на рівні взаємодії інтересів 

підприємства та працівника. Мотивація персоналу на сьогодні характеризується 

відсутністю налагодженої системи організаційних, соціально-економічних 

моделей і механізмів регулювання та розвитку, оскільки учасники трудових 

відносин не є рівноправними партнерами. У зв’язку з цим процес мотивації 

персоналу потребує удосконалення з урахуванням існуючих на підприємстві 
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соціальних ресурсів і сформованих у працівника соціально-економічних 

потреб. 

Значний внесок у розвиток теорії і практики мотивації трудової 

діяльності зробили Ф. Гільбрет та Л. Гільбрет, Г. Емерсон, Е. Мейо, Ф. Тейлор, 

А. Файоль, М. Фоллет, О. Шелдон. Відомими авторами сучасних теорій 

мотивації на Заході стали Ф. Верцберг, Е. Лоулер, Д. Мак-Ерегор, А. Маслоу, 

Л. Портер та інші. Вивченню природи мотивації праці, формуванню дієвої 

системи спонукання працівників до ефективної праці присвячено багато робіт 

вітчизняних вчених, а саме: О. А. Бугуцького, Г. А. Дмитренка, Й. С. 

Завадського, А. М. Колота, Г. І. Купалової, Л. І. Михайлової, І. В. Шепеля та 

інших науковців.  

Характеристика поняття «мотивація» – це багатогранна категорія та 

багатоаспектне явище. Серед видатних дослідників визначення поняття 

«мотивація» А. Колотом та Є. Уткіним, які є досить ґрунтовними. Науковці 

зазначають, що мотивація спрямована не лише на досягнення цілей організації, 

а й на досягнення особистих цілей, задоволення особистих потреб через 

виконання роботи [3]. Правомірним є твердження, що процес мотивації 

відбувається під дією мотивів та стимулів, тобто внутрішніх і зовнішніх 

чинників. Подібне визначення дають також вчені М. Альберт, М. Мескон, Ф. 

Хедоурі, але вони не зазначають важливість таких понять як стимули, що є 

рушійними силами для досягнення мети як і організації, так і інтересів 

працівника, їх узгодження [8, с. 242].  

Погоджуючись з визначенням, наведеним А. Колотом, Є. Уткіним, 

доповнюючи їх, нами сформульоване узагальнене визначення поняття 

«мотивація». Таким чином, мотивація – це  сукупність внутрішніх та 

зовнішніх рушійних сил, які спонукають людину до діяльності, визначають 

поведінку, форми діяльності, надають цій діяльності спрямованості, 

орієнтованої на досягнення особистих цілей і цілей організації, за умови 
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досягнення балансу між ними, та створення умов для задоволення потреб та 

інтересів обох сторін [3]. 

У теоріях мотивації цих авторів наводиться структура потреб, їхня 

характеристика і зв’язок з мотивацією трудової діяльності, проглядається певна 

кореляція (співвідношення) в класифікації потреб. Спільним для них є те, що в 

основу мотивації закладено потреби людей, вони в їхній свідомості 

перетворюються в інтереси, мотиви, які й спонукають до певних цільових дій. 

Наведене переконує в тому, що зазначений досвід мотивації працівників 

заслуговує на увагу та практичне застосування. Однак, необхідно зважити на 

те, що на підприємствах України, склалися багаторічні традиції, досвід 

матеріального стимулювання персоналу, який неможливо повністю ігнорувати 

на сучасному етапі розвитку продуктивних сил. Тому на сьогодення найбільш 

прийнятним є поєднання вітчизняного та зарубіжного досвіду в сфері 

матеріальної мотивації персоналу. 

Уточнення технології існуючих трудових мотивів, виявлення емпіричної 

розповсюдженості того чи іншого типу в трудовій моралі працівників, а також 

факторів, що їх зумовлюють, є надзвичайно важливими для управлінської 

діяльності в конкретному трудовому колективі. При цьому особливу увагу слід 

приділяти вивченню за допомогою різноманітних методів індивідуальних і 

групових очікувань щодо можливостей виконання роботи в конкретному 

колективі, на конкретному підприємстві та її результатів. Такого роду 

інформація показує суб’єкту управління вектор сприйняття працівниками 

конкретної трудової ситуації, їхньої орієнтації на ті чи інші фактори 

конкретного колективу, підприємства. 

Трудову ситуацію працівники завжди тлумачать, оцінюючи свої наступні 

потреби та інтереси, як систему різних можливостей для їх задоволення, тому 

суб’єкту управління стає доступною інформація про ступінь привабливості для 

працівників тих чи інших чинників трудової ситуації. Остання в цілому може 

тлумачитися як сприятлива для працівника лише в тому випадку, якщо її 
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можливості відповідають уяві працівника про сприйнятливі можливості 

трудової ситуації для задоволення його потреб та інтересів. 

Важливо зауважити, що розгляд генезису мотивації персоналу в системі 

економічних категорій слід розпочати з сутності характеристики категорії 

«потреби», перш за все, людина є неповторною особистістю, що постійно 

розвивається, активно взаємодіє як із внутрішнім, так і зовнішнім середовищем 

та потребує постійного задоволення певних потреб. Потреби – це відчуття 

нестачі чогось, необхідності у чомусь, що потрібне для створення і підтримки 

нормальних умов функціонування людини. В економічній енциклопедії 

розрізняють економічні та соціальні потреби.  

Так, економічні потреби – ідеальний внутрішній мотив людини, що 

спонукає її до економічної діяльності з метою забезпечення власного добробуту 

і добробуту членів сім’ї, на поверхні яких постають відчуття індивідом нестачі 

чогось. Тоді як соціальні потреби – різновид потреб людини, основне джерело її 

активності у пізнавальній та практичній діяльності або потреби у всьому, що є 

продуктом суспільного життя: соціально-економічній та політичній діяльності, 

духовному збагаченні, інтелектуальному розвитку, задоволенні релігійних, 

естетичних та інших соціальних почуттів [3, с. 28].  

Безперечно, мотиви виникають, розвиваються і формуються на основі 

потреб, проте за однакової потреби в різних людей можуть виникати 

неоднакові мотиви. Як зазначає А. М. Колот, поведінка людини здебільшого 

визначається не одним окремим мотивом, а сукупністю внутрішніх та 

зовнішніх чинників, конкретним співвідношенням їхньої значущості щодо 

мотиваційного потенціалу [3, с. 11].  

 При аналізі мотивації необхідно сконцентрувати увагу на факторах, які 

спонукають до дій та посилюють їх. Це «мотиви», «інтереси», «стимули» та 

«стимулювання». Сутність та зміст зазначених понять наведено в таблиці 1. 
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Таблиця 1. 

Визначення понять «мотиви», «інтереси», «стимули», «стимулювання» 

наведені авторами Е. Уткіним та А. Колотом  
Категорії Е. Уткін І. Мішурова 

Мотив Викликають певні дії індивіда. 
Знаходяться «всередині» нього, мають 
індивідуальний характер, пов’язані з 
багатьма зовнішніми та внутрішніми 
факторами 

Усвідомлені причини 
діяльності, спонукання 
людини до чогось 

Інтерес Спрямованість суб’єкта на значущі для 
нього об’єкти, пов’язані з задоволенням 
його потреб. Інтереси приводяться в дію 
мотиваційним механізмом, що є 
сукупністю зовнішніх і внутрішніх 
чинників, тобто стимулів, які спрямовують 
людину на здійснення певної трудової 
діяльності з метою задоволення власних 
потреб 

Усвідомлені потреби, 
джерело діяльності, 
об’єктивна необхідність 
виконання певних функцій 
для задоволення потреб 

Стимул Є інструментом, що зумовлює дію певних 
мотивів. В якості стимулів виступають 
певні предмети, дії інших людей, носії 
обов’язків та можливостей, все те, що 
може бути запропоновано людині як 
компенсація за його дії чи те, що він хотів 
би мати в результатів певних дій 

Спонукання до дії, 
спонукальна причина 

Стимулювання Виступає засобом, за допомогою якого 
можна втілювати мотивування. Що вищий 
рівень розвитку трудових відносин в 
організації, тим рідше в якості інструмента 
управління людьми використовується 
стимулювання. 

Процес зовнішнього впливу 
на людину для спонукання 
її до конкретних дій або 
процес, що спрямований на 
усвідомлене в неї певних 
мотивів та цілеспрямованих 
дій. 

Джерелo: cклaденo aвтoрoм нa основі  [3] 

Рівень мотивації людини, її трудової активності залежить від рівня благ, 

соціального статусу, кваліфікації, внутрішніх чинників, до яких можна віднести 

мотиви та інтереси, що формуються на базі зовнішніх чинників, зокрема 

стимулів, та процесу їх реалізації – стимулювання.  У кожної людини це 

співвідношення індивідуальне.  

Варто зазначити, що для побудови ефективної системи мотивації важливо 

з’ясувати які саме потреби домінують в людини, якими мотивами вона 

керується. З психологічної точки зору мотив, а не стимул сам по собі, спонукає 
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та спрямовує діяльність людини. Стимул та стимулювання є зовнішніми щодо 

людини чинниками та діями. Стимул стане дієвим тоді, коли буде відповідати 

адекватним  мотивам, притаманним особистості. 

В управлінні мотивація визначається як процес стимулювання 

працівників до здійснення ефективної діяльності, спрямованої на досягнення 

цілей підприємства, а також необхідна для ефективного виконання прийнятих 

рішень і запланованих завдань. При цьому, мотивація має довготерміновий 

вплив на працівників з метою зміни за заданими параметрами структури 

ціннісних орієнтацій та інтересів, формування відповідної мотиваційної 

системи і розвиток на цій основі трудового потенціалу. 

На характер мотиваційного процесу значною мірою впливають 

індивідуальні особливості та мотиваційна спрямованість працівників і такі 

властивості, як зусилля, ретельність, наполегливість, сумлінність. Безумовно, 

ефективність трудової діяльності залежить від її мотивації. На практиці 

організація, колектив, людина під впливом внутрішніх і зовнішніх чинників – 

мотиваторів можуть бути дуже зацікавлені в досягненні високих кінцевих 

результатів, порівняно з тими, які значно меншою мірою мотивовані до 

ефективної праці. Через неоднозначність залежності між мотивацією і 

результатами праці постає проблема, як оцінювати результати роботи в системі 

мотивації і як винагороджувати працівників. Її розв’язання може мати 

ситуаційний характер. Процес мотивації результатів діяльності (Див. рис. 1) 

теоретично можна розподілити на шість почергових стадій:  
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Рис. 1. Схема процесу мотивації результатів діяльності 

Джерелo: cклaденo aвтoрoм нa основі  [4] 

 

Мотивація персоналу включає цілу низку складових, а саме: мотивацію 

трудової діяльності, тобто спонукання персоналу до ефективної трудової 

діяльності, що забезпечує необхідні винагороди і задовольняє наявні потреби; 

мотивацію стабільної та продуктивної зайнятості; мотивацію розвитку 

конкурентоспроможності працівника; мотивацію володіння засобами 

виробництва; мотивацію вибору нового місця роботи тощо. 

Важливо звернути увагу, що формування високої трудової мотивації у 

працівників залежить від умов праці, методів управління, соціально-

психологічного клімату в колективі та в організації, заходів стимулювання, 

корпоративної культури тощо. Матеріальна винагорода важлива, але вона 
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далеко не єдиний фактор, що визначає трудову мотивацію. Як зазначає М. 

Магура, на мотивацію працівників також впливають: 

− індивідуальні особливості працівників: вік, освіта, впевненість в собі, 

потреба в зростанні; 

− соціальні характеристики робочого середовища: робоча група, 

безпосередній керівник, корпоративна культура; 

− умови праці; 

− управлінська практика: система планування, організація робіт, 

контроль за виконанням, практика підготовки та прийняття рішень; 

− політика управління персоналом; 

− розширення та збагачення змістовності праці; 

− підвищення якості трудового життя [7, с. 287]. 

Відповідно до зазначеного, ці фактори будуть позитивно впливатимуть 

на мотивацію лише тоді, коли відповідатимуть потребам працівників, їх 

особистим цінностям та очікуванням. Розробка ефективного мотиваційного 

механізму має бути одним з основних завдань керівництва будь-якої 

організації. Послаблення трудової мотивації зазвичай проявляється в зниженні 

задоволеності своєю працею і місцем роботи, задоволеності в результатах праці 

та лояльності до організації, що негативно впливатиме на 

конкурентоспроможність організації. 

Також функціонування підприємств поряд із визначеними ключовими 

термінами мотивації застосовують й інші, які автори тлумачать з різних 

позицій. З метою уніфікації та використання цих понять у подальшому 

дослідженні, визначимо їхній зміст наступним чином: 

1. Мотиватори – чинники, що спонукають людину до трудової 

діяльності; зовнішні мотиватори – зовнішні щодо працівника впливи; внутрішні 

мотиватори як внутрішні спонукальні сили. 
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2. Мотиваційний потенціал працівника – складова трудового потенціалу, 

яка характеризує готовність працівника до максимальної трудової віддачі, 

розвитку конкурентоспроможності, реалізації в роботі набутих знань, 

здібностей, умінь, навичок. 

3. Спрямованість мотивації – спрямованість працівника на реалізацію 

певних потреб на основі вибору конкретного виду або сфери трудової 

діяльності. 

4. Мотиваційний моніторинг – це система постійного спостереження і 

контролю стану мотивації трудової діяльності з метою його оперативної 

діагностики й оцінки в динаміці, прийняття кваліфікованих управлінських 

рішень в інтересах підвищення ефективності виробництва [6]. 

В процесі розвитку продуктивних сил, виробничих відносин та 

економічних систем, роль та значення наукового обґрунтування вирішення 

проблем мотивації працівників зростає. Об’єктом мотиваційної політики 

стають соціальні запити людини, а соціальна сфера є засобом постійного 

вдосконалення та розвитку особистісного потенціалу всього персоналу 

підприємства. Соціальні блага в мотиваційній політиці підсилюють право 

вибору людини, залежно від індивідуальних потреб та пріоритетних цінностей 

в окремий проміжок часу. 

Варто відмітити, що соціальна активність працівників переміщується з 

трудової сфери, яка створює матеріальні блага, в сферу емоційну: боротьба за 

владу, публічне визнання, відстоювання групових інтересів тощо, тобто, 

змінюються та урізноманітнюються власні мотиватори людини. Таким чином, 

створення ефективного мотиваційного механізму правління персоналом 

підприємств уможливлюється за умови врахування різноманіття як самих 

мотивацій, так і можливостей їхнього задоволення у різних сферах 

життєдіяльності людини, в т.ч., соціальної. 

Як зазначають М.Магура та М. Курбатова, для побудови ефективної 

системи мотивації персоналу важливо враховувати принципи: 
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− різноплановість трудової поведінки; 

− ієрархічна структура мотивів; 

− принципи справедливості; 

− принципи підкріпленості [7, с. 267]. 

Важливо при розробці системи мотивації гармонійно поєднувати фактори 

матеріального та нематеріального стимулювання. Враховуючи сучасний стан 

економіки в країні, з постійними інфляційними процесами, доцільно особливу 

увагу приділяти тим факторам, які незалежно від фінансових можливостей 

компанії, спонукатимуть людину до ефективної трудової діяльності, 

створювати сприятливий соціально-психологічний клімат. 

Отже, мотивація персоналу посідає одне із головних місць у системі 

управління організацією. Успіх організації залежить від того, наскільки 

мотивовані працюють в ній працівники. Особливості формування та розвитку 

соціально-економічного механізму мотивації персоналу перебуває у стані 

становлення, про що свідчить наявність різних підходів до визначення сутності 

самого цього поняття. Основними чинниками, що обумовлюють спонукання 

людини до активної діяльності в системі економічних категорій є потреби, 

інтереси, мотиви та стимули. Система мотивації як частина цілісної системи 

управління персоналом повинна сприяти досягненню стратегічних цілей 

підприємства через стимулювання працівників до досягнення необхідних 

результатів.  
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В управлінні персоналом процес створення інноваційних підходів є не 

менш важливим, ніж технологічні інновації, котрі отримують зараз широке 

застосують в бізнесі. Ефективне зростання продуктивності праці вже 

неможливе лише за рахунок збільшення кількісних показників діяльності. 

Тобто саме інноваційні технології в системі управління персоналом дозволяють 

будувати грамотну і ефективну роботу підприємства, налагоджувати 

взаємозв'язки між підрозділами.  

Аналізу  проблем  теорії  і  практики  управління персоналом присвячені 

праці багатьох вітчизняних та закордонних учених: Д. Богині, В. Весніна, О. 

Віханського, Б. Генкіна, Дж. Грейсона, Г. Деслєра, В. Дятлова, А. Єгоршина, А. 

Кібанова, А. Колота, Дж. Лафти, А. Пула, Е. Старобинського, А. Шегди, С. 

Шекшні та ін. Але дослідження питань сучасної практики використання 

інноваційних технологій  в  управлінні  персоналом  на  підприємствах  вимагає  

зараз  більшої  уваги [1]. 

На сучасному етапі розвитку економіка України зазнає серйозних 

негативних зовнішніх та внутрішніх впливів. Світові кризові явища погіршують 

і без того складну політичну і економічну ситуації в середині країни. Введенні 

останні обмеження, які пов'язані з пандемією COVID-19, істотно вплинули на 

розвиток і використання трудового потенціалу в Україні, що вже веде до 

зростання безробіття і як наслідок, до загострення соціальних проблем.  
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Відсутність політичної та економічної стабільності в Україні не надає 

оптимізму в питаннях подальшого поліпшення фінансової ситуації в країні. За 

даними прогнозу, який представленим фахівцями Oxford Economics на 2021-

2022 рр., відновлення економіки України знаходиться під загрозою через 

неоднозначні відносин з Міжнародним валютним фондом [2]. 

В таких складних умовах загострюється питання подальшого виживання 

малого приватного бізнесу, який часто має набагато менший запас міцності в 

порівнянні з великими виробництвами або державними підприємствами. У 

такий ситуації актуальності набуває запровадження дієвих інноваційних 

методів управління трудовим потенціалом на підприємствах. Сьогодні ми 

спостерігаємо значний стрибок від традиційного суспільства до суспільства 

інформаційного – поняття дистанційного навчання або співробітництва стає для 

нас реальністю. В такому середовищі значно підвищується значення інновацій 

та інноваційних соціальних технологій в управлінні трудовими колективами. 

Безпосередньо інновації в управлінні персоналом доцільно ініціювати 

менеджером з персоналу, котрий гарно відчуває потребу у провадженнях 

інновації в роботу підприємства. При цьому, інноваційне управління кадрами 

необхідно ґрунтувати на наступних вихідних положеннях:  

- необхідність тісного взаємозв'язку стратегії розвитку компанії з 

плануванням персоналу; 

- оцінка ступеня впливу витрат на роботу з кадрами на економічні 

показники виробництва;  

- формування необхідної кількості компетенцій, професійних навичок для 

ефективної роботи на ринку праці [3]. 

При цьому інноваційні підходи до управління персоналом завжди 

повинні враховувати специфіку персоналу. Так, наприклад в Україні, при 

практичному використанні інноваційних методів виникає ряд проблем, коли 

реалізовані нововведення відторгаються самими співробітниками, при цьому не 

відбувається активізації необхідних здібностей і персонал активно чинить опір 
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впровадженню змін. В результаті інноваційні програми реалізуються з низькою 

ефективністю, перевищуються часові і фінансові витрати на здійснення 

нововведення, і як наслідок не досягається бажаний результат. Саме 

несприйняття співробітниками сучасних інноваційних методів удосконалення 

управління персоналом значно гальмує розвиток в цьому напрямку [4].  

При цьому в Україні з’являється необхідність вирішення таких важливих 

поточних завдань, як розвиток виробництв відповідно до міжнародних 

стандартів якості, зниження плинності кадрів, підвищення продуктивності 

праці, забезпечення ефективності інвестицій які вкладаються у розвиток 

інтелектуального потенціалу. Все це та багато іншого вимагає розробки та 

реалізації дієвих методів підвищення якості управління саме кадровим 

потенціалом котрий є важливою ресурсною компонентою успішного ведення 

підприємницької діяльності [5].  

Керівництво малих та середніх підприємств в Україні найчастіше  не 

приділяє особливої уваги роботі, яка пов‘язана з розвитком персоналу. Це 

пояснюється невеликою чисельністю працюючих у штатному розписі 

підприємства. За малої кількості працівників витрачати гроші на постійне 

утримання спеціаліста, який займався б розробкою та впровадженням програм 

розвитку інтелектуальної активності персоналу дуже затратно по відношенню 

до очікуємого економічного ефекту. У таких умовах введення інновацій в 

управлінні персоналом не є можливим і залишаються лише механізми 

стимулювання інтелектуальної активності співробітників через матеріальні та 

нематеріальні заохочення [1]. 

Незважаючи на це, інновації в управлінні персоналом покликані 

виконувати важливі завдання, котрі в сучасних умовах стають дуже 

важливими:  

1) поліпшення продуктивності діяльності;  

2) ефективне навчання і розвиток персоналу;  

3) поліпшення робочих взаємин і створення творчого середовища;  
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4) поліпшення якості життя; 

5) стимулювання конструктивних ідей;  

6) краще використання майстерності та здібностей людини;  

7) підвищення сприйнятливості і адаптивності персоналу до нововведень.  

Головною метою застосування інновацій в управлінні персоналом стає 

забезпечення організації співробітниками, безперервно генеруючими інновації 

у всіх областях своєї діяльності. При їх результативному застосуванні 

відбувається професійний і соціальний ріст персоналу з користю як для самих 

співробітників, так і для підприємства і суспільства в цілому. Використання 

сучасних технологій управління персоналом є об’єктивно необхідним для 

підвищення ефективності формування та розвитку трудового потенціалу 

підприємства, а також його конкурентоздатності. Сучасні технології управління 

також дозволяють виявити, використати і розвинути приховані можливості 

підприємства і потенціал працівників. Саме тому, їх впровадження має стати 

невід’ємною складовою економічної стратегії розвитку будь-якого українського 

підприємства. 

  Таким чином, застосування нових технологій в управлінні персоналом, в 

сучасній складній економічній ситуації, може дати можливість підприємству 

зайняти кращі позиції на ринку і підвищити прибуток. Сучасні економічні 

умови стають складними та вимогливими до пошуку нових можливостей 

підтримання високого рівня конкурентоспроможності українського 

підприємства. В даний час пріоритетного значення набувають ресурси 

нематеріального характеру, від якості управління яких залежить економічна 

ефективність функціонування будь-якого підприємства та його стратегічний 

розвиток.  
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Развитие сферы физической культуры и спорта является одной из 

первоочередных задач, стоящих перед правительствами почти всех стран мира, 

ведь согласно международных исследований проведенных Всемирной 

организацией здравоохранения (Word Health Organization), ее уровень 

непосредственно влияет на общие показатели здоровья нации [3]. Помимо 

этого, значительный интерес от поддержки данной сферы имеют и частные 

инвесторы, которыми выступают как отдельные физические, так и 

юридические лица. Следует отметить, что инвестирование в спорт хоть и 

считается прибыльным, но по сравнению с другими направлениями является 

очень рискованным. Ситуация конца 2020 года, когда в связи с внедрением 

полномасштабных карантинных ограничений были отменено большинство 

спортивных мероприятий, как на государственном, так и на международном 

уровне, подтвердила вышеприведённую гипотезу и   большинство инвесторов 

понесли значительные убытки. Ведь согласно данным приведенным на рис.1 

можно заметить, что в рассмотренный период времени, а именно с 2014 по 2019 

год, фактические финансовые результаты превышали ожидания и в денежном 

измерении стабильно возрастали, но в 2019 году возрастание относительно 

преведущих периодов оказалось меньше, что можно объяснить отменой 

мероприятий в связи с карантинными ограничениями в Китае. Лишь за девять 
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месяцев 2020 года, при предварительном подсчете потерь в спортивной 

отрасли, они превысили  $60 млрд. При суммировании их с уже известных 

финансовыми потерями в 2019 году общая сума от пандемии составила $61,6 

млрд. По плановым подсчетам за данный год сфера спорта должна была 

принести около $135,3 млрд, ведь в 2019 году фактическая прибыль составила 

$129 млрд, а учитывая тенденцию к увеличению данного показателя на 

протяжении нескольких последних лет (в среднем на 4.5% в год), данный 

прогноз, основанный на многофакторном анализе, выглядел вполне логично. 

 
Рис. 1 – Соотношение фактической и запланированной прибыли 

 

Но все же каким бы полным и разносторонним не был анализ, просчитать 

все возможные риски довольно сложно, в конце 2019 когда разрабатывалась 

стратегия развития спортивной сферы на будущий год, прогнозы экспертов 

относительно негативного влияния распространения коронавирусной инфекции 

были недооценены, что соответственно сказалось на результатах. При анализе 

проведений крупных мероприятий (количество реализуемых билетов 

превышает пять тысяч), то за девять месяцев 2020 года из всех 

запланированных было проведено 48,8 тис. или 53% в процентном 
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соотношении к плановому количеству. Следовательно, из имеющейся 

информации, благодаря проведению данных мероприятий спортивная отрасль 

смогла сгенерировать около $73,7 млрд из запланированных $135,3 млрд., то 

есть показатель фактического выполнения плана составляет 45,5% [4]. 

Наиболее значимыми событиями, которые были отменены или же перенесены 

на неопределенное время это: перенос Олимпийских игр в Токио сначала на 

конец года, а на данный момент и вовсе принимается решения о их отмене, 

перенос чемпионата мира по хоккею в Швейцарии  и перенос чемпионата по 

футболу - Евро-2020 в Италии. Вышеприведенная информация 

непосредственно связана с результатами деятельности профессиональных 

спортсменов, ведь с отменой спортивных мероприятий не только уменьшаются 

их возможности проявить свои умения, но это еще и приводит к потери 

зарплат, спонсорской поддержки и времени для самореализации. Данная 

проблема влечет за собой и другие – более глобальные, к которым относиться в 

первую очередь сбережение имиджа стран и отдельных организаций на 

международном уровне. В свою очередь изменения в суме финансировании, 

которое прослеживается в 2020 году приводит к тому, что спортсмены не 

добившиеся значительных результатов в профессиональной деятельности 

недополучают нужную суму для дальнейшей подготовки и саморазвития и 

вынуждает их менять сферу дальнейшей деятельности. Проанализировав 

статистику относительно вложений в данную сферу государственными 

службами разных стран, можно заметь несоответствия как в суммарном, так и 

процентной форме выражения, но несмотря на это все-равно присутствует 

прямая  зависимость между выделенной суммой и фактическими показателями 

на соревнованиях, а значит уменьшения денежной поддержки в дальнейшем 

может привести к потер имеющихся на данный момент лидерских позиций 

высокоразвитых стран на спортивной арене. Помимо того, не менее важной 

проблемой является и недополучение ожидаемой финансово отдачи как для 

пополнения бюджета стран, так и для отдельных инвесторов, что влечет за 



Сучасні тенденції та  
концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки 

www.openscilab.org  Економічні науки 

© Репина С.О.   
99 

собой дестабилизацию всей мировой економической системы. Поиск решения 

большинства из перечисленных выще проблем на данный момент являются 

первоочередными задачами международного общества. Поэтому, важность 

анализа вышеприведённых проблем и поиск путей их решения очень важны в 

наше время. Для проведения полноценного анализа рассматривались научные 

труды экспертов  в область экономики, вирусологии и конечно же 

профессионального спорта. Говоря о научных работах, утвержденные 

государственными контрольными службами или которые входят в 

специализированные базы данных, следует отметить профессора Патрика Сай 

Ву [1] и Сюзанну Кар Пуй Лау [2], которые являются сотрудниками 

Департамента микробиологии в гонконгском университете и в своих работах не 

только описали проблему относительно своей специализации, но и дали 

необходимую статистическую информацию для раскрытия выбранной темы. 

Так же анализировалась информация влиятельных международных 

информационных агентств: «Reuters», «Dow Jones Telerate» и «Bloomberg». Для 

анализа была использована также общедоступная информация о изменениях в 

доходах и деятельности спортсменов мирового уровня Роджер Федерер, 

Криштиан Роналду и Лионель Месси и проводилось исследование в форме 

опроса  пятнадцати участников шахматных турниров при Федерации шахмат 

города Днепр, возрастом 14-21 лет, с 1-4 шахматными разрядами. Все 

участники дали согласие на обработку полученных в ходе опроса данных. 

Исследование проводилось в четыре этапа: формирования списка вопросов (1 

день), сбор данных их обработка (1 неделя) и формирование результатов (2 

дня). В целом проведение исследования заняло 10 дней. Среди задаваемых 

вопросов была общая информация (ФИО, спортивная квалификация), и 

конкретные вопросы об количестве полученных наград, часов подготовки в 

месяц и сума полученной финансовой поддержки. 

При проведении анализа сначала использовался метод статистического 

наблюдения (в форме специально организованного), в следствии проведения 
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которого удалось дополнить имеющуюся в открытом доступе отчетную 

информацию. Описанное выше выборочное исследование относится именно к 

этому методу и построено на основе охвата определенного множества единиц  

наблюдения. получение данных проводилось в виде анкетирования отобранных 

субъектов, непосредственно связанных с профессиональным спортом. Вторым 

использованным методом была сводка и группировка материалов 

статистического наблюдения. Первая представляет собой процесс  обработки 

информации по отдельно взятых единицах выборки, которые в дальнейшем 

образуют общую совокупность данных необходимых для анализа. В свою 

очередь метод группировки помог распределить полученную ранее 

информацию на необходимы подгруппы. На основе полученных данных 

проводился корреляционный многофакторный анализ для выявления 

взаимосвязи между количеством полученных наград,  часами подготовки и 

сумой государственной и финансовой поддержки. Опрос проводился в 

соответствии с стандартами Хельсинской декларации 2008 года. 

Все полученные данные в ходе опроса были обработаны и представлены 

в табл.1. На основе данных этой таблицы проводился дальнейший 

корреляционный многофакторный анализ, который  относительно влияния 

каждого из них на два других. С помощью этой проверки можно определить 

важнейшие факторы и разработать дальнейшую стратегию развития 

профессионального спорта в выбранного направления. 
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Таблица 1 

Полученные данные в результате опроса 
Номер 

опрошенного 
Количество 

полученных наград 
Часы 

подготовки 
Сума полученной 

финансовой поддержки 
1 2 21 1455 
2 3 38 2500 
3 4 47 2910 
4 3 35 2250 
5 2 24 1455 
6 1 18 800 
7 1 14 750 
8 0 11 200 
9 0 8 200 
10 1 24 750 
11 2 26 1455 
12 3 38 2100 
13 2 26 1455 
14 0 31 200 
15 1 14 700 

Среднее 1,6667 25 1278,6 
Векторы независимых переменных, а именно количество полученных 

наград, часы подготовки к соревнованиям и сума полученной финансовой 

поддержки отображаться соответственно через Х1, Х2, Х3. Элементы 

стандартизированных векторов рассчитываются по формуле:  

 

       де n – колличество наблюдений, k – независимых переменные, σXk
2 – 

дисперсия.  

Дисперсии выбранных независимых переменных рассчитываются по 

формуле:  
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Пользуясь приведенной выше формулой, полученные дисперсии для 

каждого из факторов соответственно 

составили:   

Дальнейшие расчеты по стандартизации независимых переменных 

приведены в таблице 2. 

Таблица 2  

Расчет стандартизированных переменных 
X Xi1 1−  X Xi2 2−  X Xi 3 3−  ( )211 XX i −  

iX X2 2

2

−





 

iX X3 3

2

−





 Xi1
*

 

Xi2
*

 Xi3
*

 

-1,6182 -4,5624 -1,0792 2,6185 20,8159 1,1647 -0,2632 -0,4390 -0,6653 
-1,6065 -4,4733 -0,8132 2,5808 20,0108 0,6613 -0,2613 -0,4304 -0,5013 
-1,5992 -3,3253 -0,1462 2,5574 11,0577 0,0214 -0,2601 -0,3199 -0,0901 
-1,5925 -1,8290 0,2098 2,5361 3,3454 0,0440 -0,2590 -0,1760 0,1293 
-1,5257 -1,1501 0,2438 2,3278 1,3226 0,0594 -0,2481 -0,1107 0,1503 
-1,5212 2,7253 0,2778 2,3139 7,4272 0,0772 -0,2474 0,2622 0,1713 
2,0684 4,8967 0,3118 4,2783 23,9774 0,0972 0,3364 0,4711 0,1922 
2,8779 2,9428 -0,0032 8,2822 8,6601 0,0000 0,4680 0,2831 -0,0020 
2,0197 2,3843 0,4378 4,0792 5,6851 0,1917 0,3285 0,2294 0,2699 
2,4973 2,3911 0,5608 6,2363 5,7174 0,3145 0,4061 0,2301 0,3457 

∑   37,8105 108,0196 2,6314    
Значение последних трех столбцов формируют матрицу стандартизированных 

данных (Х) из которой находится корреляционная (r) по формуле: 

r = X *T ⋅X * (2.3), де – матрица, транспонированная к матрице Х 

Для имеющихся данных корреляционная матрица имеет размерность 3×3:  

r =  

Каждый элемент матрицы характеризует плотность связи одной 

независимой переменной с другой: , , 

. 

По диагонали значения равны единице, потому что, они характеризуют 

плотность переменных с самими собой. Характеризуя полученную 

информацию, с помощью специальной шкалы для анализа, можно сделать 
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вывод о плотности связи: во всех трех случаях связь умеренный, т. е. значения 

входят в диапазон от 0,6 до 0,9.  

Также, из проведенных расчетов, было выявлено, что t-критерии 

Стьюдента принимают значения:  = 4,5812,  = 6,0515,  = 4,4702. Так как 

табличное значение t-критериев при уровне значимости а=0,05 равен 2,16, а все 

числовые значения найденных критериев больше табличное значение - 

принимаем гипотезу о значимости коэффициентов корреляции. 

Частные коэффициенты корреляции характеризуют плотность связи 

между двумя переменными при условии, что третья не влияет и 

рассчитываются с помощью матрицы С которая рассчитывается за формулой 
1**1 )( −− == XXrC T  

По проведенным расчетам, были найдены частные коэффициенты 

корреляции принимают значения: = 0,1729,  = 0,9773,  = 0,345, где 

фактор Х1 и Х2 – это соответственно колличество получаемых наград и часы 

подготовки к соревнованиям, а Х3 – это сума финансовой поддержки. 

Характеризуя полученную информацию, с помощью специальной шкалы для 

анализа, можно сделать вывод о плотности связи: в первом и третьем случае 

связь между факторами слабая, т. е. значения входят в диапазон от 0,1 до 0,5; 

значения второго указывает на сильную связь, так как их значения входят в 

промежуток от 0,5 до 0,8. 

Также, из проведенных расчетов, было выявлено, что t-критерии 

принимают значения:  = 4,5812,  =  6,051,  = 4,4702. Для дальнейшего 

анализа, необходимо воспользоваться значениями t-критериев Стьюдента 

табличное значение которого при n-m=12 степеней свободы и уровня 

значимости а=0,05 равен 2,17. Поскольку все числовые значения найденных 

критериев больше табличное значение (  = 4,5812 < 2,17,  =  6,051< 2,17, 
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 = 4,4702< 2,17) , то делаем вывод, что пары независимых переменных 

имеют тесную взаимосвязь, но наибольшее влияние среди рассмотренных 

факторов оказывает количество затраченного времени на фактические 

результаты и на финансовую поддержку.  

Проведенный опрос показал, что для большинства профессиональных  

спортсменов более влиятельным фактором на результативность 

профессиональной деятельности является количество затраченного на 

подготовки времени из своим тренером нежели объём финансирования. 

Аналогичный результат показал и проведенный корреляционный анализ  

описанный выше, на что указали значения t-критериев Стьюдента,  которые 

принимают значения:  = 4,5812,  =  6,051,  = 4,4702 превышающие 

табличное значение более чем в два раза. 

Проведенный анализ показал, что на фактические результаты 

профессиональных спортсменов в большей степени влияет количество 

затраченного времени на подготовку к турнирам нежели изменения в 

финансировании, но влияние данного фактора тоже значительно, на что 

указывают не только результаты корреляционного анализа, но и личное мнение 

опрошенных. Кроме того, эксперты в данной области в научных работах 

указывали на важность финансирования, как способа стимуляции спортсменов 

к повышению уровня своих умений. Но следует отметить, что колличество 

часов подготовки зависит от оплаты услуг тренеров, что вызывает некоторое 

противоречие. В любом случае, важность стабильного финансирования сложно 

переоценить, и для решения возникших проблем необходимо в первую очередь 

найти инвесторов, которые смогут заменить недоступные сейчас путём 

получения финансовой поддержки. 

За результатами проведённого исследования можно сделать вывод, что 

изменение в финансировании затрагивает в большей степени спортивные 

организации, а не профессиональных спортсменов, сокрашение их дохода 



Сучасні тенденції та  
концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки 

www.openscilab.org  Економічні науки 

© Репина С.О.   
105 

оказалось незначительным на проанализированном региональном и областном 

уровне. В следствии опроса респондентов было выяснено, что для них более 

важным является возможность подготовки к соревнованиям нежели 

финансовая поддержка, что подтвердил и многофакторный анализ. В будущем 

аналогичное исследование можно сделать и на других, более масштабных 

уровнях сравнивая с данным. Из путей стабилизации финансовой ситуации, 

наиболее логичным является поиск новых частных инвесторов и более 

рациональное использование имеющихся ресурсов. 
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Филоненко І.А.  

УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 

ГІРНИЧОЗБАГАЧУВАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ РИЗИКУ 

 

Филоненко Ігор Анатолійович 

магістрант Державного університету економіки та технологій 

 

Вимоги сьогодення диктують свої умови щодо функціонування та 

розвитку вітчизняних гірничозбагачувальних підприємств, і насамперед це 

стосується їх інвестиційної діяльності. Відомо, що залучення інвестицій дає 

можливість забезпечити конкурентні переваги як на внутрішньому, так і на 

зовнішньому ринках, особливо це актуально для промислових гігантів, 

побудованих та уведених в експлуатацію у середині минулого століття, таких 

зокрема, як АТ Південний ГЗК, який «народився» ще у 1955 році.  

Теоретичними проблемами управління інвестиційною діяльністю 

підприємств займалися такі зарубіжні та вітчизняні науковці, як Д. Тобін, Дж. 

А. Бейлі, П. Друкер, В. Шарп, В.Акуленко, І. Вінніченко, С. Герасимова, В. 

Гончаров, А. Загородній, І. Єпіфанова, І. Новикова, Т. Майорова, А. Мокій,  В. 

Федоренко, Д. Черваньов та ін.   

Зазначені науковці зробили значний внесок у розробку теоретичних та 

практичних аспектів щодо управління інвестиційною діяльністю підприємств, 

проте деякі питання і досі залишаються відкритими. Не дослідженими, зокрема, 

залишаються особливості управління інвестиціями в умовах ризику, 

мультіваріантності інвестиційних потреб підприємства поряд з обмеженістю 

його інвестиційних можливостей, протиріч між необхідністю переходу на нові 

технологічні рівні виробництва та небажанням власників витрачати на це 

кошти, та деякі інші проблеми, обумовлені галузевою специфікою підприємств 

гірничовидобувної галузі. Все це обумовлює необхідність подальшого розгляду 

теоретичної та прикладної складових зазначеної проблематики. 
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Метою даного дослідження є пошук напрямків удосконалення управління 

інвестиційною діяльністю підприємства на прикладі АТ «Південний ГЗК». 

Оскільки підприємство є складною, динамічною, відкритою соціально-

економічною системою, то на його інвестиційну діяльність впливають чинники 

як внутрішнього, так і зовнішнього середовища. Саме це спонукає 

використовувати динамічну і гнучку систему управління, яка спрямована на 

залучення та використання інвестиційних ресурсів задля забезпечення стійкого 

економічного розвитку, досягнення інноваційних, соціальних та екологічних 

цілей.  

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 [1], та має назву «Індустрія 4,0». Зокрема, як зазначено в 

[1], великі гравці ринку 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 вже дозволило підвищити продуктивність 

виробництва на 16% [2].  

В сучасних умовах динамічного, обтяженого великим ступенем 

невизначеності та ризиків стану вітчизняної економіки, складної політичної 

ситуації, тимчасової відчуженості окремих територій, глобалізаційних 

викликів, у т.ч. пов`язаних з пандемією, вітчизняні підприємства мають вести 

пошук нових, більш ефективних форм господарювання.    

За таких умов інвестиції розглядаються як джерело, що дає можливість 

забезпечити не лише життєдіяльність але й розвиток підприємства, його 

конкурентоспроможність та стійкість. Досягнення очікуваного ефекту від 
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інвестиційної діяльності можливо завдяки створенню відповідної системи 

управління, як інструменту раціонального використання інвестицій, насамперед 

це стосується визначення доцільності обсягів і структури інвестицій, вибору 

пріоритетів інвестування та підвищення ефективності їх використання.   

Реалізація інвестицій є інвестиційною діяльністю, під час якої 

взаємодіють суб’єкти і об’єкти інвестування. Під інвестиційною діяльністю 

розуміють сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і держави 

щодо реалізації інвестицій [3]. На думку авторів [4], це визначення лише 

частково розкриває зміст зазначеної категорії, оскільки не відображає 

досягнення певного результату. Тому автори [4] вважають за доцільне 

визначити поняття «інвестиційна діяльність» як цілеспрямований комплекс 

організаційно-економічних заходів фізичних і юридичних осіб та їх об’єднань 

щодо вкладення та реалізації інвестицій в умовах ризику з метою досягнення 

позитивного результату в господарській діяльності підприємства 

(економічного, інноваційного, соціального, екологічного ефекту тощо).  

Досягнення запланованого результату можливе лише за умови 

забезпечення ефективного функціонування системи управління інвестиційною 

діяльністю. За В. Шереметом: «Головна мета інвестиційного менеджменту – 

підвищення ефективності інвестиційної діяльності, – спрямовує його механізм 

на виконання такого комплексу пріоритетних завдань: максимізація різних 

позитивних екстерналій від інвестування та забезпечення на цій основі високих 

темпів соціально-економічного розвитку суб’єкта інвестиційної діяльності, 

його конкурентоспроможності й максимізації ринкової вартості; забезпечення 

фінансової рівноваги підприємства (фінансової стійкості та 

платоспроможності);  нейтралізація або мінімізація різних ризиків, пов’язаних 

із інвестуванням тощо» [5].  

Поряд з об`єктивно існуючими факторами невизначеності, ризику, 

обмеженості власних ресурсів, завжди існують проблеми в управлінні 

інвестиційною діяльністю, пов`язані з людським фактором, зокрема 
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недостатнім рівнем менеджменту, основними причинами якого є: 

непідготовленість багатьох підприємців до реалізації інвестиційних планів, 

відсутність достовірної ринкової інформації, слабка адаптованість 

організаційної структури до змін на ринку, недостатній професіоналізм та 

досвід керівного складу,  низький кваліфікаційний рівень робітників, зайнятих 

у сфері підготовки техніко-економічних та фінансово-економічних 

обґрунтувань для прийняття рішень. У той же час, як зазначено, в [6], 

фінансово-економічне обґрунтування інвестиційного проекту передбачає, 

зокрема, прогнозування трьох основних грошових потоків: потоку інвестицій, 

поточних (операційних) сплат і потоку надходжень. Жоден з цих потоків 

неможливо абсолютно точно спланувати, спрогнозувати, зокрема стосовно 

майбутнього стану ринку. Ціни та обсяги реалізації продукції, ціни на сировину 

й матеріали, решта грошово-вартісних параметрів за фактом їх здійснення у 

майбутньому можуть значно відрізнятися від прогнозованих, планованих 

значень, котрі оцінюються з погляду сьогоднішнього дня. Неусунена 

інформаційна невизначеність може спричиняти невідворотній ризик, яким 

обтяжені інвестиційні рішення. Отже, необхідно аналізувати й враховувати 

ризик, яким обтяжені інвестиційні проекти.  

Іншим аспектом, який потребує пильної уваги є оцінка ефективності 

інвестиційних проектів. Для оцінки ефективності інвестиційних проектів 

необхідно, зокрема, здійснювати [6] :  

- моделювання та прогнозування потоків продукції, ресурсів, коштів; 

- урахування результатів аналізу фінансового стану підприємства, котре 

реалізує інвестиційний проект; 

- виявлення впливу реалізації інвестиційного проекту на довкілля; 

- приведення майбутніх різночасових доходів і витрат до умов їх спів 

вимірності; 

- урахування впливу чинника інфляції; 

- урахування невизначеності й зумовленого цим ризику; 
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- порівняння результатів (вигід) і витрат з орієнтацією на досягнення 

сподіваної норми прибутку. 

Для проведення аналізу стану справ з управлінням інвестиційною 

діяльністю на АТ «ПівдГЗК» було розглянуто його офіційну статистичну 

звітність за останні 5 років, яка є у вільному доступі [7].  

На комбінаті впроваджено інвестиційну програму розвитку АТ 

«ПівдГЗК» на 2014-2018 рр., проведений аналіз її результатів відображено у 

табл. 1, де показано наявність, стан основних засобів підприємства, ступінь їх 

зносу та придатності протягом 2014-2018 рр. 

Таблиця 1 

Інформація щодо наявності та стану основних засобів підприємства АТ 

«ПівдГЗК» за 2014-2018рр. 

Показники Роки 
2014 2015 2016 2017 2018 

Основні засоби, тис. грн. 4142837 3928712 3966854 4162107 4974752 
Первісна вартість, тис. грн. 4627776 4816787 5528742 6275398 7611783 
Знос, тис. грн. 484939 888075 1561888 2113291 2637031 
Коефіцієнт зносу, % 10,5 18,4 28,3 33,7 34,6 
Коефіцієнт придатності, % 89,5 81,6 71,7 66,3 65,4 

Примітка. Джерело: Розроблено із використанням [7] 

На рис. 1. відображено зміни у коефіцієнтах зносу і придатності основних 

засобів підприємства  АТ «ПівдГЗК» за 2014-2018рр. 
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Рис. 1. Динаміка коефіцієнтів зносу та придатності основних засобів 

підприємства АТ «ПівдГЗК» за 2014-2018рр.  Примітка. Джерело: Розроблено із 

використанням [7] 

 

Як легко помітити, починаючи з 2014 року коефіцієнт зносу постійно 

зростає, за зазначені 5 років його приріст склав 24,1%, якщо така тенденція 

продовжиться, незабаром величина цього показника досягне критичного 

значення. Розуміючи це, керівництво комбінату останніми роками направляє 

певні зусилля на інвестування у оновлення основних засобів, зокрема, 

придбання нової техніки, але відкритими залишаються питання принципового 

оновлення технологій та роботизація виробництва. 

На рис.2. відображено зміну первісної та залишкової вартості основних 

засобів підприємства АТ «ПівдГЗК» за 2014-2018рр. 
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Рис. 2. Первісна та залишкова вартість основних засобів 

Примітка. Джерело: Розроблено із використанням [7] 
 

Отже, протягом 2014-2018 років комбінат нарощує вартість основних 

засобів, але трохи повільніше зростання величини їх залишкової вартості 

свідчить про те, що у складі підприємства використовується достатньо багато 

основних засобів із високим ступенем зносу.  

Згідно інформації, оприлюдненої на офіційному сайті комбінату [8], 

протягом 2019 року на АТ «ПівдГЗК» було запроваджено інвестування у 

розмірі 3 млрд. грн., зазначено, що інвестиційна програма ПівдГЗК в 2019 році - 

одна з наймасштабніших за останній час. У порівнянні з 2018 роком обсяг 

вкладень зріс майже на 400 млн. грн.  

Генеральний директор ПівдГЗК Костянтин Федін відзвітував, що 2019 

року Південний ГЗК продовжив інвестувати кошти в програму підтримки 

виробничих потужностей, капітальні ремонти та стратегічні проекти: у першій 

половині 2019 року закуплено два самоскиди БЕЛАЗ вантажопідйомністтю 130 

тон та один бульдозер Caterpillar D9R,  завершено реконструкцію технологічної 

секції рудозбагачувальної фабрики, що дозволило випускати концентрат більш 

високої якості, почалося будівництво комплексу згущення пульпи, капітально 
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відремонтовано ряд об'єктів соціального призначення. Також він зазначив, що 

три млрд. гривень Південний ГЗК інвестує у розвиток виробництва у 2020 році. 

Кошти спрямують на проекти капітального будівництва та ремонтів, придбання 

нового технологічного обладнання й транспорту. У порівнянні з 2019 роком 

обсяг інвестицій збільшився на 25%. У 2020 році Південний ГЗК завершить 

будівництво комплексу згущення пульпи. Проект реалізується вперше в 

Україні. Після уведення об`єкта в експлуатацію обсяг перекачуваних у 

хвостосховище шламів скоротиться в 11 разів. Використання електричної 

енергії зменшиться на 40%. Південний ГЗК продовжить модернізацію 

виробничих потужностей дробильно-збагачувального переділу. Заплановано 

завершення ремонту трьох технологічних секцій першої та другої 

рудозбагачувальних фабрик. Паралельно з цим комбінат почне оновлення ще 

однієї секції РОФ-2. Для дробильної фабрики підприємство планує закупити 

три нових дробарки та 5 грохотів. Наразі, провести аналіз результативності 

зазначених інвестиційних заходів останніх двох років за допомогою офіційної 

статистики на сьогодні можливості немає, така можливість з’явиться після 

оприлюднення останньої. 

На наш погляд, враховуючи сучасні умови та вимоги до результативності 

запроваджуваних інвестиційних програм на підприємствах гірничо-

металургійної галузі, до вирішення проблематики пошуку напрямків 

удосконалення управління інвестиційною діяльністю підприємства на АТ 

«Південний ГЗК» потрібно підходити системно та комплексно. Тому було 

розроблено комплексну програму інвестиційної діяльності АТ «Південний 

ГЗК», мету та завдання якої можна зобразити наступним чином (рис.3). 
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Рис.3. Мета та завдання комплексної програми інвестиційної діяльності 

АТ «Південний ГЗК» Примітка. Джерело: авторська розробка. 

 

В результаті запровадження комплексної програми інвестиційної 

діяльності на основі сучасного ефективного менеджменту, підприємство має 

оптимізувати структуру та обсяги виробництва, разом з цим, підвищивши 

якість продукції за рахунок інновацій та ресурсозбереження. Таким чином, 

оновлення основних засобів допоможе зменшити собівартість і значно 

покращити якість товарної продукції. В кінцевому результаті така стратегія 

дасть можливості для опанування нових закордонних ринків збуту. 

Таким чином, інвестиційна діяльність підприємств 

гірничозбагачувального комплексу України піддається значному впливу 

чинників як зовнішнього так і внутрішнього характеру. А інвестиційний  

менеджмент має бути відкоригований для покращення загальної 

результативності на основі системного підходу, враховуючи сучасні вимоги і 

реалії, в кінцевому підсумку – забезпечення розвитку,  досягнення 

інноваційних, соціальних та екологічних цілей.  
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ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА 
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Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 

 

Проєктна діяльність бібліотек є планомірною, конструктивною і 

продуктивною роботою, що передбачає зміни існуючої ситуації та спрямована 

на розв'язання проблем і задоволення потреб користувачів. Завдяки розробці та 

реалізації проєктів, бібліотеки осучаснюють свою діяльність та можуть гнучко 

реагувати на зовнішні виклики. 

Проєктна діяльність бібліотек стала рушійною силою для їх розвитку, 

змінила професійну свідомість бібліотекарів, змусила освоювати нові 

компетентності. 

Пандемія COVID-19 суттєво вплинула на різні сфери суспільного життя 

як світу в цілому, так і України, змушуючи різні інституції, організації та 

громадян вносити корективи у повсякденне життя та адаптуватися до життя в 

умовах соціального дистанціювання і карантинних обмежень. При цьому 

суспільні потреби в доступі до інформації та комунікації лише посилилися, що 

спричинило додаткові виклики.  

Тим самим пандемія та оголошений карантин спонукали українські 

публічні бібліотеки до розвитку і переосмислення своєї роботи.  
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Аналіз, розроблених та реалізованих, за час першого «суворого 

карантину» (березень – травень 2020) бібліотечних проєктів, а також проєктів, 

що продовжують народжуватися в бібліотеках дозволяє говорити про те, що 

фізичне обмеження роботи бібліотек: закритість для відвідування, 

неможливість проведення масових заходів та майстер класів тощо, 

детермінували та пришвидшили перехід вітчизняних бібліотек до онлайнової 

роботи та більш ефективного використання можливостей сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій.  

Серед прикладів соціальних проєктів бібліотек, безпосередньо пов’язаних 

з боротьбою проти поширення пандемії COVID-19, можна відзначити проєкт  

Волинської державної обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олени 

Пчілки «Оцінка та реагування на виклики щодо захисту дітей під час пандемії 

COVID-19». У рамках якого працівники бібліотеки, спеціалісти управління 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, волонтери служби у справах дітей 

Луцької міської ради отримали та адресно розповсюдили засоби 

індивідуального захисту. Проєкт здійснювався під патронатом Дитячого фонду 

ООН (ЮНІСЕФ) в Україні у співпраці з Міністерством соціальної політики 

України та Громадською спілкою «Українська мережа за права дитини» [1]. 

Важливою під час пандемії була і діяльність бібліотек, спрямована на 

поширення об’єктивної інформації щодо коронавірусної інфекції, та протидії 

фейкам щодо неї. Зокрема, на базі Полтавської обласної універсальної наукової 

бібліотеки (ОУНБ) імені І. П. Котляревського було започатковано проєкт 

«протидії інфодемії», до реалізації якого долучилися не лише бібліотекарі 

Полтавщини, а й медіа волонтери та представники громадських організацій [2]. 

Загалом, можна сказати, що протидія  «інфодемії» (термін «інфодемія»  

з’явився у 2020 році і визначається як  «поширення надмірної кількості 

інформації про певну проблему, через що вирішення її стає ще складнішим» 

[3]) стала складовою інформаційної та просвітницької діяльності переважної 

більшості публічних бібліотек України. На своїх сторінках у соціальних 
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мережах та під час онлайн заходів, бібліотеки звертали увагу на важливість 

вміти розпізнавати недостовірну інформацію, критично мислити, бути 

медійнограмотними та використовувати засоби «медійної», або 

«інформаційної» гігієни. Так, бібліотекарі Лисичанська (Луганська область) 

запропонували своїм користувачам навчальне відео «Про коронавірус дітям. 

Все, що Ви хотіли розповісти, але не знали як» та інструкцію «Підозрюю в себе 

коронавірус – що робити», а Луганська ОУНБ підготувала цикл мотивувальних 

публікацій на фейсбуці – «Карантинки» [4]. 

Щоб запобігти розвитку депресивних станів та морально підтримати 

своїх користувачів Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека під час 

карантинних обмежень оголосила фотоконкурс, у рамках якого користувачі 

могли надсилати фотографії себе у креативно оформленій захисній масці з 

улюбленою книжкою у руках. Також була продовжена серія вечірніх онлайн-

читань (#тіщочитаютьвночі) – з-поміж запропонованих користувачами книг 

бібліотекар обирає одну і читає її у прямому вечірньому ефірі [5].  

Нестандартні онлайн-заходи для своїх користувачів підчас карантину 

організовувала і Миколаївська обласна бібліотека для юнацтва. Працівники 

бібліотеки під керівництвом досвідченого наставника разом зі своїми 

користувачами опановують йогу онлайн. Завдяки таким заняттям, їх учасники 

не лише отримували відчуття «не ізольованості», але й покращували свій 

настрій, фізичний стан та самопочуття [6].  

Бібліотеки також ставали майданчиками для комунікації між громадою та 

лікарями. Так, бібліотеками Вітовської централізованої бібліотечної системи 

(ЦБС) Миколаївської області під час карантину продовжено діяльність проєкту 

«Бібліотека на зв’язку: твій лікар онлайн», що реалізовувався в партнерстві з 

практикуючими лікарями, які відповідали на онлайн запитання користувачів. 

Завдяки проєкту, мешканці Вітовського району не лише мали більш 

деталізовану інформацію щодо медичної системи, а й отримували відповіді на 
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питання щодо специфіки COVID-19, його профілактики, виявленню та дій під 

час хвороби [7]. 

Під час карантину, ще більш актуальними стали послуги бібліотек щодо 

забезпечення зв’язків між владою та громадою, та з розбудови громадянського 

суспільства. Так, Центральна міська публічна бібліотека міста Краматорська 

(Донецька область), сприяла дистанційному навчанню лідерів громадських 

організацій. А бібліотеками Миколаївщини, в межах проєкту «10 питань до 

влади», були створені умови для онлайн обговорення нагальних питань, що 

виникали у мешканців до органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування, соціальних і комунальних служб [7].  

Змінивши формати на «віртуальний», «дистанційний» чи «онлайновий», 

бібліотеки продовжували реалізовувати і свої соціальні проєкти що до адаптації 

та соціалізації людей з інвалідністю. Так, створений при Херсонській обласній 

універсальній науковій бібліотеці імені Олеся Гончара інклюзивний театр 

«Звичайна роль - особливий актор» учасниками якого є діти-аутисти, діти з 

синдромом Дауна та діти з ДЦП, під час карантину не лише продовжив, хоч і 

дистанційно свою діяльність, але й взяв участь у Міжнародному фестивалі 

талантів «EuroStar — 2020» (м. Бремен, Німеччина) та отримав почесне 2-ге 

місце у номінації «Театральне мистецтво» в категорії «Початківці» [8].  

Не припинялась і просвітницька діяльність бібліотек, діяльність з 

пропаганди книги і читання, а також з організації відпочинку користувачів. 

Зокрема бібліотеки Дніпропетровщини, під час карантину долучилися до 

проєкту «Культура онлайн» та пропонували своїм користувачам добірки 

цікавих інтернет-ресурсів з електронними версіями посібників, виставками 

художників та літературними вікторинами, а також портали для школярів з 

аудіокнигами. Бібліотекарки Кам’янського розробили інтерактивні ігри про 

творчість Тараса Шевченка, проспекти та художників рідного міста. А 

Жовтоводська Центральна бібліотека влаштувала масовий лікнеп з вивчення 

нового українського правопису [9]. 
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Луганська обласна універсальна наукова бібліотека також перевела 

більшість своїх очних заходів в онлайновий формат, завдяки чому у 2020 році 

вони змогли продовжили діяльність у всеукраїнському освітньому проєкті з 

програмування для дітей 8 – 16 років Code Club Ukraine, та провести освітній 

онлайн-марафон для дітей з кібербезпеки, медіаграмотності та блогерства [4]. 

Показовим є і досвід роботи в умовах карантину і Національної 

бібліотеки України для дітей, яка за чотири місяці в онлайн-режимі провела 

майже 300 заходів різного спрямування. Це були і презентації книг, і заняття 

читацьких об’єднань за інтересами, робота бібліотечного психолога (для дітей і 

батьків), онлайн майстер-класи, музичні відеоказки, зустрічі на музичній 

платформі «Слухай своє» тощо, а кількість її підписників у фейсбуці, яка на 

початок карантину у березі становила майже 4 тис. до серпня зросла більш ніж 

вдвічі і в липні вже становила майже 9,5 тис. [10]. 

Почесне звання «Бібліотека року 2020» Українська бібліотечна асоціація 

присвоїла Центральній районній бібліотеці імені Ф. Достоєвського 

Централізованої бібліотечної системи Солом’янського району міста Києва за 

проєкт промоції та популяризації читання «Книжкові медіатори». І, якщо 

проаналізувати його складові та результати реалізації, наприклад - створення 

функціонального чат-бота Бібліотеки Солом’янки @SolomaLibBot на платформі 

Telegram та оплата  його технічного супроводу для автоматизації замовлень 

книг через е−каталог бібліотеки імені Достоєвського, створення мобільного 

застосунку «Бібліотеки Солом’янки» на платформі Google Play, створення 

власного подкасту bibliotekaDostoevskogo на SoundCloud із запуском нового 

проєкту #Голос_Бібліотеки, створення власного You Tube каналу @Room Boom 

Book, створення першого бібліотечного Canva-банку візуального контенту 

(письменницькі мотиватори, книжкові листівки, флеш-повідомлення) для 

роботи у мережі, проведення Всеукраїнського конкурсу відеочитання поезій до 

90-річчя Ліни Костенко у якому взяли участь відомі українські музиканти, 

актори та усі охочі (записано 128 відео), найпопулярніші з яких мають близько 
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15 тис. переглядів, проведення конкурсу «Поетичний карантин – читання в 

умовах  ізоляції» (записано 70 відео), створення різних форматів візуальної 

репрезентації  літератури (15 відео казок, 5 буктрейлерів, 539 мотиваторів, 32 

рецензії на «найкраще прочитане», 11 інтелектуальних ігри на онлайн 

платформі «Genially», 14 пізнавальних вікторин), проведення онлайнових 

зустрічей з письменниками, різноманітних вебінарів, участь у Вікімарафоні 

2020 з проведенням  систематичних вікіпрактикумів щодо наповнення Вікіпедії 

статтями українською мовою з Юрієм Пероганичем (генеральний директор 

Асоціації підприємств інформаційних технологій України, співзасновник ГО 

«Вікімедіа Україна», автор 3,5 тис. статей Вільної енциклопедії «Вікіпедія») 

тощо, можна констатувати, що діяльність сучасних бібліотек не можлива без 

використання сучасних технологій, які не лише дозволяють працювати на 

належному рівні, але й збільшують аудиторію користувачів бібліотек [].  

Отже, у 2020 році для бібліотечної практики стала звичною робота з 

дистанційного надання послуг, проведення онлайн майстер-класів та 

відеоуроків, віртуальних книжкових виставок та інтернет-вікторин на різну 

тематику, онлайн робота бібліотечних клубів.  

Бібліотечні працівники навчилися працювати у віддаленому режимі, 

організовувати на проводити онлайн конференції, займатися самоосвітою на 

різноманітних платформах з дистанційного навчання та навчати дистанційно 

своїх користувачів.  

Сьогодні бібліотечна спільнота намагається узагальнити передовий 

досвід діяльності бібліотек у віртуальному просторі, проаналізувати та 

поширити практики дистанційного бібліотечного обслуговування та реалізації 

бібліотечних  онлайн проєктів.  

Таким чином, пандемія COVID-19 у 2020 році стала для бібліотек 

України не лише викликом та бар’єром у здійсненні власної професійної 

діяльності, а й могутнім стимулом для запровадження інновацій та проєктної 

діяльності. І, навіть, після зняття карантинних обмежень, коли бібліотеки 
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відновлять свою повноцінну офлайнову діяльність та знов стануть місце 

зустрічі і творчості, отриманий досвід та напрацьовані дистанційні канали 

комунікації залишатимуться важливим ресурсом для подальшого розвитку. 
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Остання чверть ХХ ст. спростувала прогнози політиків і багатьох 

наукових шкіл про неминучість стирання локальних етнічних відмінностей в 

процесі європейської глобалізації. Вироблення технологій попередження та 

мирного врегулювання залишається одним з найважливіших напрямків в 

етнополітичної конфліктології.  

Загальним поривом зростання етнічної самосвідомості виявилася 

охоплена і Великобританія – країна, тривалий час вважалася зразком підвалин 

ліберально-громадянської культури. У 70-ті роки ХХ ст. зріс вплив 

Шотландської національної партії, оформився рух за автономію в англійському 

графстві Корнуолл. Однак регіоном, що викликає найбільше занепокоєння 

уряду, залишалася Північна Ірландія (Ольстер), ця, за висловом Б. Шоу, 

«ахіллесова п᾽ята Англії». Тільки за період активної стадії конфлікту в Ольстері 
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з 1969 по 1979 р. в кожній шостій північноірландській сім᾽ї хто-небудь загинув 

або отримав поранення.  

Дослідження історії Ольстерської проблеми є актуальним для сучасної 

української історії, враховуючи ситуацію на Донбасі. Україна, як і Британія, 

намагається знайти вирішення конфлікту, який прямо загрожує територіальній 

цілісності країни. Ці дві ситуації, безсумнівно, мають значні відмінності, проте 

певні політичні паралелі, очевидно, проглядаються. Це, стосується, перш за все, 

актуальності таких проблем, пов᾽язаних із застосуванням тероризму, як 

дестабілізація суспільства і вплив публічних терористичних актів на суспільну 

свідомість; наявність зовнішніх каналів фінансування організацій сепаратистів; 

невирішеність питань про політичний статус територій, умови та строки здачі 

зброї бойовими організаціями. Значущу роль, в умовах впливу на суспільство 

засобів масової інформації, являється і дослідження настроїв преси яка стає 

відзеркаленням соціальних настроїв та одним з перших друкованих джерел.   

Без вивчення «ірландського питання» неможливо в повній мірі висвітлити 

історію Великобританії і англо-ірландських відносин. Це, з одного боку, 

визначає актуальність даної розвідки. 

Витоки Ольстерської проблеми сягають глибини століть, беручи свій 

початок від Норманського завоювання Англії 1066 р. Проте найбільших 

конфронтація та масштабів Ольстерське питання, що загострювалось протягом 

століть в регіоні, набуло у вигляді Північно-ірландського конфлікту другої 

половини ХХ ст., несучи політично-національний характер. 

Безпосередньо конфлікт розпочався наприкінці 60-х рр. ХХ ст. і, на думку 

істориків, тривав до моменту укладення Страсноп’ятничної (Белфастської) 

угоди 1998 р. Дослідники даної проблеми не дійшли спільної думки щодо 

точної дати початку конфлікту. Загально прийнятими датами, що широко 

використовуються дослідниками, є 1966 р., як рік формування Ольстерських 

добровольчих сил, марш за громадянські права в Деррі 5 жовтня 1968 р., 
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початок «битви за Богсайд» 12 серпня 1969 р. чи дата введення Британських 

військ 14 серпня 1969 р. [2]. 

Щодо територіальних меж, то попри те, що в переважній більшості події 

протистояння розгортались саме в Північній Ірландії, час від часу від проявів 

жорстокості на ґрунті даного конфлікту також потерпали Ірландська 

республіка, Англія та навіть континентальна Європа. 

Усі події Північно-ірландського конфлікту висвітлювали провідні 

закордонні періодичні видання, зокрема The New York Times. Дана 

американська газета, яка щоденно видається з середини ХІХ ст., є найстарішою 

періодикою США, багаторазовою володаркою Пулітцерівської премії. 

Зважаючи на авторитетність видання, можемо вважати його достатньо 

об’єктивним джерелом для дослідження проблеми Північно-ірландського 

конфлікту. 

За своєю суттю конфлікт, що розпалився на тлі попередніх історичних 

подій, мав дві складові – політичну та націоналістичну. Включаючи етнічний та 

конфесійний виміри, хоча і не був класичним релігійним конфліктом. 

Ключовою проблемою був конституційний статус Північної Ірландії. 

Юніоністи, котрі в своїй більшості були протестантами, хотіли, щоб Північна 

Ірландія залишилась в складі Об’єднаного Королівства. Ірландські 

націоналісти, що були католиками, хотіли, щоб Північна Ірландія вийшла зі 

складу Королівства та приєдналась до об’єднаної Ірландії. 

Конфлікт розпочався під час кампанії, розгорнутої Північно-ірландською 

асоціацією громадянських прав, метою якої було покінчити з дискримінацією 

проти меншості католиків-націоналістів з боку протестантсько-юніоністського 

уряду та поліції [1]. 

У випуску «The New York Times» від 21 березня 1973 р. вийшла стаття 

під назою «Ольстерська проблема», в якій становище католицької меншості 

описано наступним чином – «переважна більшість католицької спільноти жили 

як нижчий клас. Їх прибутки були меншими, умови проживання були убогими. 
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Їх часто не допускали до урядових посад, а завдяки передвиборчим махінаціям 

католикам перешкоджали в отриманні більшості в місцевих радах та 

Ольстерському Парламенті» [6]. 

У 1968 р. Асоціація громадянських прав Північної Ірландії розпочала 

марш протесту під гаслом «один чоловік – один голос», через що, власне, і 

почалися сутички з поліцією. У відповідь, прем'єр-міністр Теренс О'Нілл 

запропонував омбудсмена і вніс поправки до системи розподілу житла й 

припинення Спеціальних повноважень та майна голосування, але було вже 

пізно. Ситуація вийшла з-під контролю. Його реформи не були досить 

прогресивними для націоналістів і одночасно зайшли занадто далеко для 

юніоністів, які підозрювали, що кампанія за громадянські права була лише 

прикриттям для нападу на державу. 

Влада здійснила спробу придушити цю кампанію протестів і була 

звинувачена в брутальності методів [3]. 

«Католицькі демонстрації 1969 р. зустріли жорстоке ставлення з боку 

поліції, де переважною більшістю були протестанти» [6] 

Акції протестів також жорстко зустрілись з боку лоялістів, які 

звинуватили в організації «безладу» республіканців. Лоялісти розпочали 

організовані напади на триденний марш за громадянські права з Деррі в 

Белфаст і учасники акції не отримали захисту від поліції. Націоналістичні 

заворушення розпочалися у Белфасті, а битва за Богсайд почалася в Деррі. Уряд 

Північної Ірландії не зміг утримувати наростаючий сектантський конфлікт. 

Швидко зростаючий рівень напруги в суспільстві призвів до жорстоких 

зіткнень між конфліктуючими сторонами в серпні 1969 р. та введення військ в 

Північну Ірландію, що стало найдовшою за тривалістю операцією в історії 

Британської Армії. Вони побудували «стіни миру», щоб утримувати розділ між 

двома протидіючими общинами. Хоча спочатку війська були зустріті 

католиками як захисники, їх використання військових методів, у відповідь на 
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напади Ірландської республіканської армії та на придушення цивільних 

заворушень, швидко зіпсували відносини [3]. 

Щодо причин конфлікту та для виправдання залучення військ, 

Британський уряд організував спеціальне розслідування, результати якого були 

опубліковані пресою, зокрема The New York Times. Дане дізнання не 

акцентувало увагу на багатовіковому протистоянні в цьому регіоні, зробивши 

висновок, що в розпаленні ворожнечі винні вуличні банди католицької та 

протестантської громад. Саме на «хуліганів» з обох сторін було покладено вину 

за боротьбу, що призвела до кризи в Північній Ірландії та вимушеного введення 

британських військ. «Ні ІРА, ні Протестантська організація і будь-хто інший не 

планували кампанію бунтів» - зазначалось в рапорті суду [9]. 

Пізніше The New York Times висвітлювала діяльність католицької 

організації «Вільний Белфаст», що чинила опір наступу Британської армії на 

столицю Північної Ірландії. З цією метою зводячи барикади. Проте 6 вересня 

1969 р. армія прорвалась крізь перешкоди, захопивши основний шлях до 

міста [2]. 

Присутність британських військ, бажання захистити католицькі громади 

від нападу агресивно налаштованих елементів всередині сусідньої 

протестантської громади, спонукали відроджену Ірландську республіканську 

армію розпочати кампанію агресивних акцій, яку віддзеркалювали все 

активніші лоялістичні воєнізовані організації. 

У 1969-1970 рр. Тимчасова ірландська республіканська армія відкололася 

від лівого республіканського руху, який тяжів до політичної агітації на 

соціальні питання [3]. 

У зв’язку з активізацією дій націоналістичних організацій, зокрема 

Ірландської республіканської армії, британський уряд у серпні 1971 р., з метою 

запобігання проникнення на територію провінції терористів, направив більше 

військ на кордон з Ірландською республікою. Досить часто на британські 

патрулі здійснювались напади. Випадки атак зі сторони ІРА та сутички з 
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натовпами людей, негативно налаштованих проти присутності британської 

армії, також описані в The New York Times. В статті від 15 серпня 1971 р. 

повідомляється, що в деяких кварталах Белфаста протягом тижня постійно 

спалахують перестрілки, влаштовуються підпали, на одній з вулиць міста 

зібрався натовп, який почав кидати каміння у військових, через що солдати 

були змушені відступити, ховаючись за спалені вщент авто та автобуси. Тієї ж 

ночі, як повідомляє видання, пролунала серія вибухів в центральному районі 

міста. Загалом, автор статті вказує, що за тиждень загинуло щонайменше 26 

осіб. Одним з приводів до цих заворушень послужила ухвала Північно-

ірландського уряду про інтернування підозрюваних терористів без суду [8]. 

Хоча дане рішення було прийнято для підозрюваних усіх фракцій, на 

практиці, більшістю з інтернованих стали католики. Стратегічно такі дії стали 

катастрофою для уряду, оскільки несправедливе застосування породило хвилю 

підтримки католицької громади тимчасовим крилом Ірландської 

республіканської армії [3]. 

В цей ж час Джон Келлі, який був виправданий у незаконній переправі 

зброї з Дубліна до Північної Ірландії, яку Тимчасове або терористичне крило 

ІРА планувало застосовувати в британських містах проти урядових інституцій 

та комерційних компаній, став організатор Белфастського міського оборонного 

комітету. Містер Келлі вказав, що кампанія має на меті служити протестом 

проти «репресивних заходів», які використовувала Британська Армія в 

Північній Ірландії [8]. 

У відповідь на серію сектантських вбивств, що прокотились у всій 

провінції, були проведені етнічні чистки католицьких та протестантських 

районів, котрі призвели до виселення 21 500 осіб зі своїх домівок. На той час це 

була найбільша примусова депортація населення у Західній Європі після Другої 

світової війни. [3] 

Наслідком даних дій з боку уряду, на початковому етапі Північно-

ірландського конфлікту, стали трагічні події 30 січня 1972 р., коли під час 
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мирної демонстрації Асоціації захисту громадянських прав, її учасники були 

розстріляні британськими військовими. 13-ть демонстрантів, 6-ть з яких були 

неповнолітніми, загинули на місці, з ще 14-ма пораненими, один помер пізніше 

в лікарні. Дана подія набула широкого резонансу в суспільстві та розголосу в 

пресі, охрещена як «Кривава неділя» [4]. 

The New York Times присвятив декілька статей цій трагедії. Перша з них 

вийшла вже у випуску від 1 лютого. Автор, відображаючи суспільне ставлення 

до події, називає її «найгіршою втратою, яка коли-небуть була в будь-якому 

місті Північної Ірландії, відколи сутички розпочались» [1]. У статті також 

вказано, що британський уряд взяв на себе зобов’язання провести 

розслідування цієї резонансної справи, так як усі загиблі і поранені були 

цивільними. Проте, на думку автора, навіть ті репортажі з католицької 

демонстрації в Деррі які показували на американському телебаченні, поза 

сумнівами доводять, що марш був невипадковою провокацією для військових. 

Демонстрація за своє суттю була прикладом громадянської непокори, адже 

мітингувальники порушили заборону усіх парадів та зібрань, ухвалену за два 

тижні до того урядом Стормонта. 

Події «Кривавої неділі» призвели до ще більшої ескалації конфлікту. ІРА 

посилила свою діяльність, отримавши тепер підтримку населення. Відповідь на 

розстріл католицьких демонстрантів не довелось чекати довго. 

Уже 21 липня того ж 1972 р. Тимчасова ірландська республіканська армія 

організувала щонайменше 22 вибухи бомб в Белфасті, обравши за цілі торгові 

центри, автобуси та вокзали. В результаті означених дій загинуло 7 осіб, 

130 були поранені, увійшов в історію як «Кривава п’ятниця» [7]. 

У випуску The New York Times від 23 червня 1972 р. вийшла стаття під 

назвою «Втрати в Ольстері», в якій було наведено статистичні дані про 

кількість загиблих під час конфлікту. За інформацією видання за 32 місяці, від 

серпня 1969 р. до 24 березня 1972 р., коли Британія ввела пряме управління в 

Північній Ірландії, загинула 271 особа. З 24 березня до червня 1972 р. померли 
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ще 93 людини, з яких було 28 британських солдат, 4 учасника Ольстерського 

полку опору та 61 цивільний [5]. 

Конфлікт в Північній Ірландії - етнополітичний конфлікт між 

центральними британською владою і місцевими праворадикальними і 

національними організаціями щодо статусу регіону, ускладнений 

суперечностями між католицьким меншістю, що піддаються дискримінації з 

боку протестантської більшості. 

Віддзеркалення конфлікту в Північній Ірландії на сторінках THE NEW 

YORK TIMES набуло серйозного міжнародного розголосу. В першу чергу це 

стосується терористичної діяльності ІРА, яка мала підтримку ірландської 

громади США, а також багатьох сепаратистських і терористичних організацій 

світу, таких як Організація звільнення Палестини, Хезболла та інші. 

У процесі врегулювання конфлікту була сформована особлива Ірландська 

модель, яку, однак, навряд чи вдасться в повній мірі застосувати для найбільш 

гострих релігійних конфліктів сучасності, в першу чергу, для близькосхідного 

конфлікту. До такого висновку нас приводять особливості релігійних поглядів 

ісламського фундаменталізму та схожої, на перший погляд, ситуації в Країні 

Басків (Іспанія). 

Північно-ірландський конфлікт – конфронтація між двома протидіючими 

силами, причини та передумови якого сягають коренями ще середньовіччя. 

Ольстерська проблема знайшла свій прямий вияв у воєнних діях в Північній 

Ірландії, існуванні терористичних організацій та їх акціях, в результаті яких 

гинуло мирне населення. Ольстерське питання і сьогодні займає значне місце в 

політиці Великої Британії, впливаючи на зовнішньо-політичні вектори та 

внутрішній суспільно-політичний стан держави. Більше того в сучасному світі 

ЗМІ відіграють ще більшу роль, перетворюючись на серйозні важелі впливу, які 

часто використовують різні політичні організації, зокрема і північно-ірландські, 

що дає їм можливість бути повноцінним суб’єктом світової політики. 
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Державотворчі процеси, що тривали наприкінці ХХ ст., привели до 

становлення в Україні незалежності. Звісно, цьому посприяли фактори, які  

активізували самостійність і суверенність у державі. Тут визначне місце у 

державницькому процесі належало Народному руху України, що на певний час 

зумів об’єднати найактивніші в політичному житті країни національно-

демократичні сили й активно став на засади відродження різних національно-

патріотичних громадських рухів, зокрема Українського козацтва [1, с. 30]. 

Значення цієї події неможливо переоцінити. 

Л. Євпатова та Г. Парієнко, розглядаючи процес формування 

багатопартійної системи в Україні, виявили певні особливості, притаманні саме 

Українській державі: по-перше, ці партії виникли в умовах майже 

сімдесятирічного відриву народу від політики, тобто відсутності в масах 

політичного досвіду. По-друге, з’явилися перші громадські об’єднання, які 

спочатку проголошували підтримку політики КПРС про перебудову. По-третє, 

швидкому оформленню та появі нових партій і рухів сприяло надзвичайне 

загострення соціально-економічної і політичної ситуації в країні [2, с. 30]. 

Відбувалися інтенсивні процеси формування лідерів народних хвиль. 

У свою чергу А. Коваленко розглядав процес демократизації, що 

супроводжувався ще одним вагомим елементом, на його думку, який теж 

сприяв формуванню багатопартійності. Це – впровадження інституту 

альтернативних виборів, що дало можливість для політичної конкуренції, а 

також потребувало певних політичних інститутів, організацій, що мали б взяти 
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на себе можливість забезпечення такої конкуренції [3, с. 183]. Суспільство 

зазнавало кардинальних змін. 

Важливою рисою в житті країни восени 1988 р. стало те, що починають 

з’являтися незалежні від партійних структур політклуби для того, щоб 

учасники (а це була переважно молодь, яка намагалася діяти самостійно, без 

«керівного» втручання парткомів) змогли розібратися в актуальних проблемах 

суспільного життя, проаналізувати різні, у тому числі й буржуазні, 

антикомуністичні, концепції і погляди в галузі політики та ін. Нові віяння 

охоплювали широкі маси населення. 

Історик та політолог О. Бойко, розглядаючи політизовані угруповання, 

що виникали на ґрунті часткової демократії, притаманній 1980-м рр., 

стверджував, що найбільше занепокоєння влади викликала поява політизованих 

угруповань, а саме: Українського культурологічного клубу, Української 

народно-демократичної ліги «Громади», «Спадщини», «Товариства 

реабілітованих політв’язнів», Комітету за відродження Української 

автокефальної православної церкви, «Товариства Лева», Одеського Народного 

союзу сприяння перебудові, Ялтинської «Доброї волі», харківських «Апрєля» й 

«Шани», Івано-Франківського Українського християнсько-демократичного 

фронту, а також Української Гельсінської спілки, яка зразу ж створила 9 

обласних осередків [4, с. 140–141]. І недарма. Ці угруповання становили для 

влади певну загрозу її існування. 

До появи на політичній арені НРУ В. Чорновіл у своїх виступах на 

багатолюдних мітингах в Україні, західноукраїнських областях Галичини 

підкреслював ту неминучу історичну необхідність, прагнення і можливість 

досягнення незалежності, що допоможе українському народові почуватися 

вільно, безпечно на власній території [5, с. 43]. 

Уже в 1988 р. Чорновіл стає співголовою Української Гельсінської 

спілки, свівавтором «Декларації принципів Української Гельсінської спілки». 

Бере активну участь у державотворчих процесах задля незалежності 
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Української держави. У червні 1989 р. партійні органи повинні звітувати про 

діяльність більш ніж 47 тис. самодіяльних об’єднань різної спрямованості, що 

свідчило, зокрема, про те, що на зміну однопартійності прийшла 

багатопартійність, наростало поступове скасування тоталітарної системи [6, с. 

149]. Так, дослідник В. Каспрук стверджував, що «виникнувши на хвилі 

народного ентузіазму й емоційного сплеску мас в кінці 1980-х рр., практично 

одночасно з іншими побратимами в республіках колишнього СРСР, руху за 

перебудову, демократію і розвиток усіх демократичних і ринкових свобод, Рух 

початкову місію виконав так само, як і «Солідарність» у Польщі,  «Союдіс» у 

Литві, Народний фронт в Естонії та подібні організації». 

За словами Ю. Діденка, партія НРУ зуміла домогтися того, що змогла 

організувати та очолити національно-визвольну хвилю українського народу в 

боротьбі за здобуття незалежності. В таких умовах Народному Рухові довелося 

зіткнутися з труднощами, які стало важко подолати, хоча реалізація їхньої мети 

пов’язана зі звільненням українського народу від важких випробувань, що 

випали на його долю, у боротьбі з тоталітарною системою, яка продовжувала 

калічити, нівечити все національне у свідомості та житті українського народу 

[7, с. 23]. Не всі важливі проблеми вдалося вирішити.  

За цих умов, вважав історик Г. Гончарук, «головним мірилом впливу 

політичної партії на населення є відстань до здійснення її мети – прихід до 

державної влади. Кращим, конституційним шляхом до влади є вибори до 

Верховної Ради України, Президента та формування уряду» [8, с. 16], – з чим не 

можна не погодитись, оскільки це справді висвітлює і презентує партію, що має 

авторитет у суспільстві та країні. 

Починаючи з другої половини 1980-х років, усе гостріше відчувалися 

кризові явища у комуністичній ідеології, що, зрозуміло, позначалося і на 

становищі УРСР. У цей же час починає різко зростати Народний Рух України, 

поступово перетворюється в організацію ідеологічну. Незважаючи на складний 

час виникнення, НРУ поступово набирає обертів, 31 січня 1989 р. виникає Рух 
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за перебудову, який уже в 1990 р. стає Рухом без  слів «за перебудову». Цього 

вимагала ситуація моменту. 

Розвиток та укорінення Народного руху України відбувалися складно, 

суперечливо, було чимало перепон, труднощів, підводних рифів. На літо 1988 

р. припали перші спроби створення НРУ, зокрема, коли 4 серпня 1988 р. 

відбулася зустріч першого секретаря Львівського міськкому КПУ з В. 

Чорноволом, М. і Б. Горинями, які розглядали можливості появи на політичній 

арені партії нового спрямування. З часом ці події приведуть до появи й активної 

діяльності демократичної сили, яка зусиллями насамперед активного 

державотворця В. Чорновола приведе до розвалу Радянського Союзу і 

довгоочікуваної незалежності України. Заради справедливості хотілося б 

зазначити, що ліквідації СРСР посприяли й інші не менш важливі обставини, а 

саме – дії ДКНС, денонсація 8 грудня 1991 р. Союзного договору,  

президентські перегони 1991 р. та ін. [9, с. 137]. 

Архівні матеріали свідчать про активну протидію «негативним 

тенденціям» у діяльності деяких самодіяльних об’єднань в Українській РСР. 

Партійні комітети республіки повели планомірну ідейно-виховну роботу, 

спрямовану на розширення гласності та поглиблення соціалістичної демократії. 

Для цього застосовувалися різноманітні форми, методи і засоби: зустрічі в 

колективах та за місцем проживання, прилюдні дискусії, «круглі столи» та ін. 

Активно використовувалися засоби масової інформації. При партійних 

комітетах створювалися спеціалізовані пропагандистські групи, до експертної 

роботи залучалися співробітники наукових установ, викладачі вузів [10, арк. 

60]. 

Незважаючи на те, що комуністична партія та її прибічники робили все, 

щоб придушити в зародку прояви демократії, все одно рухівці усіма зусиллями 

намагалися не лише протидіяти комуністам, але і «вкласти в голови» 

українському населенню свої ідеї і плани на майбутнє. Як повідомляла газета 

«Літературна Україна»: «Рада Міністрів УРСР повинна була через п’ять місяців 
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після створення НРУ зареєструвати Статут Народного Руху України за 

перебудову – «Рух». Доречно відзначити, що саме ця газета чимало зробила для 

створення НРУ. 15 лютого 1990 р., як повідомлялося, Рух, підтриманий в 

Україні сотнями тисяч людей, отримав своє громадянство» [7, с. 27]. Це була 

визначна подія для політичної організації. 

Одеський дослідник Г. Гончарук щодо появи ідеї Руху писав так: «Його 

поява була історично, соціально та психологічно обумовленою. Це явище 

народилося у Києві серед інтелігенції, переважно в письменницькому 

середовищі, і набувало поширення в Україні» [11, с. 32]. 

У суспільстві подекуди ще існували думки подібного змісту, що 

український народ не прагнув до незалежності і не бажав її добиватися, але це 

лише чутки, які ні в якому разі не можна сприймати всерйоз, якщо пригадати 

історію українського народу і те, якими зусиллями далася незалежність. А 

скільки до цього часу він витерпів заслань і репресій, відразу подібного роду 

чутки можна залишити поза увагою і не надавати цьому значення. Серйозно 

сприймати не можна і те, що незалежність досягнута «як подарунок історії» [12, 

с. 3]. Так говорять ті, кому байдужа національна ідея. 

Закарпатець В. Піпаш вважає, що поява НРУ пов’язана з трансформацією 

у політичну партію, яка з’явилась унаслідок перспективи Народного фронту. 

Хоча не треба виключати з цього вагомої та ключової діяльності В. Чорновола і 

групи його однодумців. Перед НРУ постала місія як перед організацією 

народнофронтівського типу, виникли наступні завдання: 1. Ліквідація 

тоталітаризму (авторитаризму), демократизація влади; 2. Здобуття незалежності 

у тих країнах, які її не мали; 3. Започаткування здійснення реформ в економіці 

та інших сферах [13, с. 18]. 

Перетворення згодом Народного руху України у політичну партію, 

трансформаційні процеси тривали довго і складно, що не могло не позначитись 

на кількості прихильників НРУ – вона зменшувалась, що спричинило 

відсутність компетентних рухівців, які б змогли вести на високому рівні 
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політичні справи. Ряд дослідників вважали, що «своєчасне залучення до лав 

НРУ високопрофесійних та досвідчених експертів, головна зброя яких – 

сучасна інформація (знання), дозволило б більш конкретно впливати на 

державний апарат» [14, с. 20–21]. Коли відбувається процес об’єднання 

демократичних процесів з явищами, що мають зворотний характер, наприклад, 

кризові явища, то в середовищі міцної країни виникають нові етапи, що 

намагаються ці явища подолати. Так сталося всередині Радянського Союзу, 

коли Народний Рух за перебудову вивів країну на новий етап розвитку. Це з 

часом привело до проголошення Акта незалежності України, і початку нового 

етапу в історії нашого народу. 

У спогадах В. М. Чорновола про заснування Народного руху України 

простежується ідея створення політичної партії, яка б носила зовсім новий 

характер і мала б іншу реакцію суспільства. З розпадом Союзу стала задіяна 

діяльність тих, хто підлягав ліквідації: інтелігенція, колишні політв’язні, 

політичні діячі, що виявилися людьми, здатними до протидії слабкій системі, ті, 

які змогли очолити демократичний рух. Події 17 вересня 1989 р., коли на 

вулиці Львова вийшло 200–250 тис. людей, стали свідченням необхідності 

кардинальної зміни ладу. Комуністична система поступово втрачала свій 

авторитет і розпадалася, стаючи в очах люду «утопією» [15, с. 8–9]. А утопії, як 

відомо, мають особливість зникати.  

В. Чорновіл, Л. Лук’яненко, інші співвітчизники та прибічники 

державотворення стали засновниками НРУ за перебудову – організацію 

демократичного спрямування. Хоча їхні методи роботи і не поділялися 

більшістю її членів, що не раз приводило партію до важких випробувань. 

Об’єднувала їх ідея стосовно незаконної та аморальної діяльності КПРС, тверде 

переконання у злочинній, антинародній діяльності КПРС, в колоніальному 

статусі України, що стало перешкодою у здійсненні планованих намірів. Тому 

вони активно вступали в боротьбу за визволення українського народу від гніту 

[16, с. 209]. Вони постійно наголошували на тому, що Україна повинна стати 
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самостійною, незалежною державою, звертались до юридичних документів: 

Статуту ООН, Української Гельсінської спілки і навіть до Конституції СРСР. 

Діяльність НРУ полягала у не схожій до цього часу спрямованості партії, 

що, безперечно, позначалося на формах і методах політичної роботи Народного 

Руху. Це проявлялось у проведенні різноманітних протестних акцій, мітингів, 

демонстрацій, пікетів, пов’язаних із реакцією партії на конкретні політичні 

події чи поведінку українських високопосадовців, особливо у стосунках з 

Росією; в організації культурологічних, просвітницьких, мистецьких заходів, 

спрямованих на підтримку і утвердження статусу української мови, культури, 

мистецтва; у широкій пропагандистській та агітаційній роботі з підвищення 

політичної культури населення, залучення громадян до активної участі в 

політичному і громадському житті та ін. 

Існує чимало всіляких оцінок і визначень стосовно Народного руху 

України, які характеризують його не лише як політичну партію, але й по-

різному висвітлюють його діяльність. Більшість сходилася на тому, що,  

мовляв, Рух є не тільки громадсько-політичним об’єднанням, але й виступає у 

ролі кардинально іншої форми багатовікової боротьби українського народу за 

національне визволення. Погоджуючись із таким висновком, необхідно додати, 

що НРУ зробив величезний внесок у спрямування України до довгоочікуваної 

незалежності. 
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МЮНХЕН-ГАРВАРДСЬКИЙ-АЛЬЯНС  

ЯК ПРИКЛАД ОПТИМІЗАЦІЇ У МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ 

 

Лісняк О.І., Федін Р.М., Кордис Б.Д., Застрижна М.Л.,  

*Семійон-Лучишин О.В. 

м.Львів, Україна,  

Львівський Національний Університет Ветеринарної Медицини та 

біотехнологій імені С.З. Гжицького,  

*Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 

 

Медичний факультет ЛМУ Мюнхена і Гарвардська медична школа 

(HMS) заснувавали Мюнхен-Гарвардський-Альянс для сприяння медичній 

освіті в 1996 році. 

Мюнхен-Гарвардський альянс має на меті розвинути нову культуру 

викладання та навчання, яка полегшує студентам активніше та практичніше 

взаємодіяти з навчальним матеріалом. 

Інноваційна і основна ідея відносно Мюнхенської моделі з’єднує нові 

дидактичні елементи, що включені в  “New Pathway” Гарвардської Медичної 

Школи з доведеними  і традиційними формами навчання. Це введено для того, 

щоби пристосувати систему навчання до вимог сучасного медичного навчання 

на міжнародному рівні, аналізуючи основні проблеми і негайно реагуючи на 

очевидні недоліки. 

На медичному факультеті університету Ludwig-Maximilians (LMU) в 

Мюнхені професори R.Putz, F.Christ, H.Mandt т.і. запропонували Мюнхенську 

модель вивчення медицини. Вона поєднує випробувані форми навчання з 

проблемно орієнтованим педагогічним досвідом Гарвардської медичної школи 
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в єдину концепцію реалізації. Ця модель враховує доктрину альянсу і вимоги 

Німецького регулювання ліцензування лікарів в трьох стадіях:  

1. Інтеграцію доклінічних і клінічних навчальних змістів;  

2. Проблемно основані курси в клінічній частині занять: головна частина 

моделі – заснування проблемно орієнтованих блок-курсів, обов’язкових для 

всіх студентів у чотирьох з шести клінічних семестрах.  

3. Самостійне проблемно орієнтоване навчання: надання студентам 

можливості працювати самостійно з персональним комп’ютером в 

проблемному орієнтуванні у всіх клінічних напрямках.  

Є досвід в проведені наступних курсів: “Кардіоваскулярний курс”, 1 

клінічний семестр; “Інфекційні захворювання та Імунологія”, “Нервова система 

і поведінка”, “Гематологія і онкологія” - 2 клінічний семестр. Кожен окремий 

курс охоплює від 3 до 4 навчальних тижнів і складається з лекцій, туторіалів 

(семінарів), практичних вправ, відвідувань лабораторій та іспиту. 

Доктрина альянсу охоплює наступні етапи:  

Доклінічний етап: З введенням нових правил апробації навчання біля 

лікарняного ліжка також передбачене для студентів доклінічної фази навчання. 

Студенти з 3-го семестру приходять до палат клініки один раз в тиждень у 

другій половині дня і їм дозволяється піднімати історію хвороби з пацієнтом. 

Студенти засвоюють такі навички та здібності: 

Правильне обстеження анамнезу; 

Структуроване інтерв'ю пацієнта; 

Структурований фізичний огляд; 

Подальший медичний анамнез (сімейний анамнез, професійний анамнез, 

препарат анамнез); 

Робота та спілкування з хворою людиною; 

Презентація зібраної інформації. 

Клінічний етап: 

Етап клінічного дослідження пацієнтів. 
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На етапі клінічного дослідження студенти з першого (5-го семестру) та 

другого (6-го семестру) клінічних семестрів перебувають під наглядом у 

Медичній клініці III. 

Перший клінічний семестр. 

Студенти 5-го семестру приходять в палати клініки один раз в тиждень. 

Вони вивчають типові методи внутрішнього обстеження, техніку збору 

анамнезу, що додатково практикується і поширюється. Цими кроками 

керуються і контролюються медичні викладачі-тутори. 

Викладаються наступні навички і вміння:        

Різні методики фізичного обстеження; 

Пов'язування типової клінічної картини з патофізіологією; 

Уявлення про типовий розпорядок дня клініки; 

Подальше поліпшення обстеження анамнезу; 

Подальше поліпшення вербальної та невербальної комунікації при 

спілкуванні з хворою людиною; 

Структурована презентація зібраної інформації.  

Другий і третій клінічні семестри 

Студенти 6-го та 7-го семестрів отримують практичне внутрішнє 

навчання у всій галузі внутрішньої медицини в рамках програми.  

Протягом семестру студенти відвідують такі заходи: 

Лекції згідно з програмою. 

Уроки біля лікарняного ліжка. 

Студентів навчають невеликими групами дві години на тиждень старший 

лікар клініки. Цей курс проходить на базі медичних клінік. На прикладі 

відібраних пацієнтів студенти вчаться поєднувати типову клінічну картину 

хвороби з її етіологією та патогенезом безпосередньо біля лікарняного ліжка та 

ознайомитися з поточними варіантами лікування. За стандартним планом 

занять щодня відбувається лише одна лекція в якій розглядаються ключові 

положення теми. В загальному, за тиждень передбачено 5 туторіалів, а під час 
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двох пообідніх занять, як правило, відбуваються практичні вправи згідно до 

курсової теми з відвідуванням лабораторій. 

Туторіали (Семінари). 

На інтерактивному семінарі студенти знайомляться з типовими 

екзаменаційними питаннями та технічними процедурами, які сьогодні 

використовуються в клініці. 

Крім того, обговорюється рекомендоване лікування при типових 

захворюваннях в сенсі доказової медицини. 

Пацієнтоорієнтована комунікація. 

У невеликих групах (6 студентів і викладача-тутора) обговорюються 

складні теми розмови і практикуються реалістичні ситуації в ситуаційних іграх 

з участю уявного пацієнта. Важливо самостійно виявляти і вирішувати 

проблемні сфери розмови. 

Практичний рік. 

Практичний рік – вирішальний і важливий крок у підготовці медичної 

професії. Вибір навчального центру тим більше важливий для успіху міцної 

практичної основи для подальшого професійного життя. 

З боку університетської клініки пропонується весь спектр внутрішньої 

медицини у співпраці з її партнерами по догляду за пацієнтами. Це забезпечує 

оптимальну основу для повноцінної медичної освіти. Відповідальними для 

кожного з підрозділів доктрини є найдосвідченіші лікарі і викладачі-тутори. 

Додаткова програма на протязі навчального року. 

Кожен рік десять студентів LMU мають можливість закінчити навчання в 

Гарвардській медичній школі (HMS). Після їх повернення вони отримують 

значно більший рівень знань, інтегруються в курси як викладачі-тутори.  

На початку роботи альянсу було задіяно більше 35 досвідчених 

викладачів-туторів. Коло викладачів сумарно зростає завдяки залученню 

викладачів та студентів з різних країн за програмою системи  MeCum 

(Міжнародної медичної навчальної програми Мюнхена) в рамках алянсу. В цій 
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програмі, на нашу думку, доцільно взяти участь і українським викладачам і 

студентам. 

У вивчені теоретичних дисциплін, зокрема фармакології, при контролі 

знань студентів під час клаузур відмовилися від тестового контролю, як 

недостатньо інформаційного. Оцінюються ж конкретні відповіді на запитання. 

Доцільним є включення у навчальний процес “методу конкурентних 

груп”,що дозволяє активно залучати студентів до вивчення медицини ще на 

доклінічному етапі. Цей напрямок навчання, зокрема, успішно започатковано 

на факультеті підвищення кваліфікації викладачів НМУ імені О.О.Богомольця. 

Дану програму, на нашу думку, можна використати в певних аспектах в 

навчальному процесі вивчення ветеринарної медицини. 

 

Література: 

1. Лісняк О.І., Кордис Б.Д., Лісняк Т.О. – Передовий зарубіжний досвід у 

медичній освіті – Матеріали XV конгресу СФУЛТ, 16-18.10.2014 р., м. Чернівці 

Чернівці – Київ – Чикаго., с .447. 

2. Лісняк О.І., Лісняк Т.О. – Оптимізація передового зарубіжного досвіду у 

медичній освіті: Матеріали XVI з’їзду ВУЛТ, 28.09. – 01.10. 2017, м. Камянець-

Подільський., с. 40-41. 

3. R.Putz, F.Christ, H.Mandl e.c. – Das Munchner Modell des Medizinstudiums 

(Munchen-Harvard Educational Alliance) – Med. Ausbild. 16 (1999) 30-37: George 

Thieme Verlag Stuttgart – New York.   

4. Fischer MR (et al). Modellversuch CASUS. Ein computergestütztes 

Autorensystem für die problemorientierte Lehre in der Medizin. Z. Ärztl. Fortbild. 

1996; 90: 385-389 Gulich MS. Irrtümer - und kein Ende? Dtsch. Ärztebl. 1999; 16; 

732-734. 

5. Howard L. The New Leicester Curriculum. In; Mestres P (Hrsg): Perspektiven 

des Medizinstudiums. St. Ingbert: Rührig Universitätsverlag, 1999. 



Сучасні тенденції та  
концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки 

www.openscilab.org  Медичні науки 

© Лісняк О.І., Федін Р.М., Кордис Б.Д., Застрижна М.Л., Семійон-Лучишин О.В.   
147 

6. Hoffmann E, Gerth A, Steinbeck G. Skript zu Anamnese und körperlicher 

Untersuchung. München: Eigenverlag, 1998. 

7. Scheffner D, Burger W. Reformed Medical Education; Concept, the Process of 

Development and Realization in Berlin. In: Mestres P (Hrsg): Perspektiven des 

Medizinstudiums. St. Ingbert: Rührig Universitätsverlag, 1999.• 

8. Tosteson DE, Adelstein SJ, Carver ST (Hrsg). New Pathways to Medical 

Education. London: Harvard University Press, Cambridge, 1994. 



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

© Небоян В.Б., Кобець М.М., Кобець Ю.М., Філіпцова О.В., Ібрагімова О.Л. 
148 

Небоян В.Б., Кобець М.М., Кобець Ю.М. , Філіпцова О.В., Ібрагімова О.Л.  

КОМПЛЕКСНА ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ 

ЛІКУВАННЯ НЕВРОТИЧНИХ СТАНІВ 

 
Небоян Владислав Борисович 

магістрант 

Національний фармацевтичний університет 

 

Кобець Марина Миколаївна 

канд. фарм. наук, доцент, доцент кафедри фармацевтичного менеджменту та 

маркетингу Національного фармацевтичного університету 

ORCID ID: http://orcid.org/0000-0003-0736-0167 

maya4ok777@yahoo.com 

 

Кобець Юлія Миколаївна 

канд. фарм. наук, доцент 

 

Філіпцова Ольга Володимирівна 

докт. біол. наук, професор, професор кафедри косметології і аромології 

Національного фармацевтичного університету 

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1297-1651 

 

Ібрагімова Олена Леонідівна 

канд. мед. наук, асистент, асистент кафедри неврології №1 

Харківського національного медичного університету 

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-8080-2166 

 

Вступ. У 15-30% усього населення земної кулі в певні періоди життя 

спостерігаються різні форми депресії. З’ясовано, що COVID-19 має також 
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психологічний вплив на людей, що може призвести до зниження фізичної 

працездатності населення, розумової активності, хронічної втоми, появи 

дратівливості, тривоги, втрати звичних інтересів, страхів, порушень сну та 

погіршенню якості життя в цілому. Підтримка психічного здоров’я людей має 

бути включена в національні  протоколи лікування коронавірусу.  

Асортимент, зареєстрованих на фармацевтичному ринку України,  

лікарських засобів (ЛЗ) для лікування невротичних станів постійно 

оновлюється. Усе це обумовлює необхідність проведення маркетингових 

досліджень ЛЗ даної групи [2,3]. 

Мета дослідження. Метою роботи є комплексна експертна оцінка 

лікарських засобів для лікування невротичних станів. 

Методи дослідження. В роботі використано польові дослідження. Основу 

проведених досліджень становили матеріали анкетного опитування. Для цього 

було розроблено анкету для фахівців (провізорів/фармацевтів) м. Харкова щодо 

лікарських засобів, які застосовуються для лікування невротичних станів. Збір 

первинної інформації було здійснено на підставі опитування 100 експертів. 

Частина анкет була відбракована. Для дослідження було опрацьовано 92 

анкети. Анкети містили три частини: ведення, реквізитна частина (відомості 

про респондента), спеціальна частина (питання до респондента) [1]. 

Результати дослідження. Аналіз анкетних професійних даних про 

експертів показав, що усі опитані склали жінки – 100%, віком від 18 до 50 

років. Серед опитаних більшість займає посаду фармацевта – 60%, посаду 

провізора – 35%, а посаду заступника завідувача аптекою займає 5%. 

40% опитаних експертів мають стаж роботи за фахом від 1 до 5 років; від 

5 до 10 років – 34%; від 10 до 15 років –10%;  від 15 до 20 років – 8% та стаж 

роботи понад 20 років мають 8% опитаних.  

В ході досліджень з’ясовано яким ЛЗ для лікування невротичних станів 

фахівці надають перевагу при рекомендаціях відвідувачам аптек – вітчизняним, 

або імпортним.  Встановлено,  що для  50% провізорів не є принциповим 
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виробник ЛЗ, 30% надають перевагу імпортним препаратам і 20% – 

вітчизняним. 

В результаті дослідження було виявлено, що 40% опитуваних допускають 

в практиці перехід з оригінального препарату на генеричний, 30% – надають 

перевагу генеричним препаратам, 20% – брендам (широко відома торгова 

марка, яка добре себе зарекомендувала), 10% – надають перевагу тільки 

інноваційним (оригінальним) ЛЗ. 

Провізорам було запропоновано оцінити доступність антидепресантів та 

анксіолітиків для населення. З’ясовано, що для 50% опитаних ЛЗ даної групи 

доступні лише для громадян з високим рівнем доходів, 40% – для громадян з 

середнім рівнем доходів і лише 10% вважають, що дані ЛЗ доступні для всіх 

громадян. 

Також провізорам було запропоновано визначити, з яких причин 

відвідувачам аптек не вдалося придбати препарат. Більшість опитаних (60%) 

вказали як причину високу вартість препарату (рис. 1). 

30%

60%

10%

Відсутність ЛП в 
аптеці

Висока вартість ЛЗ

Відсутність рецепту

 
Рис.1. Причини, з яких не вдалося придбати ЛЗ для лікування невротичних станів 

 

Одним з питань анкети провізорам було запропоновано вказати можливу 

причину відсутності ефекту при лікуванні антидепресантами і анксіолітиками. 

На думку 50% провізорів причиною є незадовільна якість ЛЗ. 40% вважають 
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причиною нечутливість організму до ЛЗ. Тільки 10% провізорів вважають 

причиною відсутність комплаєнсу пацієнта. Більшість ЛЗ даної групи є 

рецептурними. В цілому, комплаєнтність споживачів ЛЗ даної групи досить 

висока, але довгий період приймання препаратів та умови їх застосування 

створюють перешкоди для правильного прийому ЛЗ для лікування невротичних 

станів.  

На наступному етапі досліджень провізорам було запропоновано вказати 

які, на їх думку, найбільш вагомі фактори впливу для споживачів при купівлі 

антидепресантів та аксіолітиків (рис. 2).  

Ціна; 50%

Якість; 20%

Ефективніст
ь; 20%

Країна-
виробник; 

10%

 
Рис.2. Фактори впливу для споживачів при купівлі антидепресантів та анксіолітиків 

 

Згідно отриманих даних половина опитаних (50%) найбільш вагомим 

фактором впливу для споживачів при купівлі антидепресантів та анксіолітиків 

вважають ціну ЛЗ. 

Проведені нами дослідження можуть бути використані у практичній 

діяльності фармацевтичних та аптечних підприємств з метою формування 

оптимального асортименту, обґрунтованого складання замовлення та 

проведення ціленаправленої політики просування ЛЗ для лікування 

невротичних станів. 
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1Киевский Национальный университет имени Тараса Шевченка, 
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В настоящее время поиски новых методов лечения гастро-

энтерологических больных продолжаются, поскольку не удовлетворяют 

результаты лечения в связи с частыми рецидивами заболевания, тяжёлыми 

формами и большим количеством побочных действий лекарственных средств. 

При лечении язвенной болезни, панкреатитов, холециститов соврменным 

является использование немедикаментозных методов терапии, основанных на 

применении рефлексотерапии и низкоэнергетического лазерного облучения. 

[А.С.Логинов Е соавт.1980, .И.Дегтярёва с соавт. 1987, Э.Ц.Дотева, 1991 

И.М.Дорочкин с соавт.1985,Н.Харченко с соавт.2018.]. Таким методом является 

лазерная аурикулярная пунктура. Использование воздействия лазерного 

облучения на соответствующие точки после аурикулодиагностики позволяет 

модифицировать терапевтический комплекс, направленный на основные 

патогенетические звенья заболевания: нормализацию функции основного 

страдающего opraна и сопутствующих органов, устранение вторичного 

иммунодефицита, воздействие на кору головного мозга и центральную 

нервную систему.Причём метод лазерной аурикулярной пунктуры выгодно 

отличается от аурикулярной иглорефлексотерапии, поскольку на 

соответствующие точки воздействие производится посредством световода, 

излучающим низкоэнергетическое лазерное о6лучение, а не при помощи игл, 



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

© Невструєв В.П., Черняк В.А., Штанько В.Л., Каминский С.Н. 
154 

которые следует вводить на определённую глубину, что позволяет отнести 

иглорефлексотерапию к инвазивным методам. 

Как известно, в лечении язвенной болезни и панкреатитов одно из 

ведущих мест должна занимать иммунокоррегирующая терапия, т.к.язвенная 

болезнь относится к стрессовым заболеваниям, которая сопровождаются 

вторичным иммунодефицитом; при развитии различных форм панкреатитов 

также могут играть роль стрессовые воздействия, влекущие за собой 

иммунологические сдвиги, а также при наличии аутолиза ткани поджелудочной 

железы возникает повышенная концентрация в крови панкреатических антител 

и их комплексов. Необходимым условием лечения язвенной болезни, 

панкреатитов и холециститов является нормализация функциональных 

нарушений органов: моторно-эвакуаторной, кислото- и пепсинообразующей 

функции желудка, внешнесекреторной функции поджелудочной железы, 

концентрационной и холесекреторной функции желчного пузыря, 

определяющей литогенные свойства желчи. 

Целью настоящего исследования является разработка применения 

лазерной аурикулярной пунктуры на фоне уменьшенных дозировок 

современых фармакопрепаратов в комплексном лечении больных язвенной 

болезнью, панкреатитами, холециститами на основе изучения лечебного 

эффекта, функционального состояния желудка, поджелудочной железы и 

желчного пузиря, метаболических изменений в слизистой желудка, состояния 

вегетативной нервной системы и ее роли в этиопатогенезе заболеваний органов 

желудочнокишечного тракта. 

В работе используется лазерный многофункциональный низко-

энергетический комплекс “ГЕЛИУС” отечественного производства, позво-

ляющий одновременно работать с семью пациентами.  

 Предварительные результаты: сокращение сроков заживления язв, 

удлинение межрецидивных периодов, уменьшение койко-дня, времени 
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пребывания на больничном листе, уменьшение количества осложнений 

заболевания и побочных эффектов применяемых фармакопрепаратов. 

Возможная область применения: гастроэнтерологические и тера-

певтические отделения больниц и поликлиник, кафедры терапии и 

гастроэнтерологии медицинских университетов, санаторно-курортные 

заведения, оздоровительные и реабилитационные медицинские центры. 
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Аннотация. В системе мер по обеспечению безопасности движения на 

железнодорожном транспорте ключевая роль принадлежит поездным 

диспетчерам. Условия труда диспетчеров поездных Белорусской железной 

дороги значительно отличаются от условий труда работников других 

профессий этого же предприятия. Напряженность трудового процесса 

определяется высокими сенсорными, эмоциональными нагрузками, 

монотонностью, а также крайне неблагоприятным режимом работы. 

 В данной статье рассматривается оценка профессионального риска при 

напряженности трудового процесса. 

Ключевые слова: диспетчер поездной, безопасность движения, 

напряженность трудового процесса. 

Введение. 

Железнодорожный транспорт как среда, в которой формируются факторы 

повышенной опасности и вредности, создает для работников на их рабочих 

местах комплексы негативных воздействий, определяя их сочетанное влияние 

на человека. [1]. 
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Современные условия железнодорожного транспорта характеризуются 

сложными технологическими процессами: возрастающая интенсивность 

движения, внедрение новых информационных технологий, режимы 

многозадачности трудовой деятельности предъявляют повышенные требования 

к профессиональной надежности работников. 

В системе мер по обеспечению безопасности движения на предприятии 

ключевая роль принадлежит поездным диспетчерам, которые руководят 

движением поездов на обслуживаемом диспетчерском участке. Обеспечивает 

безопасность движения, выполнение графика и плана формирования поездов, 

эффективное использование вагонного и локомотивного парка, технических 

средств, пропускной способности диспетчерского участка. Оценивает и 

прогнозирует положение на обслуживаемом диспетчерском участке, планирует 

и организует пропуск поездов, формирование и пропуск тяжеловесных, 

длинносоставных и соединенных поездов, ввод в график движения поездов 

опаздывающих пассажирских и пригородных поездов. [2] 

Среди многочисленных гигиенических проблем проблема воздействия 

напряженности трудового процесса, как ведущего производственного фактора, 

занимает одно из ведущих мест. Современные условия производства 

характеризуются интенсивным внедрением компьютерной техники, 

оборудования и транспорта, что ведет к постоянному увеличению контингента 

лиц, контактирующих не только с физическими производственными 

факторами, но и требуют переработки большого объема информации и 

принятия решений в условиях дефицита времени. В настоящее время В 

республике каждый третий занят во вредных условиях труда, в транспортной 

отрасли этот показатель  составляет более 40%. Возрастающие требования к 

работнику железнодорожного транспорта в условиях занятости во вредных и 

опасных условиях труда, увеличения сенсорных и психоэмоциональных 

нагрузок,  приводит к повышенному риску возникновения профессиональных 
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заболеваний, производственного и непроизводственного травматизма, а иногда 

становится причиной смерти на рабочем месте. 

Оценке профессионального риска при напряженности трудового процесса 

посвящена данная статья. 

Напряженность трудового процесса. 

Согласно «Гигиенической классификации условий труда» напряженность 

труда – характеристика трудового процесса, отражающая нагрузку 

преимущественно на центральную нервную систему, органы чувств, 

эмоциональную сферу работников. К факторам, характеризующим 

напряженность труда, относятся интеллектуальные, сенсорные, эмоциональные 

нагрузки, степень их монотонности, режим работы. Все данные факторы 

присутствуют на рабочих местах поездных диспетчеров железной дороги. 

Всемирная организация здравоохранения определяет здоровье как 

"состояние полного физического, психического и социального благополучия, а 

не только отсутствие болезней или физических дефектов". [42] 

По оценке ВОЗ к 2020 году главной причиной нетрудоспособности станет 

депрессия, одной из причиной которой является напряженность трудового 

процесса. Напряженность трудового процесса определяет развитие стресса, 

связанного с работой, - когда к людям предъявляются требования, не 

соответствующие уровню их знаний и навыков, и является второй наиболее 

значимой проблемой со здоровьем, связанной с работой, после заболеваний 

опорно-двигательного аппарата. Его действию подвержены 22% работников в 

Европейском Союзе (ЕС), что определяет 50-60% всех потерянных рабочих 

дней или 20 млрд Евро ежегодно [43]. 

В ходе опроса в 15 странах Европейского союза 56% рабочих отмечали 

высокие темпы работы, 60% - жесткие сроки ее выполнения, 40% - ее 

монотонность, свыше трети не имели возможности оказать какое-либо влияние 

на порядок выполнения заданий. Связанные с работой стрессовые факторы 

способствуют развитию проблем со здоровьем. Так, 15% работающих 
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жаловались на головную боль, 23% - на боль в области шеи и плеч, 23% - на 

усталость, 28% - на стресс и 33% - на боль в спине. Почти каждый 10-й 

сообщил, что к нему на рабочем месте применяют тактику запугивания [44]. 

Отличительными чертами интеллектуального напряжения являются – 

высокое напряжение ЦНС и органов чувств по причине сосредоточения на 

ограниченном круге явлений и объектов, ограничение двигательной 

активности, следствие – более выраженная напряженность и быстрое 

утомление (относительно физического труда). 

Основными показателями функционального напряжения организма при 

умственной работе являются характеристики центральной нервной системы и 

высших психических функций. К ним относятся: концентрация внимания (КВ), 

объем кратковременной памяти (КП), латентный период простой зрительно- и 

слухо-моторной реакции (ЛПЗМР, ЛПСМР). Количественными критериями 

умственной работоспособности служат сдвиги показателей концентрации 

внимания, кратковременной памяти к концу рабочего дня в % к исходному 

уровню до работы. 

Воздействие факторов трудового процесса приводит к изменениям 

функционального состояния ЦНС и сердечно-сосудистой системы, которые 

происходят последовательно, нарастая с увеличением класса напряженности 

труда. 

Учитывая, что лидирующими производственными факторами для 

поездных диспетчеров железной дороги является напряженность трудового 

процесса, это требует изучения изменения психофизиологических показателей 

в динамике рабочей смены, для оценки персонифицированных факторов риска 

при выполнении профессиональных обязанностей с последующей разработкой 

профилактических мероприятий. 

Оценка напряженности трудового процесса инструментальными 

методами. 
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Согласно Санитарным нормам, правилам и гигиеническим нормативам 

13-2-2007 «Гигиеническая классификации условий труда» и Инструкции по 

оценке условий труда при аттестации рабочих мест по условиям труда и 

предоставлению компенсаций по ее результатам, труд поездных диспетчеров 

железной дороги относиться к вредному классу 3 степени.  

Для изучения функционального состояния ведущих систем организма в 

динамике рабочей смены у работников применен теппинг-тест, методика САН 

и ВРС. [7] 

Сформированная для проведения исследований группа мужчин состояла 

из 72 человек  поездных диспетчеров железной дороги. Группа сравнения 

составила 62 человека (электромонтеры, слесари ремонтники и т.д.). Средний 

возраст исследуемых 34,3±13,7 (М±σ) лет, стаж в данных условиях труда – 

6,6±7,8 (М±σ) лет. Исследуемая выборка репрезентативна по возрастно-

половому составу группе сравнения. 

Статистическая обработка данных исследования выполнялась с 

использованием программы Statistica 6.0. Описание полученных данных 

проводилось с указанием медианы и интерквартильного размаха от 25 % до 

75% перцентили. 

Одним из основных показателей ВРС является индекс напряжения (ИН) 

или индекс Баевскогол. ИН показывает степень централизации в управлении 

сердечным ритмом. В норме в спокойном состоянии сердечный ритм 

преимущественно регулируется собственным водителем ритма и теми 

местными влияниями, которые поступают от симпатических и 

парасимпатических ганглиев, а также уровнем некоторых гормонов в крови 

(например, адреналина). При этом частота сердечного ритма волнообразно 

меняется, разброс времени между отдельными сердечными ударами достаточно 

велик. У индивидуумов с хорошим состоянием здоровья ИН низкий, обычно 

меньше 100 у. е.. При состояниях, требующих повышенной готовности, в том 

числе и при выполнении профессиональных обязанностей, при необходимости 
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быстрого реагирования, при стрессе бытовом или производственном, к 

регуляции сердечного ритма подключаются более высокоорганизованные 

структуры мозга – ствол и кора головного мозга. Ритм становится более 

правильным, время между ударами одинаковым. Это так называемый «жесткий 

ритм». При этом ИН значительно увеличивается. 

Результаты исследований показали, что ИН в динамике рабочей смены 

уменьшается как в целой группе, так и в группах, различающихся по стажу. В 

группе со стажем до 5 лет включительно ИН зарегистрирован 65,6 (35,7; 133) в 

начале рабочей смены и 59,4 (40,1; 127) в конце рабочей смены. В группе со 

стажем 6 лет и больше ИН зарегистрирован 119 (68,3; 153,5) в начале рабочей 

смены и 104 (62; 168) в конце рабочей смены. При проведении исследований 

было установлено, что уже в начале рабочего дня в группе диспетчеров 

поездных вегетативный баланс с усилением парасимпатических влияний 

отмечается у 15,7% работников. Усиление симпатических влияний выявлено у 

39,5% работников, при этом у 31,4% можно констатировать выраженную 

централизацию управления сердечным ритмом (также в начале рабочего дня), 

что является неблагоприятным показателем при интегральной оценке 

состояния здоровья. 

Важным показателем, характеризующим вариабельность ритма сердца, 

является «коэффициент вариации». Расчетная формула этого показателя – 

отношение среднего квадратического отклонения величины нормальных 

интервалов R-R к средней длительности интервалов R-R, выраженное в 

процентах. «Коэффициент вариации» характеризует вариабельность ритма в 

целом с учетом частоты сердечных сокращений и отражает насколько 

выражено влияние гипоталамо-гипофизарного уровня нейрогуморальной 

регуляции на ритм сердца. «Коэффициент вариации» группы исследуемой и 

контрольной группы в динамике рабочей смены достоверно изменился. На 

основании этих данных можно сделать вывод, что напряженность трудового 

процесса для данной категории работников является чрезмерной. Показатели, 
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полученные при проведении спектрального и временного анализа ВРС в 

динамике рабочей смены поездных диспетчеров железной дороги при фоновой 

записи, представлены в таблице. 

Таблица 1  

(в ячейке приведены медиана (25 перцентиль; 75 перцентиль)) 

 В начале рабочей 
смены 

В конце рабочей 
смены 

СV,% 6,73 (5,43; 9,93) 4,67 (3,57; 5,64) * 

TP, mc^2 2887 (1500; 4165) 2482 (1255; 3898)* 

LF norm, n. u. 65,5 (52,6; 77,3) 69,3 (58,2; 76,9)* 

HF norm, n.u. 34,5 (22,7; 47,4) 30,75 (23,1; 41,8)* 
*   P<0,05 по сравнению с исходным показателем 

Показатель TP, который отражает общую мощность спектра в диапазоне 

от 0,003 до 0,4 Гц и характеризует суммарную активность нейрогуморальных 

влияний на сердечный ритм. В исследуемой группе к концу рабочего дня этот 

показатель проявил тенденцию к снижению (p<0,05) по сравнению с исходной 

величиной. Снижение TP наряду с повышением симпатической активности 

(показатель LF norm, n.u.) и угнетением парасимпатической (показатель HF 

norm, n.u.) – является типичным ответом организма на стресс. В данной группе 

мы наблюдаем достоверное изменение этих трех показателей к концу рабочей 

смены. Такое изменение показателей ВРС можно объяснить влиянием 

производственных факторов, основными из которых являются факторы 

определяющие напряженность трудового процесса. 

Изучено функциональное состояние ведущих систем организма в 

динамике рабочей смены у работников с использованием специальных 

физиологических методов обследования − физиологических проб с 

применением компьютерного комплекса «Психотест-нейрософт». 

Учитывая специфику условий труда, изучалось влияние 

производственной нагрузки на функциональное состояние ЦНС в динамике 
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рабочей смены. Для диагностики силы нервных процессов путем измерения 

динамики темпа движений кисти использована экспресс – методика «теппинг-

тест». При слабой нервной системе утомление вследствие физического или 

психического напряжения возникает быстрее, чем при сильной. В связи с тем, 

что специальность диспетчер поездной предъявляет высокие требования к 

осуществлению сложных сенсомоторных реакций и к свойствам нервных 

процессов, для оценки уравновешенности и силе нервных процессов, 

диагностики показателя индивидуальной подвижности нервных процессов в 

центральной нервной системе. Обработка результатов по данной методике 

производилась путем сравнения полученных значений со 

среднестатистическими показателями.  

Результаты «теппинг-теста» показали снижение общей 

работоспособности в группе поездных диспетчеров железной дороги высоким 

классом условий труда по напряженности обусловленной необходимостью 

принятия решения в условиях дефицита времени и информации. Изменение 

показателей выраженное достоверном (р<0,05) снижении числа нажатий (с 

373,30±5,64 нажатий до 348,49±5,28 нажатий), отмечено снижение начального 

темпа работы (6,72±0,12 Гц до 6,28±0,13 Гц), а также средняя частота нажатий 

уменьшается по сравнению с исходным уровнем. 

При проведении методики «темпинг-тест» было установлено снижение 

начального темпа работы в конце рабочей смены и равномерном выполнении 

методики в начале смены у 23% обследуемых, что может свидетельствовать о 

влиянии работы на состояние нервной системы данной категории работников.  

К ведущим, испытанным временем методикам диагностики 

кратковременных психических состояний относят тест «САН». Нами 

применена методика «САН» в адаптации А.Гончарова, которая позволяет, 

используя современные технологии быстро с минимальными временными 

затратами, проводить обследование. Диагностический материал составляют 30 

пар противоположных по смыслу определений; респондент должен в каждой 
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паре выбрать наиболее подходящее для его состояния определение и оценить 

степень выраженности данного аспекта состояния по шкале от 0−3 баллов. 

Методика включает три шкалы: самочувствие, активность, настроение. 

Обработка результатов проводится путем вычисления среднего значения 

показателей по каждой шкале. Степень достоверности результата определяется 

при помощи вычисления стандартного отклонения показателей по каждой 

шкале. По достоверным результатам вычисляется показатель интегрального 

психического состояния путем нахождения среднего арифметического. 

Обследованы группа поездных диспетчеров железной дороги в динамике 

рабочей смены. Исследования проводились с целью оценки влияния рабочего 

процесса, условий труда на формирование кратковременного психического 

состояния. 

В анкетировании приняло участие 104 респондентов мужского пола, 

средний возраст 32,4±6,8 года. Исследования проводились преимущественно в 

летние месяцы, для снижения негативного влияния погодных условий (низкие 

температуры, инсоляция и т.д.). 

Самооценка эмоционального состояния, проведенная по тесту «САН» 

показала достоверное снижение показателей психического состояния 

обследуемых в течение рабочей смены. Значимое ухудшение самочувствия, 

активности и настроения в конце рабочего дня, наблюдалось у 94% 

респондентов в опытной группе (p>0,05), что можно было оценить как 

неблагоприятное состояние обследуемых по трем шкалам (балл менее 4).  

Более низкая в конце работы оценка респондентами своего самочувствия, 

активности и настроения, может свидетельствовать об усилении торможения в 

центральной нервной системе, так как субъективные признаки утомления 

отражают появление объективных. Наибольшие сдвиги происходили по 

параметру активности и составили, как указывалось выше 1.4 балла, что может 

свидетельствовать о характере трудового процесса.  
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Таблица 2. Результаты оценки по тесту САН у поездных 
диспетчеров железной дороги и группы сравнения 

 Самочувствие Активность Настроение 
Начало 
смены 

Конец 
смены 

Начало 
смены 

Конец 
смены 

Начало 
смены 

Конец смены 

Группа 
сравнения 
n=85  

5,4±0,44 5,2±0,47 5,1±0,37 4,6±0,71 5,2±0,52 4,8±0,64 

Диспетчера 
поездные 
n=104 

4,9±0,68 4,1±0,16 5,7±0,53 4,3±0,58 3,7±0,66 4,6±0,53 

Таким образом с помощью методики «САН» нам удалось доказать, что 
трудовой процесс опытной группы приводит к серьезным изменениям в 
психическом состоянии, что не исключает развитие профессионального риска 
психосоматических состояний. 

Использование индивидуальных протоколов исследования в различных 
группах, индивидуальная оценка работников, что при необходимости позволяет 
своевременно предложить психотерапевтические мероприятия и может 
значительно улучшить прогноз состояния здоровья и избежать затрат на 
лечение не состоявшегося заболевания. [6]  

Примером является трудовая деятельность поездных диспетчеров 
железной дороги. Их профессиональная деятельность протекает на фоне 
высокого интеллектуального и нервно-психического напряжения.  

Повышенные информационные и эмоциональные нагрузки, 
предъявляемые к работникам диспетчерской службы в сочетании со сменным 
графиком работы, делают актуальной проблему изучения особенностей 
адаптации к работе в ночную смену и поддержания на высоком 
функциональном уровне таких профессионально важных качеств, как 
надежность и эффективность. Кроме того, трудовой процесс, выполняемый 
поездными диспетчерами, предъявляет повышенные требования к 
психофизиологическим функциям человека и характеризуется высокой личной 
ответственностью. 

Таким образом, выполнение диспетчером должностных обязанностей 
сопровождается значительной напряженностью трудового процесса (класс 
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«вредный» 3-й степени), что согласно санитарным нормам и правилам 
«Гигиеническая классификация условий труда» определяет категорию 
профессионального риска как высокий (труднопереносимый) риск. Работа в 
условиях существенного и труднопереносимого риска с большой вероятностью 
приводит к функциональному напряжению и перенапряжению нервной и 
сердечно-сосудистой систем, испытывающих наибольшую нагрузку и, как 
следствие, возможному развитию стойких изменений в организме. А с 
течением длительного (более 10 лет) производственного стажа возможно 
развитие патологических процессов, рост хронических, производственно-
обусловленных заболеваний, высокие уровни заболеваемости с временной 
нетрудоспособностью, формирование коморбидных состояний.  
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НАУКОВЕ ОБҐРУНТОВАННЯ СТВОРЕННЯ ДЕЗІНФЕКТАНТА-

АНТИСЕПТИКА НА БАЗІ ТЕХНОЛОГІЇ АКТИВАЦІЇ ВОДИ  

 

Черняк В.А.1, Чарний Д.В. 3, Вижва С. А. 1, Карпенко Л.В. 2,  

Штанько В.Л. 1, Шамро О.Г. 1, Невструєв В.П. 1  

1Київський Національний університет імені Тараса Шевченка, 
2"ЦПМСД №2" Солом'янського району м.Києва, 3«Інститут геохімії 

навколишнього середовища НАН України»  

 

Вступ. Сучасний санітарно - епідемічний стан, обумовлений цілим рядом 

факторів, вимагає застосування все більш токсичних, руйнуючих та дорогих 

дезінфікуючих засобів. Це пояснюється низькою ефективністю  класичних 

дезрозчинів на базі хлоровмісних сполук, так як вже відбулося масове 

поширення хлоррезистентних форми патогенних мікроорганізмів.  Відповідно 

розробка методики і апаратної техніки отримання економічно доступного 

дезінфектанта-антисептика широкого спектру дії, здатного ефективно і 

безпечно знезаражувати технологічні поверхні, обладнання і приміщення 

медичної, біотехнологічної, харчової, та інших галузей включно з очищенням 

природної і стічної води стає надзвичайно актуальною задачею. 

Матеріали і методи. Однією з головних вимог до даного дезінфектанту є його 

висока ефективність при знезараженні більшості мікроорганізмів в т.ч. 

резистентних до традиційних дезінфектантів у поєднанні з екологічною 

безпечністю  для навколишнього середовища і людини. Друга вимога це 

ресурсо- і енергоощадливість в процесі його виготовлення з відповідною 

мінімізацією антропогенного впливу на навколишнє середовище і відповідно 

людину. Третя вимога це простий, надійний технологічний процес який не 

вимагає складного в експлуатації обладнання, вартісної і дефіцитної вихідної 

сировини і висококваліфікованого персоналу. 
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Згідно цих головних вимог залишається не так і багато напрямків пошуку. 

Якщо розглядати поширеність і проникність агентів знезараження то 

залишається лише два напрями: це рідина, здатна легко заповнювати навіть 

незначні отвори і порожнини та енергетичні чинники – поля або 

випромінювання. В природі ефект знезараження пояснюється спільною дією 

порівняно тонких шарів води насиченої киснем і сонячного опромінення та 

можливо магнітних чи інших полів. Подібний ефект знезараження 

спостерігається також в атмосфері: там конденсат води піддається суттєвому 

опроміненню сонячної радіації і значним електромагнітним впливам. На 

даному етапі наукового розвитку ці енергетичні впливи  можливо  об'єктивно 

встановити як зміни окисно-відновного показника води. Вже досить давно є 

відомим негативний вплив на мікроорганізми води зі значним окисним 

потенціалом. Фактично до сьогоднішнього дня були відсутні науково 

достовірні дослідження по визначенню головних дезінфікуючих чинників 

(складових) подібних дезрозчину. 

Результати. 

Відповідно створення науково обґрунтованого дезінфектанта-антисептика на 

базі активації води нами в експерименті проведені дослідження шляхом її 

енергетичної обробки з  підвищенням окисно-відновного потенціалу в межах + 

1000 і більше мВ і це стало головним перспективним напрямом. Вивчено цілий 

спектр дезінфікуючих засобів на базі  так званих "змішаних оксидантів", але як 

головна складова в цих "змішаних оксидантах" була присутність в них близько 

70% гіпохлориту натрію. Це цілком відповідало класичному дезрозчину 

гіпохлориду натрію. В результаті було визначено вагу впливу головних 

окисників, утворених в процесі активації води і проведена порівняльна 

характеристика дії дезрозчинів на базі гіпохлориту натрію, активованої води з 

великим додатнім окисним потенціалом і  70% вмістом гіпохлориту натрію, та 

розчинів з мінімальним вмістом гіпохлориду натрію без додавання NaCl при 

максимально можливому Eh бажано більше +1000 мВ. Останній варіант як з 
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точки зору екологічної безпеки так і універсальності спектру дії виявився 

найбільш перспективним, так як така вода має схильність повертатися до 

природніх значень  Eh за декілька десятків хвилин, тобто її вплив у часі був 

дуже обмежений, але цього часу цілком було достатньо для знезараження 

поверхонь і обладнання. Фактично нам залишилося науково обґрунтовано 

встановити дозу, час контакту і значення показників  Eh для забезпечення 

сталого ефекту знезараження, та розробити технологічне обладнання для 

отримання данного розчину і методику його застосування. 

Висновки.  

1. Сучасний санітарно - епідемічний стан потребує застосування не 

токсичних, не руйнуючих та не дорогих дезінфікуючих засобів.  

2. Час вимагає створення науково обґрунтованого дезінфектанта-

антисептика на базі активації води шляхом її енергетичної обробки з  

підвищенням окисно-відновного потенціалу.  

3. Вивчення розчинів з мінімальним вмістом гіпохлориду натрію без 

додавання NaCl при максимально можливому Eh більше +1000 мВ виявивилося 

найбільш перспективним за рахунок схильності води повертатися до природніх 

значень . 

4. Залишилося відкритим питання наукового обґрунтування встановлення 

дозування, часу контакту з забрудненими поверхнями і значень показників  Eh 

для забезпечення сталого ефекту знезараження. 

 5. Розробка технологічного обладнання для отримання данного виду 

дезинфікуючого розчину і методик його застосування є приорітетом нашої 

подальшої роботи. 

6. Активне впровадження сучасних технологій в стандарти 

профілактики і лікування інфекційних захворювань дозволить значно 

покращити демографічні показники і якість життя населення України. 
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НАУКОВО-ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ АНАЛІЗУ ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ 
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Вступ. Туберкульоз продовжує залишатися серйозною проблемою та 

викликом для громадського здоров'я в усьому світі і є однією з 10 головних 

причин смерті у світі. Туберкульоз – головна причина смертності ВІЛ-

позитивних людей. Такі фактори, як висока захворюваність, значна кількість 

занедбаних форм захворювання, висока розповсюдженість туберкульозу із 

множинною лікарською стійкістю, ураження  зростаючого числа ВІЛ-

інфікованих людей, а також підвищення мобільності населення, сприяли тому, 

що проблема туберкульозу має масштаби надзвичайної ситуації. Це вимагає 

проведення ретельного аналізу ситуації як по Україні в цілому, так і у кожному 

регіоні, зокрема у м. Києві, з метою розробки та впровадження ефективних 

заходів протидії на рівні систем охорони здоров'я, в суспільстві в цілому та 

підвищенні відповідальності кожного громадянина за своє здоров’я.  

Матеріали і методи. На диспансерному обліку  в протитуберкульозних 

закладах міста Києва  станом на 01.01.2020 року перебувало 1280 осіб хворих з 

активними формами туберкульозу (станом на 01.01. 2019 – 1375 осіб), з них  

діти – 12 (на 01.01.2019 – 15 осіб)  та підлітки – 6 (на 01.01.2019 – 6 осіб).    

Захворюваність на активні форми туберкульозу включно з рецидивами 

складала 45,0 (у 2018 році – 44,8) на 100 тис. населення  і мала динаміку + 0,4%  

за рахунок збільшення  кількості вперше діагностованого туберкульозу (далі – 
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ВДТБ) на 2,3%. Показник захворюваності по м. Києву на 33,5 відсотків нижчий 

ніж по Україні (60,1 на 100 тис. населення). 

Серед захворілих на туберкульоз  зріс відсоток осіб без реєстрації  в м. 

Києві – 22,8% (у 2018 році – 17,2%), а відсоток осіб без постійного місця 

проживання майже не змінився та склав 8,5% (у 2018 році – 8,9%). 

 Вперше в 2019 році на туберкульоз захворіло 1151 осіб (у 2018 році – 

1121), захворюваність на ВДТБ складала 39,6 на 100 тис. населення (2018 – 

38,7), що на 19,5% нижче показника по Україні, який склав 49,2 на 100 тис. 

населення.    

Захворюваність на ВДТБ легень склала 35,3 на 100 тис. населення (2018 – 

35,0), що менше ніж по Україні, яка становила 43,5 на 100 тис. населення. В т.ч.  

захворюваність на ВДТБ легень з бактеріовиділенням – 24,9 на 100 тис. (2018 – 

22,8), що менше ніж по Україні, яка становила 29,5 на 100 тис. населення. 

Питома вага бактеріальних форм туберкульозу серед ВДТБ легень зросла на 

10,9%  (з 59,5% у 2018 році до 70,4% в 2019). 

За 12 міс. 2019 року виявлено 159 рецидивів – 5,4 на 100 тис. населення., 

що на 10,0% менше ніж в 2018 році (виявлено 174 хворих., показник – 6,0 на 

100 тис. населення). Тенденція до зниження захворюваності на рецидиви в 2019 

році спостерігається і по Україні – 10,9 на 100 тис. населення (2018 – 11,9). 

Захворюваність на активні форми позалегеневого туберкульозу склала 3,9 

на 100 тис. населення (2018 – 3,4), по Україні в цілому – 5,1 на 100 тис. 

населення (2018 – 4,8).   

В соціальній структурі захворілих на ВДТБ левову частку складали 

непрацюючі працездатного віку – 53,3%, друге місце посідали особи без 

реєстрації в м. Києві – 22,8% «трудові мігранти»,  третє – пенсіонери – 10,8%,  

четверте – особи без постійного місця проживання (далі – БПМП) – 8,5%. 

Серед захворілих 5,8% зловживали алкоголем; 3,8% – споживачі ін’єкційних 

наркотиків та психотропних речовин. 
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Показник розповсюдженості мультирезистентних форм туберкульозу за 

2019 рік збільшився на 27,3% і складає 18,2 на 100 тис. населення (за  2018 рік 

14,3 на 100 тис. населення). 

Показник захворюваності на ко-інфекцію ТБ/ВІЛ серед активних форм 

туберкульозу складав 11,8 на 100 тис. населення (у 2018 році – 12,5). Питома 

вага хворих на ко-інфекцію серед ВДТБ склала 25,5% (2018 – 27,3%), 

захворюваність знизилась на 4,7 на 100 тис. (2018 – 10,6) і майже наблизилась к 

середньому показнику по Україні (10,5 на 100 тис. населення). 

Станом на 01.01.2020 р. на диспансерному обліку в протитуберкульозних 

закладах м. Києва  перебував 351 хворий 1-4 категорії  з ко-інфекцію ТБ/ВІЛ 

(2019 – 375 хв.),  в тому числі: 1-3 кат. – 196 хворих,  МРТБ – 155 хворих.  

Показник захворюваності на ко-інфекцію серед активних форм туберкульозу 

знизився на 5,6% і склав 11,8 на 100 тис. населення (2018 – 12,5).  

Показник захворюваності на ко-інфекцію  серед хворих ВДТБ складав 9,9 

на 100 тис. населення (2018 – 10,6 на 100 тис. населення), по Україні такий 

показник складав 10,9 на 100 тис. населення.  Динаміка показника 

захворюваності на ко-інфекцію -6,6 %. Протягом останніх п’яти років 

простежується тенденція до зниження смертності серед активних хворих з ко-

інфекцією. За 12 міс. 2019 року смертність від ко-інфекції в м. Києві  складає 

3,8 на 100 тис. населення,  що на 5,0% менше ніж в 2018 році (4,0 на 100 тис. 

населення). За 12 міс. 2019 року виявлено 159 рецидив  – 5,4 на 100 тис. 

населення, що на 10,0% менше ніж в 2018 році (6,0 на 100 тис. населення). 

Всього зареєстровано рецидивів туберкульозу легень – 141, позалегеневих 

форм – 18. Серед усіх рецидивів 35,2% складають хворі з ко-інфекцією (у 2018 

році – 32,1%). 

 Причини рецидивів були наступними:    

1. Важка супутня патологія – 55,0% (цукровий діабет, гепатит С, 

онкозахворювання, інші). 

2. Хворі з ко-інфекцією –  34,2% 
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3. Неповноцінно проведений курс першого лікування – 7,2%,  в т.ч з 

причин  неодноразових перерв лікування, зловживання алкоголем, споживання 

наркотичних речовин, особи БПМП. 

4  Особливості перебігу захворювання – 3,6% на фоні великих 

залишкових змін.  

Протягом 2019 року від туберкульозу померло 132 особи (у 2018 році - 

108 осіб)  Показник смертності склав 4,5 на 100 тис. населення (2018– 3,7). 

У 2019 році на амбулаторне лікування отримувало 1650 осіб, з них 1235 

хворих на чутливий туберкульоз та 415 – на мультирезистентний туберкульоз.  

Більшість хворих 1 – 3 категорії - 607 осіб (49,1 %) лікувалися під 

супроводом соціальних працівників благодійних організацій.  Показник 

ефективності лікування склав 93,9 % та перевищив рекомендований ВООЗ - 85 

%.  

В умовах закладів ПМСД отримували лікування 301 особа (24,4 %), 

ефективність лікування склала 94 %.  

В умовах ДОТ-кабінетів протитуберкульозних закладів лікувалися 160 

хворих (13 %), ефективність склала лікування – 78,4 %.  

В стаціонарі на дому (патронаж соціальних працівників) проліковані 69 

хворих (5,6 %), ефективність лікування склала - 89,1 %.  

Відповідно до Міської цільової програми протидії захворюванню на 

туберкульоз на 2017 – 2021 роки хворим, які лікувалися амбулаторно, 

щомісячно надавалася соціальна допомога у вигляді продуктових наборів. За 

2019 рік допомогу отримали 1639 хворих 1 - 4 категорії. Ефективність 

лікування серед даного контингенту склала 90,2 %, перерване лікування – 2,2 

%.  

Направлено до санаторно-курортних закладів – 131 особу (за 2018 рік – 

174 особи). Всього в 2019 році перервали лікування 70 осіб, (у 2018 році – 69 

осіб) в т.ч. бактеріовиділювачів – 29 осіб, та хворих без бактеріовиділення  - 41 

особа.  
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Перервали лікування  на стаціонарному етапі 36 осіб  (51,4%)  

(самовільно покинули стаціонар). Серед них  мали обтяжуючи  чинники: особи 

БПМП – 30,5%,  іногородні – 5,6%,  відсутня прихильність до лікування 

(споживання наркотиків, зловживання алкоголем) – 8,3%, непрацюючі 

працездатного віку – 55,6%. 

Не приступили до амбулаторного етапу після виписки з стаціонару  7 осіб 

(10 %). На амбулаторному етапі перервали лікування 27 осіб (38,6%). 

Результати. 

Спостерігається зростання захворюваності на ВДТБ на 2,3% та на 

позалегеневий туберкульоз на 14,7%. Зріс показник  смертності від 

туберкульозу на  21,6%. Зменшилась захворюваність на ко-інфекцію ТБ/ВІЛ та 

на смертність від ко-інфекції на 5,0 % та 5,6 % відповідно. 

Завдяки збільшенню відсотка хворих усіх категорій, переданих на 

лікування в заклади первинної медико-санітарної допомоги та на медико-

соціальний супровід благодійних організацій та щомісячній соціальній 

допомозі, яка надавалася відповідно до Міської цільової програми протидії 

захворюванню на туберкульоз на 2017 – 2021 роки у вигляді продуктових 

наборів, спостерігається підвищення ефективності лікування серед даного 

контингенту до 90,2 % та зменшення кількості випадків перерваного лікування 

до 2,2 %. 

Особливості лікувальної тактики хворих в сучасних умовах.  

 Важкі форми туберкульозу, такі як туберкульозний менінгіт, міліарний та 

дисемінований туберкульоз, казеозна пневмонія навіть за умови своєчасної 

діагностики та раннього початку лікування супроводжуються високим рівнем 

смертності.  Але навіть у разі одужання ці форми захворювання пов’язані з 

інвалідизацією хворих. У більшості пацієнтів смерть настає протягом першого 

місяця  після постановки діагнозу (а у половини з них - у перший тиждень). 

Важкі супутні  захворювання (ко-інфекція ВІЛ, цукровий діабет, серцево-

судинні захворювання, захворювання нирок) погіршують загальний стан 
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пацієнта і ускладнюють перебіг туберкульозу. Таким чином ці хворі 

потребують більш інтенсивного лікування на початкових етапах, ніж інші 

категорії хворих, а також додаткової фармакотерапії, а іноді і госпіталізації у 

відділення інтенсивної терапії. 

Недостатня терапевтична концентрація протитуберкульозних препаратів 

при пероральному їх прийомі через синдром мальабсорбції також може 

призводити до низької відповіді на лікування, погіршення загального стану 

пацієнта і збільшення ризику розвитку резистентності мікобактерій 

туберкульозу. Причинами мальабсорбції можуть бути як туберкульозна 

інфекція, так і негативний вплив перорального ПТП на шлунково-кишковий 

тракт та гепатобіліарну систему. 

Ризик розладів всмоктування значно вищий у людей, інфікованих ВІЛ, у 

яких спостерігається низька концентрація ПТП у сироватці навіть за 

відсутності клінічних проявів мальабсорбції.  

Мальабсорбцію слід запідозрити за відсутності позитивної відповіді на 

відповідну терапію, а також у всіх хворих із скомпроментованим ШКТ 

(наявністю декомпенсованого гастриту, виразки, станів після оперативного 

втручання на органах ШКТ), і хворих з ко-інфекцією ВІЛ. Застосування вищих 

доз пероральних ПТП рідко підвищує ефективність лікування у таких пацієнтів. 

Натомість це призводить до підвищеної токсичності, що впливає на 

всмоктування та спричиняє подальше зниження концентрації 

хіміотерапевтичних засобів у крові.  

Для ефективного лікування туберкульозу за наявності у пацієнтів 

вищевказаних обставин та станів ВООЗ та CDC рекомендують мати 

зарезервованими протитуберкульозні препарати для внутрішньовенного 

введення, які забезпечують швидке досягнення максимальних концентрацій в 

плазмі та вогнищі інфекції, минаючи печінку як основний орган інактивації, а 

також 100% біодоступність незалежно від стану ШКТ хворого. При 

внутрішньовенному введенні концентрація препаратів значно перевищує 
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бактеріостатичний рівень, який створюється при введенні цих препаратів 

перорально і внутрішньом'язово. Висока концентрація препаратів в крові 

сприяє посиленою дифузії їх у вогнище ураження. Такий метод дозволяє 

створити достатню бактеріостатичну концентрацію навіть в малодоступних для 

препаратів казеозних вогнищах. Таким чином, внутрішньовенне введення 

протитуберкульозних препаратів дозволяє значно знизити ризик неефективного 

лікування туберкульозу у спеціальних категорій хворих.  

Згідно сучасних рекомендацій та інших літературних даних показаннями 

до парентерального лікування туберкульозу слід вважати наступні: 

• важкі форми туберкульозу – туберкульозний менінгіт, міліарний 

туберкульоз, дисимінований туберкульоз, казеозна пневмонія; 

• наявність виражених порушень з боку органів ШКТ (синдром 

мальабсорбції; виразкова хвороба шлунку та дванадцятипалої кишки та ін.); 

• наявність важкої супутньої патології, яка погіршує перебіг 

туберкульозу і прогноз пацієнта (ВІЛ / СНІД, цукровий діабет, стан, що вимагає 

госпіталізації в реанімацію або відділення інтенсивної терапії); 

• МЛУ-ТБ (інтенсивна фаза терапії); 

• до- та післяопераційний період при хірургічних втручаннях з 

приводу туберкульозу; 

• наявність депресивних та інших психічних порушень, що можуть 

обумовлювати відсутність прихильності до прийому протитуберкульозних 

препаратів. 

Сьогодні у світі та в Україні доступними для внутрішньовенного 

введення є ПТП 1го (ізоніазид, рифампіцин, етамбутол) та 2-го ряду 

(левофлоксацин, моксифлоксацин, лінезолід, ПАСК, амікацин, канаміцин, 

капреоміцин, меропенем). 

Висновки. Враховуючи дану ситуацію необхідно: 
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1. Інтенсифікувати впровадження моделі лікування, орієнтованої на 

пацієнта, з акцентом на амбулаторну модель, що дасть можливість підвищити 

ефективність лікування хворих на чутливий туберкульоз до 85% та хворих на 

мультирезистентний туберкульоз до 65 % . 

2. При лікуванні, з метою унеможливлення поширення резистентних 

форм туберкульозу, безумовно дотримуватись «Стандартів охорони здоров’я 

при туберкульозі», затверджених відповідним наказом Міністерства охорони 

здоров’я України від 25.02.2020 № 530.  

3. Вивчити причини та винайти дієві механізми, які зможуть вплинути на 

зниження показників смертності. 

4. Забезпечити безперебійний медико-психосоціальний супровід хворих 

та їх соціальну підтримку, надання інтегрованих послуг з метою формування 

прихильності до лікування та зниження показників перерваного та невдалого 

лікування  у хворих 1-4 категорії.  

5. Активно впроваджувати в стандарти лікування туберкульозу вітчизняні 

технології і лікарські засоби. 

6. Сучасний санітарно - епідемічний стан, що потребує застосування 

токсичних, руйнуючих та дорогих дезінфікуючих засобів вимагає наукового 

обґрунтування щодо створення дезінфектанта-антисептика на базі технології 

активації води шляхом її енергетичної обробки з  підвищенням окисно-

відновного потенціалу.  

7. Для ефективного лікування туберкульозу рекомендується мати резерв 

протитуберкульозних препаратів для внутрішньовенного введення, які 

забезпечували би швидке досягнення максимальних концентрацій в плазмі та 

вогнищі інфекції. 
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Постановка проблеми. Прогресивна культурна епоха відрізняється 

полістилізмом, який вимагає глибокопродуманих творчих рішень, суворого 

відбору методів для роботи зі створення комунікацій. Сучасний глядач, який 

живе в епоху метамодернізму, перевантажений інформацією, в силу чого 

мінімалізм став одним з основних трендів дизайну XXI ст. 

Наприклад, за словами директора фірми і дизайнера FINE Д. Флорі, в 

даний момент очевидна тенденція відмови від зайвих прикрас на користь 

більш легкої візуальної естетики. Асистент творчого директора This Place А. 

Холмс роз’яснює: «Як тільки мова заходить про фірмовий стиль, іноді 

здається, ніби все краще спрощувати. Так що залишається два варіанти: або 

зробити редизайн старого, або створити свіжий з нуля» [1, с. 79]. 

У той час, як теорія мінімалізму в принципі зрозуміла, і багато в чому 

визначається самою його назвою, втілення концепції в життя може викликати 

ряд труднощів. Це пов’язано з необхідністю передачі змісту твору 
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мінімальними художніми ресурсами і прийомами, часом без супроводу у 

вигляді напису або роз’яснення. Саме тому високоякісний дизайн у стилі 

мінімалізм свідчить про високий професійний рівень дизайнера, в тому числі 

при створенні фірмового стилю. 

Метою дослідження є визначення особливостей застосування 

мінімалізму в сучасному графічному дизайні. 

Виклад основного матеріалу. Історія мінімалізму починається в 

середині XX ст. Проте нині він стає особливо популярним. Якщо фірмова 

айдентика створена тільки на основі базисних форм або ліній, а колірна 

гамма зведена до мінімуму, то таке рішення на навколишньому фоні, 

переповненому візуальною інформацією, здатне виділитися, викликати 

інтерес і запам’ятатися глядачеві [2, с. 115]. 

Термін «мінімалізм» з’явився в 1965 р. Англійський філософ Р. 

Воллхейм іронічно назвав так живописців, які представляють «мінімальний 

художній зміст». На початку 1970-х рр. мінімалізм вперше зробив істотний 

вплив на творчість дизайнерів. Але й до теперішнього часу автори 

продовжують процес «очищення» дизайну від непотрібних елементів, 

вдаючись до тонких абстрактних рішень. 

За словами художника Й. Дугласа, мінімалізм є «ліками» від всього 

зайвого і дозволяє чітко дотримуватися головної думки: «Достатньо 

мінімуму, щоб створити опору – якір, що привертає увагу, не 

перевантажуючи при цьому уяву глядача» [3, с. 46]. 

Якщо дизайнер розробляє візуальну частину бренду в дусі мінімалізму, 

він повинен дотримуватися послідовності, відмовляючись від великої 

кількості конструкцій і забарвлень та полегшуючи покупцеві можливість 

вибору пропонованого продукту. Необхідно відзначити, що іноді навіть 

незначні зміни у візуальній частині бренду можуть знизити його 

ідентифікацію [4]. 
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Серед помітних прикладів останнього часу виділяється робота 

дизайнерів компаній Uber і American Express над редизайном логотипів: вони 

гранично спростили їх форму, досягнувши ефектного 

результату (див. мал. 1). 

 
Мал. 1. Редизайн логотипу American Express 

Цей прийом опинявся успішним і в ряді інших випадків (див. мал. 2-4). 

 
Мал. 2. Редизайн логотипу Uber 

 
Мал. 3. Редизайн логотипу Tito 
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Мал. 4. Редизайн упаковки Evian 

Дизайнери брендів все частіше зосереджуються на мінімалізмі. Такі 

бренди, як Starbucks успішно застосували цю тенденцію для розробки і зміни 

своїх логотипів та інших візуальних складових бренду. Мета бренду – 

активізувати почуття покупця, залишитися в його пам’яті, стимулювати 

придбання товару. При цьому важливо сконцентрувати увагу на конкретному 

образі, виключити необхідність аналізу великої кількості різних візуальних 

вражень. Мінімалізм надає деякої недомовленості, яка залишає можливість 

для роздумів (див. мал. 5). 

 
Мал. 5. Приклади логотипів в стилі мінімалізм 

Основне гасло мінімалізму можна сформулювати як «менше – означає 

більше». Тобто, чим менше деталей застосовувалося в роботі над дизайном, 

тим кращі його функціональні властивості. Майже всі знамениті бренди 
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приходили до того, щоб створити фірмовий стиль у стилі мінімалізму, який 

би робив акцент не на декорі, а на ергономічності, засобах комунікації і 

функціональності елементів [5]. 

Головні риси та властивості мінімалізму: 
• звернення до метафор; 

• використання гротескових (некарбованих) шрифтів; 

• впровадження знаків; 

• використання вільного місця як частини дизайнерського рішення; 

• можливе введення текстур; 

• обмеженість кольорової палітри, контрастні кольори; 

• спрощеність форм. 

Одним із базових прийомів мінімалізму вважається впровадження 

метафор для передачі змісту. Метафоричним об’єктом може бути шрифтове 

зображення, яке часто стає центральним компонентом композиції замість 

додаткового (див. мал. 6). 

 
Мал. 6. Метафоричне шрифтове зображення 

У ролі метафори для даного стилю характерне використання 

гротескових шрифтів. Вся суть мінімалізму в тому, щоб повноцінно 

застосовувати невеликий ресурс. Тому букви мають бути простими, але в той 

же час живими, і передавати характеристики фірми замовника (див. мал. 7). 



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

© Коломієць Н.К., Середа Н.Б. 
184 

 
Мал. 7. Логотип із застосуванням гротескового шрифту 

У мінімалізмі нерідко використовуються знаки, а не зображення. 

Сутність знака полягає в тому, що його значення зрозуміло без додаткових 

слів або малюнків для пояснення змісту (див. мал. 8). 

 
Мал. 8. Логотип із застосуванням символів 

Для мінімалізму типове використання вільного простору без будь-яких 

графічних елементів як інструменту художньої виразності. Це одне з 

важливих якостей мінімалізму як стилю в графічному дизайні (див. мал. 9). 
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Мал. 9. Логотип із використанням вільного простору 

Створюючи айдентику фірмового стилю в мінімалізмі, можна 

застосовувати різні текстури (див. мал. 10). 

 
Мал. 10. Логотип із застосуванням текстури 

Важливими характеристиками мінімалізму вважаються колір і 

контраст. Впровадження контрастів приваблює інтерес глядача, колір 

(зокрема в корпоративній айдентиці) вносить емоційну ноту в 

характеристику фірми. Перш ніж сформувати фірмові кольори бренду, 

потрібно вибрати його основні характеристики та визначити характерні 

риси (див. мал. 11). 

 
Мал. 11. Логотип із використанням кольорового контрасту 

Ще одним ефектним виразним прийомом мінімалізму є впровадження 

базисних геометричних форм (коло, трикутник, квадрат) або 

ліній (див. мал. 12). 
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Мал. 12. Логотип з використанням форми трикутника 

Висновки. Застосування мінімалізму в графічному дизайні при 

створенні фірмового стилю підкреслює оригінальність, креативність і в той 

же час зрозумілість бренду. Компанії, що спеціалізуються на науково-

технічних дослідженнях, найчастіше обирають саме цей стиль, коли хочуть 

підкреслити простоту взаємодії зі споживачем. При використанні 

мінімалізму для етикеток і упаковки виникають асоціації з природністю і 

чистотою продукту. Мінімалізм залишається актуальним протягом тривалого 

часу і має широкі перспективи в майбутньому, оскільки графічні рішення в 

даному стилі користуються великим попитом. 
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Постановка проблеми. Рекламний плакат у всіх своїх проявах 

безперечно являється інформаційним елементом міського середовища. 

Специфіка вигляду сучасного плакату залежить від розвитку технологій, 

збільшення сфери застосування, прогресу в поліграфії, прийомів графіки і 

типографіки, й звичайно ж фотомистецтва. Завдяки такому значному впливу 

збільшується ефективність графічної комунікації плакату з глядачем. 

Метою дослідження є визначення композиційних рішень, що формують 

образ сучасного рекламного плакату. 

Виклад основного матеріалу. Особливість плакату полягає у його 

можливості до комунікації, яка має ґрунтуватися на візуально чіткому 

повідомленні, закладеному в плакат дизайнером, яке виходить із задуму 

замовника. Слід зауважити, що основна функція рекламного плакату – 

інформування та спонукання глядача до дії. Тому його візуальна мова має бути 

максимально лаконічною, продуманою та читабельною навіть із відстані, щоб 

за короткий час максимально зацікавити потенційного клієнта. В основі 
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композиції плакату, як правило, використані якорі залучення уваги, такі як: 

яскравий і ефектний колорит, конкретне зображення продукту чи послуг, 

ефективний короткий текст. Всі ці елементи на повну виконують свою функцію 

лише у випадку продуманої і цілісної композиції, яка організовує дану 

художню форму. 

З розвитком малого та середнього бізнесу спостерігається підйом 

комерційного плаката, що рекламує товари та послуги торговельних фірм і 

організацій, послуги приватного сектора медицини тощо. Варто зазначити, що 

плакатисти почасти зіштовхуються з певною залежністю від характеру 

рекламного видання, художнього смаку та культури рекламодавців і видавців.  

Невеликі вузькоспеціалізовані фірми іноді досить формально відносяться 

до розробки плакатної продукції мотивуючи це тим, що рекламний плакат має 

тільки проінформувати глядача про товари чи послуги. Зважаючи на даний 

фактор, ми можемо спостерігати безліч рекламних плакатів, максимально 

простих в композиційній побудові з прямим зображенням товару. 

Варто звернути увагу на той фактор, що завдяки інтернету доступ до 

візуальної інформації сприяв формуванню не тільки стереотипу про 

зображення композиції сучасного плакату в цілому, а й до частого прямого 

композиційного плагіату в роботі дизайнерів. 

У практичній діяльності художники та замовники нерідко ігнорують 

поліграфічні стандарти плаката, змінюють його форму, розширюють функцію. 

Такі дії продиктовані пошуком нетрадиційних методів застосування плаката 

або ж практичною доцільністю.  

Рекламний плакат можна розділити на два підвиди: торгово-промисловий 

та видовищний (кіноплакат, театральний, цирковий, спортивний, музичні 

афіші, мистецько-культурні акції). 

Рекламний плакат містить текст та графічне зображення. Часто текст по 

відношенню до зображення відіграє допоміжну роль. Основа рекламного 

плакату – цікава художня композиція та короткий текст, які доповнюють один 
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одного. Ефект сприйняття досягається завдяки використанню яскравих фарб, 

які добре помітні на відстані [1, с. 8]. 

Творчий задум у рекламному плакаті – це рекламна ідея, спрямована на 

створення іміджу окремої людини, фірми, товару. Наприклад, коли постає 

питання створення рекламного плакату до театральної виставки, художник 

генерує рекламну ідею на підставі літературного та драматичного змісту. 

Звичайна специфіка рекламного плакату, яка спрямована на 

однозначність та миттєвість сприйняття візуальної інформації, певною мірою 

спрощує характер образної мови. Але це не означає, що в плакаті припустима 

відсутність образу взагалі.  

Реалістичність зображення в рекламних плакатах створює ілюзію самого 

життя. У сучасній рекламі такий тип відносин між візуальною формою і 

змістом рекламного об’єкта має досить значне поширення. Основною умовою 

для його застосування є матеріальність об’єкта, можливість безпосередньо його 

спостерігати, а відтак і показувати глядачеві. Цей тип візуалізації обмежений 

світом видимих і реальних речей та принципово непридатний для реклами 

складних тем, понять, явищ. [2, с. 55-78]. 

Комунікація між художником, що створив плакат, і глядачем ведеться 

через візуальні засоби композиції плакату. Якщо плакат перенавантажений 

деталями, то він важче сприймається. Тому сучасний плакат часто тяжіє до 

мінімалізму. Композиція плакату має базуватися на цілісності побудови всього 

твору. Найкраще в рекламі виконує свою функцію завершена композиція, яка 

викликає певний асоціативний рад у глядача. Рекламний плакат належить до 

фронтальної композиції, яка визначається межами, що відділяють її від 

навколишнього середовища.  

Відзначимо, що при виборі формату плакату перевагу віддають 

вертикальному та горизонтальному прямокутнику. А от формати на основі 

квадрату чи інших геометричних фігур ускладнюють компонування складових 

плакату. 
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У сучасному плакаті переважають такі елементи, як єдність, баланс 

правої та лівої частини композиції, пропорції, акцент на головному і ритм 

кольору чи елементів. 

Максимально якісна та дієва реклама включає в себе короткий влучний 

заголовок, енергійні яскраві кольори, високоякісне фотозображення або 

складну графіку, яка здебільшого може займати більше половини плакату. 

Також можна додати читабельність шрифту та використання не більше трьох 

шрифтових гарнітур і обов’язкове зображення фірмового знаку замовника. 

Композиція будується на чіткому й продуманому пошуку та враховує в першу 

чергу взаємодію плакату з середовищем. Даний тип рекламних плакатів 

належить виробникам цінних, ексклюзивних товарів та послуг. 

Висновки. Проаналізувавши композиційні рішення, що формують образ 

сучасного рекламного плакату, варто узагальнити, що композиція має 

підтримувати взаємозв’язок між всіма наявними елементами та бути цілісною і 

гармонійною. Дієва художня форма має базуватися на контрастах та 

максимальній читабельності, що в подальшому вплине на кращу комунікацію з 

глядачем. Головна функція композиції в сучасній рекламі полягає у тому, щоб 

виділити плакат на загальному фоні та зацікавити споживача. 
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З моменту виникнення міжнародних відносин держави намагалися їх 

впорядкувати. Перші міжнародні порядки були сформовані у стародавніх 

імперіях, системах грецьких полісів та відображали існуючий на той час стан 

міжнародної системи. Вступаючи в економічні та політичні відносини між 

собою, держави виробили певні традиції та звичаї такої взаємодії, які в 

подальшому оформилися як норми міжнародного права. Завжди країни 

намагалися реалізувати в першу чергу свої національні інтереси у зовнішній 

політиці. Збалансованість інтересів різних держав є визначальною для 

рівноваги міжнародної системи та основою існуючого порядку. Як правило, 

баланс досягався через розподіл сили і впливу між державами і виявляв 

співвідношення силових потенціалів усередині міжнародної системи. Такий 

стан рівноваги є досить динамічним та може змінюватися під впливом різних 

факторів, в першу чергу через бажання держав переглянути існуючу систему 

міжнародних взаємодій на свою користь.  

Сучасний міжнародний порядок, який більше стає світовим, формується в 

умовах глобалізації та одночасної регіоналізації світу. До процесу 

впорядкування залучаються всі суб'єкти міжнародної системи і виробляються 

загальноприйняті механізми підтримки цього порядку. Держави, так би мовити, 
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втрачають частину свого суверенітету на користь загальним цілям і цінностям 

усіх країн. У цих умовах міжнародна система стикається з викликами та 

загрозами, що можуть дестабілізувати її стан. Проявами дестабілізації є гострі 

конфлікти на внутрішньополітичному і міжнародному рівнях, які призводять до 

більшого розхитування системи міжнародних відносин та поглиблення інших 

світових проблем. Тому вироблення ефективних процедур міжнародної 

співпраці є головною потребою сучасної структурної організації міжнародних 

відносин.  

Проблема формування сучасного міжнародного порядку є актуальною з 

огляду незавершеності трансформації міжнародної системи, яка зазнала 

глибоких змін у другій половині ХХ ст. Через збільшення кількості суб’єктів 

міжнародних відносин та їх взаємопов’язаність між собою еволюціонує сама 

структура міжнародної системи і, відповідно, порядок, що в ній утворюється. 

Сучасна система міжнародних відносин ускладнюється через виникнення 

нових взаємозв'язків між її елементами та є досить вразливою.  

Питанням формування нового міжнародного (світового) порядку 

займалися як представники західної школи дослідження міжнародних відносин, 

так і вітчизняні вчені. Визначенню змісту сучасного міжнародного порядку та 

його характеристикам присвячені праці таких вчених, як X. Булл, Зб. 

Бжезинський, Г. Кіссінджер, Р. Купер, А. Міллер, Дж. Розенау, Ф. Фукуяма, С. 

Хофман та інші. Ці роботи відрізняються тим, що зміст поняття світового 

порядку більше розкривається в його теоретичному, ідеалізованому вигляді. 

Серед українських дослідників слід зазначити роботи Є. Камінського, О. А. 

Коппель, В. Манжоли, М Ялі. Проблемами адаптування України до 

формування нового міжнародного порядку в своїх досліженнях займаються О. 

Конратенко, М. Фесенко. 

У той же час більшої уваги потребують дослідження практичної 

організації сучасного міжнародного порядку. При цьому аналіз сучасного стану 

міжнародних відносин повинен відбуватися виходячи із неоднорідності 
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структури сучасної міжнародної системи, її багатогранності та гетерогенності, 

враховуючи всю різноманітність протиріч між складовими елементами 

системи. 

Розробка ефективних заходів міжнародної взаємодії з забезпечення 

стабільності та безпеки міжнародної системи пов’язана із пошуком та 

розробкою оптимальної моделі сучасного міжнародного порядку, яка 

передбачає виявлення його основних характеристик з подальшим визначенням 

основних загроз та тенденцій формування.  

Наукове дослідження проблеми формування сучасного міжнародного 

(світового) порядку актуалізує пошуки нового концептуально-методологічного 

осмислення його змісту. Не дивлячись на те, що терміни міжнародний порядок 

(international order) та світовий порядок (world order) вводяться в науковий обіг 

ще на межі ХІХ-ХХ ст., на сьогодні немає єдиного їх визначення. На нашу 

думку, міжнародний порядок треба розглядати як організацію міжнародної 

системи, її стан, відмінний від хаосу, певне впорядкування міжнародних 

відносин, їх зовнішню форму. У науковій літературі висловлюються різні 

погляди щодо змісту поняття міжнародний порядок. У більш широкому, 

узагальненому значенні під цим терміном розуміють організацію 

міждержавних відносин, спрямовану на забезпечення потреб основних 

міжнародних акторів [1], певну форму стабільності й цілісності системи [8], 

міжнародну рівновагу та самообмеженість у поведінці держав [2, с.6]. Така 

впорядкованість міжнародних відносин передбачає наявність певного 

інструментарію врегулювання міжнародних процесів. Тому деталізація змісту 

міжнародного порядку дає можливість його розглядати як структуру публічних 

(міжнародно–правових і політичних) та латентних принципів міжнародних 

відносин [6], структуру взаємозв’язків, заснованих на системі норм та правил, 

вироблених світовим співтовариством та регулюючих відносини держав та 

інших суб’єктів міжнародних відносин [7]. 
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Дуже часто міжнародний порядок розуміють як «чітко ідентифікований за 

часом, у фізичному та міжнародно-політичному просторі період, упродовж 

якого залишаються незмінними склад системостворюючих суб'єктів 

міжнародних відносин; конфігурація зв'язків, відносин і взаємодій між ними; 

межі і можливості, які цей порядок об'єктивно встановлює для всіх інших 

суб'єктів й учасників системи міжнародних відносин» [5, с.107; 4, с.11 ]. 

Сучасний міжнародний порядок знаходиться на етапі формування. Не 

можемо погодитися з думкою окремих дослідників, які стверджують, що після 

закінчення холодної війни був встановлений світопорядок, своєрідний злам 

якого відбувся після відторгнення Росією Криму у березні 2014 р. [3, с.142] На 

нашу думку, перехід до нового стану міжнародної системи розпочався ще у 

другій половині XX ст. з розпадом Радянського Союзу. А описані події стали 

ще одним кроком у трансформації міжнародного порядку і свідчать про 

незавершеність його формування. Cтановлення нового світопорядку пов’язане 

із багатоцентричністю міжнародних відносин та побудовою різнорівневої 

структури міждержавної взаємодії і супроводжується наростанням 

нестабільності у світі. Сучасний постбіполярний міжнародний порядок 

неоднорідний, багатогранний та гетерогенний. Світовий порядок є вищим, 

глобальним рівнем структурної організації міжнародних відносин. Світовий 

порядок поки що знаходиться в зародковому стані переходу від теоретичної 

моделі до практичної організації та пов’язаний із залученням абсолютно всіх 

суб’єктів міжнародної системи та врегулюванням відносин між ними за 

допомогою єдиних норм, правил і механізмів підтримки міжнародного порядку 

на основі критеріїв, що відповідають потребам усіх членів світового 

співтовариства. При цьому світовий порядок також розглядається як модель 

геополітичного устрою світу, певна система, структурними елементами якої, 

крім держав, є міжурядові та неурядові міжнародні організації та інші 

геополітичні сили. 
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У межах наукових теорій неореалізму, неолібералізму, неомарксизму, 

транснационализму, інституціоналізму, конструктивізму, постмодернізму, 

неоконсерватизму відбувається трансформація наукового бачення проблеми 

формування нового світового порядку, яка пов’язана зі зміною ролі держави на 

міжнародній арені, посиленням недержавних акторів міжнародних відносин в 

контексті транснаціональних відносин і складної взаємозалежності. Вихід за 

рамки традиційних підходів дозволяє авторам створити методологічну основу 

для адекватного відображення реальної міжнародно-політичної картини в світі 

та дозволяє їх роботам вийти на новий рівень розуміння міжнародних відносин. 

У концептуальному плані найвпливовішими парадигмами є неореалізм і 

неолібералізм. Синтез наукових підходів сприяв зміщенню акценту щодо ролі 

держави, її можливостей та методів впливу на міжнародну політику у 

відповідності до сучасних реалій. Поєднується думка про демократизацію 

міжнародних відносин з поглядами про ієрархічний тип управління та складні 

механізми узгодження інтересів. Доводиться, що світовий порядок у XXI ст. 

має ґрунтуватися на механізмах колективного рішення ключових проблем та на 

пріоритеті права, широкій демократизації міжнародних відносин та ефективних 

процедурах міждержавної співпраці. Проте, на практиці таке узгодження 

позицій важко досягти, так як не існує загальної концепції майбутнього 

світопорядку. 

Водночас поняття «міжнародного порядку», зміст якого традиційно був 

пов’язаний з міждержавними відносинами, зазнає змін у своїй інтерпретації. 

Дійсно, якщо вважати, що держави як центральний актор міжнародних 

відносин все більше витісняються зі світової арени іншими учасниками 

(міжнародними, регіональними організаціями, ТНК), що діють незалежно від 

національно – державних кордонів, то мова йде вже про транснаціональний 

міжнародний порядок.  
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Якщо розглядати професійну компетентність як поєднання вмінь, навичок, 

поведінки та дій у межах певної професійної діяльності, то для того, щоб 

надати визначення професійно-етичній компетентності педагога вищої школи, 

необхідно встановити специфіку етики професійної діяльності викладача ЗВО. 

У роботі [5] зазначається, що у професійній етиці педагога вищої школи 

можна виділити чотири основні блоки: 

1. Етика ставлення педагога до своєї праці, до предмету своєї діяльності. 

2. Етика відносин «по вертикалі» – у системі «педагог-студент», яка 

розглядає основні принципи, норми цих відносин і вимоги, висунуті до 

особистості й поведінки педагога. 

3. Етика відносин «по горизонталі» – у системі«педагог-педагог», у якій 

розглядаються ті відносини, які регламентуються не стільки загальними 

нормами, скільки специфікою діяльності й психології педагога. 

4. Етика адміністративно-ділових відносин педагога й керівних структур, 

що пропонує обом сторонам певні «правила гри», спрямовані на оптимізацію 

керування системою освіти. 
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На думку О. Базалук, у професійній етиці викладача вищої школи можна 

також виокремити: 

‒ академічну етику як систему норм і цінностей, якими повинні 

керуватися як самі вчені, так і академічне співтовариство в цілому;  

‒ інформаційну (комп’ютерну) етику як це прикладну етику, що 

спрямована на вивчення і вирішення моральних проблем в галузі 

інформаційно-комунікаційних технологій [6, c. 19]. 

Атрибутом вищої школи виступає етика наукової творчості, запитана 

особливим положенням педагога ЗВО, який зобов’язаний поєднувати в своїй 

життєдіяльності функції викладача і вченого. 

Узагальнюючи все вище сказане, можна зробити висновок, що морально-

етичний компонент професійної підготовки педагогів вищої школи має бути 

покладений в основу їхньої професіоналізації, виступати базисною основою 

професійної компетентності. Тому необхідність вивчення професійно-етичної 

компетентності викладача вищої школи є очевидною. 

На думку Н. Глузман, професійно-етична компетентність майбутнього 

педагога визначається здатність фахівця інтегрувати ціннісні орієнтири, 

теоретичні знання, практичні вміння та особистісні якості, забезпечувати 

здійснення професійної діяльності на основі професійної етики [1]. 

Дослідження О. Грінвальд присвячено вивченню соціально-етичної 

компетентності педагога, яку авторка тлумачить як інтегральну характеристику 

особистості, що представляє сукупність знань, умінь, навичок, мотиваційно-

ціннісних орієнтацій та особистісних якостей, що сприяють здійсненню 

професійної діяльності відповідно до норм і вимог професійної етики [2]. 

Аналізуючи поняття «етичної компетентності» студентів педагогічних 

закладів вищої освіти, В. Курбатов формулює його як складне соціально-

педагогічне утворення на основі інтеграції педагогічних знань, практичних 

умінь в області етики і певного набору особистісних якостей, що обумовлює 
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готовність до етично адекватної поведінки в соціумі в ситуаціях морального 

вибору [3]. 

Дослідниця С. Толочко у своїй праці розглядає морально-етичну 

компетентність викладача, яку вона розуміє як складне інтегроване утворення, 

що передбачає володіння етичними знаннями, уміннями, навичками, 

сформованість етичних принципів, ціннісних орієнтацій, особистісних якостей і 

практичних умінь викладача у сфері професійної етики, що забезпечує вибір 

ним свідомої етичної поведінки згідно з професійно-педагогічними нормами, 

що закріплюються у звичках, традиціях, принципах життя і професійній 

діяльності, психічних станах, діях, вчинках і якостях педагога [7, с. 175]. 

Виходячи з аналізу поняття, ми можемо погодитись з визначенням 

Л.Хоружої [8]: професійно-етичної компетентності фахівця − складне 

індивідуально-психологічне утворення, яке інтегрує в собі професійні 

теоретичні знання, ціннісні орієнтації, особистісні якості та практичні вміння 

педагога у сфері професійної етики, що забезпечує вибір ним свідомої етичної 

поведінки згідно професійно-педагогічних норм. 

Для визначення структури професійно-етичної компетентності педагогів 

вищої школи ми спиралися на наявні в науці теоретико-методологічні 

дослідження з цього питання. 

У моделі професійно-етичної компетентності педагога, яка 

запропонована В. Нагаєвим, вона розуміється як інтегративна структура, 

складниками якої є такі компоненти: емоційно-ціннісний (мотиваційні потреби, 

інтереси, цілі та цінності педагогічної діяльності); когнітивний (повнота, 

системність, гнучкість знань, їх науковий характер, етична спрямованість 

знань); діяльнісний (пізнавальна активність, творча управлінська діяльність, 

уміння і навички вирішувати соціальні завдання, лідерські здібності, мистецтво 

управління); особистісно-розвивальний (здатність до саморозвитку, уміння і 

навички самоуправління та рефлексивної діяльності, гуманістична 

спрямованість особистості) [4]. 
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Зокрема, Л. Хоружа визначає три складові професійно-етичної 

компетентності педагога: змістовної (когнітивної), особистісної та операційно-

процесуальної [8]. 

В науковому дослідженні О. Грінвальд виділяються наступні компоненти 

етичної компетентності: теоретичний аспект (знання етичних основ 

професійної діяльності); практичний аспект (вміння і навички виконання 

професійної діяльності, що відповідають нормам і вимогам професійної етики, 

службового етикету); індивідуальний аспект (рефлексивні вміння, мотиваційно-

ціннісні орієнтації та морально-вольові якості) [2]. 

За поглядами Н. Глузман, до структури професійно-етичної 

компетентності входять такі компоненти: знання (моральних норм), мотиви 

(спонукання до дотримання моральних норм), вміння і навички поведінки 

(безпосереднє виконання професійної діяльності з урахуванням моральних 

норм) і рефлексія (прагнення до самоаналізу і самовдосконалення) [1]. 

Отже, аналіз робіт, присвячених структурі професійно-етичної 

компетентності, дозволяє дійти висновку, що дослідники насамперед виділяють 

такі її компоненти: готовність до вияву компетентності, володіння знанням 

змісту компетентності, демонстрація компетентності в різноманітних 

стандартних і нестандартних ситуаціях, ставлення до змісту компетентності й 

об’єкта її застосування, емоційно-вольова регуляція процесу й результату 

прояву компетентності.  

Таким чином, професійно-етична компетентність викладача ЗВО 

допомагає відшукати правильну форму професійної поведінки у кожній 

ситуації педагогічної діяльності. Низький рівень сформованості професійно-

етичної компетентності викладача вищої школи зумовлюють виникнення 

етико-педагогічних помилок і призводить до того, що педагогу складно 

правильно обрати тактику своєї поведінки.  
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Современные стандарты высшего образования предъявляют новые 

требования к качеству профессиональной подготовки будущих спецалистов. 

Эти требования связаны с компетентностным подходом к результатам и целям 

обучения, что влечет за собой изменение программ учебных дисциплин, 

учебников, методического обеспечения [1]. Возникает необходимость 

формирования у студентов достаточных профессиональных компетенций, 

включающих совокупность профессиональных знаний, умений и навыков, 

способность их применения для решения ситуационных задач, 

ориентированных на самостоятельное участие личности в учебном процессе 

[2]. 

Учеными обоснован вывод о том, что междисциплинарная интеграция 

является одним из важных психолого-педагогических условий, а принцип 

междисциплинарности в последнее время стал одним из ведущих дидактико- 

методологических принципов [3]. Междисциплинарная интеграция гораздо 

шире, чем межпредметные связи, так как помимо чисто технического и 
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функционального взаимодействия, подразумевает глубокое осмысление, 

целеполагание и проектирование в рамках процесса обучения. Интеграция 

способствует целостному, системному познанию окружающего мира, 

обеспечивает не только взаимосвязь, но и взаимопроникновение отдельных 

учебных дисциплин друг в друга, повышает познавательную деятельность 

студентов и способствует более осознанному усвоению знаний. 

Междисциплинарную интеграцию определяют как взаимное дополнение 

содержания разных учебных дисциплин путем использования различных 

инновационных методов, средств и организационных форм обучения во всех 

сферах высшего образования, в том числе медицинского [4]. Установлено, что 

междисциплинарная интеграция при освоении базисных дисциплин в процессе 

медицинского образования способствует более прочному закреплению знаний 

и их применению в будущей клинической практике [5]. Также указывается, что, 

по данным опросов, студенты-медики разных стран хорошо воспринимают 

интеграционные методы обучения и отдают им предпочтение перед другими 

возможностями [6, 7]. 

Это ведет к необходимости исследований, направленных на поиск и 

проектирование методических подходов к обучению студентов медико-

биологическим дисциплинам, актуализирующих межпредметные связи через 

внедрение интегрированных программ, модульного обучения, электронно-

информационной образовательной среды и способствующих формированию 

профессиональных компетенций обучающихся наилучшим образом.  

Цель работы – проанализировать возможности междисциплинарной 

интеграции фармакологии и микробиологии с вирусологией и иммунологией в 

процессе обучения студентов медицинского высшего учебного заведения.  

Методология исследования опирается на обобщение опыта обучения 

студентов медицинского факультета Украинской медицинской 

стоматологической академии (УМСА) (г. Полтава, Украина) фармакологии и 

микробиологии с вирусологией и иммунологией.  
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Известно, что сложность реализации междисциплинарного подхода 

связана, прежде всего, с отсутствием в вузах преподавателей, которые бы были 

носителями глубоких знаний сразу по нескольким дисциплинам [3]. В 

рассматриваемом нами случае, эта проблема решается за счет совместного 

участия преподавателей кафедры экспериментальной и клинической 

фармакологии и кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии УМСА 

в общей плановой научно-исследовательской работе по изучению 

противомикробной активности наночастиц металлов, новых биологически 

активных веществ и уже известных препаратов. Такое междисциплинарное 

сотрудничество предполагает владение общими методами исследования, анализ 

результатов с точки зрения обеих наук, совместную подготовку и публикацию 

полученных данных, что обеспечивает непрерывный профессиональный рост 

не только в своей, но и в смежной профессиональной сфере, 

Междисциплинарная интеграция в медицинском вузе – это процесс 

взаимодействия, взаимопроникновения и дополнения содержательных 

компонентов изучаемых дисциплин [3]. Она реализуются за счет участия 

каждой отдельной дисциплины в формировании целостной картины и 

привлечения сведений из одной дисциплины для объяснения и демонстрации 

явлений и законов другой дисциплины. Исходя из такого мнения, 

преподаватели фармакологии знакомятся с содержанием программы по 

микробиологии, вирусологии и иммунологии, точно так же, как и 

преподаватели микробиологии знают ту часть программы по фармакологии, 

которая непосредственно связана с их учебной дисциплиной, в частности 

раздел «Противомикробные, противовирусные, противопаразитарные средства» 

(семантический модуль 7 модуля 2). На этой основе процесс 

междисциплинарной интеграции является осознанным, продуктивным и 

целенаправленным, что согласуется с утверждением о том, что цель должна 

быть одна, но каждый предмет должен вносить свой вклад в формирование 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций и 

способствовать подготовке врача высокой квалификации, способного 
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применять полученные в вузе знания на практике [3, 5]. 

Для организации самостоятельной работы и проведения практических 

занятий были разработаны учебные пособия, реализующие концепцию 

содержательной интеграции образования с актуализацией межпредметных 

связей. Например, в учебнике, подготовленном сотрудниками кафедры 

экспериментальной и клинической фармакологии, в начале соответствующих 

разделов студенты могут найти короткую информацию об особенностях 

микобактерий туберкулеза, вирусов, возбудителей малярии и других патогенов 

[8]. В указанном учебнике и других учебных пособиях, методических указаниях 

и контрольных заданиях, касающихся противомикробных, противовирусных и 

противопаразитарных средств, широко используется номенклатура 

микроорганизмов, понятия и термины, с которыми студенты знакомятся при 

изучении микробиологии, в частности, антибиоз, бактерицидное и 

бактериостатическое действие, чувствительность к антибиотикам, 

резистентность микроорганизмов.  

Одной из самых простых форм интеграции являются интегрированные 

учебные занятия и лекции. Чтобы улучшить восприятие студентами 

классификации антибиотиков, им предлагают вспомнить и схематически 

изобразить строение бактериальной клетки. Это позволяет установить 

логическую связь между предыдущими сведениями из курса микробиологии и 

новой информацией о клеточных мишенях для действия антибиотиков и их 

разделении на классы по такому принципу. Аналогичный алгоритм 

применяется и при рассмотрении противогрибковых и противовирусных 

препаратов. Ряд практических навыков в области фармакологии 

противомикробных средств, например, выбор антибиотика по 

чувствительности к нему микрофлоры у конкретного больного, могут быть 

освоены студентами благодаря участию в занятии представителей кафедры 

микробиологии, вирусологии и иммунологии и подготовке ними 

антибиотикограмм. Участие смежной кафедры обеспечивает проведение на 

занятиях по указанному разделу учебных экспериментов, допустимых по 
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безопасности и биоэтике в условиях учебного процесса. Примером может 

служить опыт по демонстрации влияния нистатина на культуру дрожжей-

сахаромицетов, подготовка которой осуществляется в микробиологической 

лаборатории. В тоже время, хотя курс микробиологии изучается студентами 

медицинского факультета ранее курса фармакологии, свои первые знания о 

химиотерапевтических препаратах и антибиотиках, их типе и спектре действия 

они получают на занятии по микробиологии с темой «Химиотерапевтические 

препараты, Антибиотики. Инфекционный процесс» модуля 1 этой дисциплины 

(«Морфология и физиология микроорганизмов. Инфекция. Иммунитет»). 

Согласно современным требованиям к качеству подготовки будущих 

врачей они должны ориентироваться в ситуациях, требующих знаний 

нескольких дисциплин (так называемые кейс-технологии обучения) [9], что 

находит воплощение в разработке ситуационных задач с междисциплинарными 

свойствами. Исходя из этого, многие задачи по фармакологии содержат 

информацию о возбудителе инфекционного процесса и ставят вопрос о его 

этиотропной терапии противомикробными средствами. 

Одной из форм междисциплинарной интеграции фармакологии и 

микробиологии является подготовка студентами докладов на научные 

студенческие конференции, в том числе международные. Такие доклады на 

стыке дисциплин готовятся при одновременной консультативной поддержке 

преподавателей обеих кафедр, они вызывают живой интерес слушателей и, как 

правило, бывают отмечены дипломами за лучшую научную работу. 

Таким образом, совершенно очевидно, что междисциплинарная 

интеграция, согласованная работа преподавателей различных дисциплин (в 

данном случае – фармакологии и микробиологии) для достижения целей 

процесса обучения – один из важнейших факторов оптимизации процесса 

вузовской подготовки будущего врача. Она даёт студентам целостное 

представление о явлениях и объектах, а в случае медицины – о человеке, 

окружающей среде и их взаимодействии. 
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EFL learners are therefore more than ever likely to work, cooperate and 

communicate with people who can be linguistically and culturally different. 

Intercultural communication is a key point of the 21st century. Culture is often 

considered to be the fifth skill in language learning but as a term it is quite fluid, 

shapeless, amorphous and therefore difficult to define. However, cultural literacy or 

else cultural intelligence is a must in the 21st century for obvious reasons – our 

increased mobility makes it mandatory to develop this skill if we want to 

communicate successfully across borders. The National Centre for Cultural 

Competence defines culture as an ‘integrated pattern of human behaviour that 

includes thoughts, communications, languages, practices, beliefs, values, customs, 

courtesies, rituals, manners of interacting and roles, relationships and expected 

behaviours of a racial, ethnic, religious or social group; and the ability to transmit the 

above to succeeding generations’ [1]. 

Cultural teaching is derived from sociologists’ and linguists’ profound 

understanding of the relationship between language and culture. The language cannot 

be isolated from culture as it expresses, embodies and symbolizes cultural realities. 
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Any language teaching mode cannot be implemented without cultural teaching, 

because language is deeply rooted in culture, and language is the carrier of culture. 

Reimers suggests that the processes of increased globalization create new 

cognitive, attitudinal, and skill demands, and therefore create new educational 

opportunities for schools and teachers as well as for the non-formal learning 

organizations that support them [2, p. 304].  

As the result, teaching English as a foreign language has become more 

demanding and challenging which requires new approaches and teaching methods. 

Methodologists all around the world search for the ways to improve the process of 

teaching in EFL classes making it more effective and beneficial in terms of 

intercultural awareness.  

In order to get a comprehensive picture of the target culture from many angles, 

we need to provide the learners with necessary knowledge and information. It is 

desirable to have a combination of visual, audio, tactile materials and items that 

manifest a particular culture. These could be vodcasts, podcasts, authentic mass 

media articles, stories, fairy-tales, songs, anecdotes, illustrations, guest speakers etc. 

The teacher also has to design special activities aimed at fostering intercultural 

awareness in the learners. Such valuable type activities are recommended as story-

telling, debating, discussion, quizzes, role-playing, games, cultural information 

search etc. The teacher as a mediator between the students and the materials has to 

facilitate and help them employ such techniques as realising and comparing their own 

and target culture. Noticing, predicting and reformulating are required approaches 

that have to be constantly nurtured by the teacher in the language learners.   
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          Музичне мистецтво, як окрема складова загального світового мистецтва 

являє собою суспільно-культурне явище, що відображає емоційний досвід 

людства на усіх історичних етапах його розвитку за допомогою створення  

образного змісту та за безпосередньої участі різноманітних засобів музичної 

виразності. За своїми характеристиками музичне мистецтво є доволі 

багатовекторною категорією, тому як поділяється на вокальний та 

інструментальний різновиди, що мають в свою чергу різноманітні жанрові 

спрямування. Говорячи про поняття інструментальних жанрів у музичному 

мистецтві зокрема, слід зазначити, що це такий різновид музичного мистецтва, 

зміст якого передається у процесі виконання на відповідних музичних 

інструментах та за наявності інструментальних засобів музичної виразності. 

Для більш детального аналізу даної проблеми необхідно розглянути поняття 

інструментального жанру на загальнонауковому рівні а також визначити роль  

засобів музичної виразності як основної характеристики інструментального 

жанру. У своїх наукових дослідженнях відомий радянський музикознавець В. 

А. Цуккерман розглядав музичний жанр як практику використовування музики 

в житті суспільства [5, с. 25]. Характеризуючи зміст та структуру художньо-

образного сприйняття вчителів музики у педагогічній сфері, Чжан Їфу визначає 

поняття музичного жанру як здійснення акту категоризації музичного твору до 



Сучасні тенденції та  
концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки 

www.openscilab.org  Педагогічні науки 

© Касілов І.А.   
213 

певної історичної епохи, стильового напряму та творчого доробку конкретного 

автора [6, с.224]. Виходячи з аналізу вищезазначених понять на рівні наукових 

досліджень, можна визначити поняття інструментального жанру як сталого 

продукту культурної діяльності суспільства, що створює своєрідну духовну 

атмосферу у вигляді суб’єктивного відображення об’єктивної дійсності 

навколишнього світу за допомогою відтворення відповідного звукового 

матеріалу на музичному інструменті та в межах певної музичної форми. Такий 

звуковий матеріал має свої особливі якісні характеристики, що відповідають за 

характер та смислове навантаження певної звукової інформації, вираженої 

відповідними засобами музичної виразності.  

          Засоби музичної виразності, в свою чергу, тісно взаємопов’язані між 

собою та відповідають за створення певного художнього образу як основного 

носія смислової інформації в інструментальному жанрі. До основних засобів 

музичної виразності відносяться такі елементи музичної мови як мелодія, 

метроритм, гармонія, фактура, динаміка, тембр, темп, агогіка. Засоби 

музичної виразності є головною якісною характеристикою музики, тому як 

здатні передати основний смисловий контент музичного твору безпосередньо 

від композитора до слухача. Отже, головна мета даної доповіді полягає у 

детальному аналізі засобів музичної виразності та їх безпосередньому 

визначенні як основної складової розкриття авторського задуму в 

інструментальних жанрах музичного мистецтва.   

          На думку доктора мистецтвознавства, академіка М. А. Давидова, засоби 

музичної виразності не є однозначними за своєю природою. Їх можна умовно 

розподілити на дві основні групи, а саме : відносно стабільні, які не можуть 

змінюватися у процесі виконання (мелодія, метроритм, гармонія) та мобільні, 

які можуть у певних межах змінюватися в процесі виконавської інтерпретації 

авторського тексту (фактура, динаміка, тембр, темп, агогіка) [1,c.8]. Виходячи з 

вищезазначеного ми бачимо, що деякі засоби музичної виразності можуть 

носити строгий характер та передаватися незмінно у своєму первинному 
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вигляді, а деякі засоби можуть видозмінюватись, в залежності від історичних 

умов часу та загальних культурно-історичних запитів суспільства.  

          Розглянемо більш детально основні засоби музичної виразності першої 

групи а також визначимо їх роль у розкритті авторського задуму в 

інструментальних жанрах музичного мистецтва. 

          Одним із головних засобів музичної виразності як основної складової 

розкриття авторського задуму в інструментальних жанрах музичного мистецтва 

є мелодія. Під мелодією слід розуміти найвищу інтонаційно-смислову 

організацію музичних звуків, підпорядкованих ладово-тональному 

співвідношенню. В інструментальному жанрі мелодія є основним смисловим 

навантаженням музичного змісту та являється головним носієм музичної 

інформації. Вона представляє собою відповідну послідовність музичних звуків 

певної висоти та тривалості, розташованих один за одним на відповідній 

відстані. Мелодію не можна змінювати у процесі виконання музичного твору, 

тому як її звуки розташовані у певній послідовності та тривалості, порядок яких 

визначається автором музичного твору. 

          Другим, не менш важливим засобом музичної виразності першої групи є 

метроритм. Дане поняття включає у собі сукупність таких засобів як «метр» та 

«ритм». Метр характеризується як рівномірне чергування сильних та слабких 

долей у такті, у той час як ритм представляє послідовність звуків різної 

тривалості, підпорядкованих метру. Таким чином, метроритм має часово-

просторову природу виникнення що визначає чітко організовану пульсацію 

звуків мелодійної лінії та її безпосередній розвиток у просторово-часовому 

вимірі. Розглядаючи природу співвідношення метру та ритму у жанрах 

музичних творів, В. А. Цуккерман акцентує увагу на тому, що вони ніби 

співіснують один з одним, утворюючи певний ритмічний малюнок, що є 

характерною особливістю кожного жанру, особливо того, який пов'язаний з 

фізичним рухом [5, с.43 – 44]. 
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          Наступним засобом музичної виразності першої групи, що відповідає за 

ладово-тональну структуру музичного твору є гармонія, яка характеризується 

одночасним звучанням декількох звуків (тонів), розташованих у вертикальному 

співвідношенні. Завдяки гармонії створюється своєрідна ладово-визначена 

послідовність звуків, що відповідає за створення того чи іншого акорду, як 

ладово-тональної функції. Проводячи паралелі у відмінності між поняттями 

мелодії та гармонії, слід зазначити, що мелодія представляє собою одноголосну 

горизонтальну лінію, яка має метроритмічну організованість та розгортається у 

часовому вимірі, у той час як гармонія характеризується одночасним звучанням 

декількох звуків, розташованих по вертикалі. Співіснуючи між собою мелодія 

та гармонія складають основу музичного складу.  

          Таким чином ми бачимо, що перша група основних засобів музичної 

виразності є незмінною за своїм характером, тому як дані засоби мають чіткі 

межі, встановлені знаково-іконічною схемою нотного тексту. Уразі цього вони 

є основною умовою існування інструментального жанру як самостійної 

музичної форми, визначеної межами певної структури. 

          Наступною, другою групою основних засобів музичної виразності, 

природа яких має більш гнучкий, інтерпретований характер є фактура, 

динаміка, тембр, темп та агогіка. Характеристика даних засобів полягає у 

тому, що вони не мають чітко встановленої межі та можуть підлягати 

редакторській та виконавській інтерпретації, тобто розумінню на власний 

розсуд суб’єкта, який виконує чи редагує музичний твір. Розглянемо більш 

детально другу групу основних засобів музичної виразності, які підлягають 

виконавській інтерпретації та можуть трактуватися на власний розсуд 

інструменталіста-виконавця. 

          Фактура, як засіб музичної виразності відповідає за будову музичної 

тканини в інструментальному та вокальному жанрах. У контексті кожного 

музичного твору фактура є конкретним оформленням музичного матеріалу за 

вертикальною будовою від самого низького до самого високого звуків. Фактура 
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має комплексний характер, тому як включає у собі поєднання мелодії та 

гармонії в єдине ціле. Маючи відповідний взаємозв’язок з гармонією, слід 

зазначити, що фактура може дещо видозмінюватися у процесі її перетворення 

(переклад оригіналу для інших музичних інструментів – транскрипції), а 

гармонія, на відміну від фактури, має чітко встановлену ладово-тональну 

структуру, яка підпорядкована визначеному співвідношенню інтервалів між 

звуками. Таким чином, фактура має більш вільний, варіативний характер на 

відміну від гармонії. 

          За баланс розподілу звукового навантаження у тому чи іншому фрагменті 

музичного твору в процесі виконання відповідає динаміка звуку. Розуміючи 

динаміку як один з основних засобів музичної виразності, слід зазначити на 

тому, що дане поняття означає розподіл гучності звукового матеріалу від 

найбільш тихого до найбільш гучного звучання у виконавському процесі. 

Широке поняття динаміки визначає різноманітні рівні напруженості звучання 

та відповідає за логіку їх співвідношення між собою в процесі виконання 

музичного твору на інструменті. Динаміка, як сукупність різноманітних рівнів 

напруження звукового матеріалу керується нюансами, тобто окремими 

відтінками звукового навантаження. Розглядаючи нюанс як відмінність у 

динаміці, Т. М. Пляченко трактує дане поняття як сукупність відтінків, 

застосованих під час виконання музичного твору [4, c.175]. Таким чином, 

диференціюючи дані поняття ми можемо зазначити, що динаміка є більш 

загальним поняттям, яке відповідає за сам процес розподілення різноманітних 

рівнів напруження звуку, у той час як нюанс означає конкретний рівень 

гучності звуку під час виконавського процесу.  

          Феномен динаміки полягає у її суб’єктивній природі походження. 

Виходячи зі змісту музичного твору, можна визначити загальну закономірність 

розвитку авторської ідеї, спрямувати її динамічну шкалу, але не можна 

визначити остаточну верхівку навантаження, яка була запропонована 

первісною ідеєю композитора. Виконуючи музичний твір відповідної епохи, 
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виконавець може лише наблизитися до первісного змісту, інтерпретувати його 

шляхом суб’єктивного бачення та набутих теоретичних знань, але він не може 

певною мірою відтворити першоджерело ідейного задуму. Таким чином ми 

бачимо, що динаміка, як основний засіб музичної виразності має варіативний 

характер у питаннях розкриття авторського задуму в інструментальних жанрах 

музичного мистецтва. 

          Говорячи про інструментальний жанр, як окремий вид музичного 

мистецтва, варто наголосити на тому, що усі музичні звуки мають відповідну 

фізичну природу свого походження, тобто забарвленість. Така забарвленість 

звуку характеризується поняттям тембру. Під час виконання музичного твору 

на інструменті ми відрізняємо за допомогою органів чуття оригінальну природу 

звучання, яка визначає характер звуку, тобто його тембр (дерев`яні та мідні 

духові інструменти, струнно-смичкові та струнно-щипкові інструменти , ударні 

та клавішні інструменти тощо). Саме тембр як основний засіб музичної 

виразності відповідає за належність авторського твору до того чи іншого 

музичного інструменту, для якого він був написаний композитором. Але існує 

штучна природа звучання (маються на увазі випадки, коли авторський твір 

перекладений редактором для виконання на інших музичних інструментах). 

Уразі цього, тембр, як засіб музичної виразності в інструментальних жанрах 

набуває варіативного фактору, тобто відбувається зміна один на інший. Таким 

чином, ми бачимо, що тембр, як засіб музичної виразності має досить відносну 

роль у звучанні музичного твору, тому що може складати як оригінальну 

(першоджерельну), так і штучну (трансформовану) природу свого походження 

в процесі виконання музичного твору на інструменті.  

          Завершуючи аналіз основних засобів музичної виразності другої групи 

слід розглянути такі як темп та агогіка. Виконання музичного твору за своєю 

фізичною природою має відповідну швидкість, яка вимірюється часовими 

межами. У музиці така швидкість характеризується як темп. Говорячи про 

темп, як виконавську характеристику, слід зазначити на тому, що він має 
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постійний характер руху (швидкий, середній, повільний). Темп відповідає за 

стильову характеристику того чи іншого інструментального жанру. Агогіка, як 

засіб музичної виразності, тісно взаємопов’язана з темпом і означає темпове 

відхилення у процесі виконання музичного твору з метою яскравого 

підкреслення того чи іншого фрагменту як окремої структурної побудови 

музичного твору. Агогіка, як засіб музичної виразності є відносно новим 

поняттям у музичному мистецтві і з’являється приблизно на початку ХІХ 

століття з виникненням такого мистецького напряму як романтизм. 

Необхідність виникнення агогіки була зумовлена орієнтацією на суб’єктивний 

світ індивіда, його зануренням у почуттєву сферу.  

          Підсумовуючи результати аналізу другої групи основних засобів 

музичної виразності ми бачимо, що природа їх використання має більш 

суперечливий суб’єктивний зміст та спрямована більш не на знакову, а на 

образну сферу розкриття авторського задуму в інструментальних жанрах 

музичного мистецтва.    

          Виходячи з вищезазначеного, можна зробити висновок, що класифікація 

основних засобів музичної виразності, як основної складової розкриття 

авторського задуму буде сприяти більш ґрунтовному розумінню 

інформаційного змісту авторської ідеї, вираженої у контексті 

інструментального жанру. Розглянувши систему основних засобів музичної 

виразності на основі їх взаємодії та умовно розподіливши їх на дві основні 

групи, ми зможемо розкрити основний авторський задум в інструментальному 

жанрі музичного мистецтва та відтворити об’єктивну картину світу в нашій 

уяві. Таким чином, можна зробити висновок, що орієнтація інструменталіста-

виконавця на інструментально-жанрове спрямування шляхом детального 

аналізу основних засобів музичної виразності допоможе у вирішенні складних 

технічних та художніх задач інструментально-виконавського характеру. 
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Проблема духовно-морального виховання є ієрархічною, що містить 

абсолютний, національний, громадянський, родинний та особистий рівні, і 

визначається відношенням людини до Свого Творця, до інших людей і до самої 

себе. Для України, що перебуває в умовах духовного і морального відродження, 

найважливішими завданнями є гармонійний розвиток душевних і фізичних сил 

молоді. Обґрунтовано термін духовність на основі філософсько-богословського 

вчення. Сформульовані аспекти духовно-морального виховання у навчальних 

закладах, проаналізовані основні принципи християнсько-етичного формування 

молоді на основі універсального морального закону “чини добро – уникай зла”. 

Проблеми формування духовності розглядались в роботах М. Рупніка [3], Т. 

Шпідліка [4]. 

Досвід багатьох країн світу переконливо показує, що запорукою 

процвітання будь-якої нації є її здорова духовна сфера, бо висока духовність 

формує людину. Позбавлення народу його духовності призводить до 

поширення зневіри, бездуховності, аморальності, зростання злочинності, 

підлості та підступності, ненависті. Для України, що перебуває в умовах 

духовного і морального відродження, найважливішими завданнями є 

гармонійний розвиток душевних і фізичних сил молоді.  

Проблеми духовності людини й суспільства завжди були і є в центрі 

філософських систем. Це цілком закономірно. У практиці поняття “духовний” 
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та  “духовність” мають зараз декілька тлумачень і використовуються в різних 

контекстах, але завжди забувається їх первинне – святе походження – від Духа 

Святого. Святий Дух є Третьою Особою Божою, і, отже, самим Богом. Він 

вічний, всюдисущий, всезнаючий і всемогутній. Святий Дух, який провадить 

нас як християн, творить у нас нове життя, щоб зробити вибір відповідний до 

Господньої думки.  

Без допомоги Святого Духа не можемо здійснити жодної, навіть найменшої 

справи, яка заслуговувала б на вічне життя. За допомогою же Святого Духа 

можемо виконати найважчі справи. Він впливає на наші духовні сили, 

змінюючи і облагороджуючи їх, тим самим даруючи нам Божі і моральні 

чесноти. “Дух є нашим життям”; чим більше відрікаємося самі себе (Мт.16, 24-

26), тим більше “пристосовуємося до Духа” (Гал.5, 25). Важливою причиною 

піклування про своє духовне здоров’я і фізичний розвиток у християнстві є ідея 

тіла як храму Духа Святого. Святий апостол Павло повчав: “Хіба ж не знаєте, 

що ваше тіло – храм Святого Духа, Який живе у вас?” (1 Кор. 6, 19). “Хіба не 

знаєте, що ви – храм Божий, і що Дух Божий у Вас перебуває?”(1 Кор. 3,16). 

Якщо тіло покликане виконувати функції храму Святого Духа, то повинне 

утримуватись в належному стані душевної чистоти, фізичної сили і здоров’я; в 

противному ж випадку не тільки не зможе бути храмом людського духу, але 

також – і храмом Святого Духа. 

Слід зауважити також, що духовність може бути тільки в таких людей, 

що визнають наявність, нетілесність та безсмертність душі і її залежність від 

вищої істоти – Господа Бога.  

Бог сотворив Духа в людині. Він обдаровує кожне утворене вже тіло 

душею. Душа людини оживляє тіло і ним керує. Тіло є місцем перебуванням 

душі. У Святому Письмі сказано, що лише тоді людина стала живою істотою, 

коли Бог вдихнув у неї душу (Бут. 2, 7). Отже, людина – це єдність духу, душі 

та тіла (1 Сол. 5, 23). Дух є найглибшою частиною душі, бо він відображає 

нашу самосвідомість. Дух – це наше власне “Я”, через яке ми безпосередньо 
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лучимося з Богом. 

Замість терміну “душа” говоримо також і “дух”. Душею називаємо те, що 

перебуває у тісній єдності з тілом, а духом – духовні якості людини: розум і 

волю. У людському тілі є лише одна душа, без якої воно є мертвим. Душа, 

керуючи тілом, спонукає його до стриманості в бажаннях і діях. На жаль, 

душею часто оволодівають низькі пристрасті тіла, і людина стає подібною до 

тварини, що приводить до нещастя. 

Людська душа є образом Бога, бо є невидимим духом, подібним до Бога, 

так само як Бог має розум та волю, і тому є здатною пізнавати і любити добро і 

красу, а також панувати над видимим світом. Ще довершенішим образом Бога 

людина стає тоді, коли дотримується Заповідей Божих, є покірною, лагідною і 

милосердною. 

Таким чином, духовна людина та, яка вірить, любить і шукає Бога – 

джерело добра. Людина – істота духовна, бо народилася від Бога Духа. Як така, 

вона дозволяє вести себе Духом. Тому кожний християнин є покликаний до 

духовного життя. Він помазаний Духом Святим і покликаний жити у цьому 

світі життям духовним, яке означає не лише побожність, але й сукупність 

діяння людини в цілому обсязі її життя. Християнин живе в орбіті Духа і св. 

апостол Павло дуже слушно закликав: “Оскільки ви прийняли Духа, то жийте 

по Духу”.  

Отже, духовність – це стиль релігійного життя, гармонійна дія 

богословських і моральних чеснот в особі, яка спричиняє гідну відповідь 

людини дарам Божої благодаті й харизмам Святого Духа та вільною волею йде 

Божій волі на зустріч, прагнучи щоденно наслідувати Ісуса Христа і Його Матір 

та й святих Божих угодників. Духовність – це визнання Бога своїм Отцем і 

Творцем, Учителем і Спасителем, Утішителем і Духом істини. Духовність – це 

релігійна або моральна культура душі, тобто коли людина відповідає за свої 

вчинки перед собою, ближнім і Богом. В залежності від раси, народу, племені і 

культурного нашарування духовність може бути різною. 
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Духовність – це не тільки богословське тлумачення, а також культура, 

освіта, література, мистецтво. За висловом о. Олександра Меня, духовність – це 

все те, що відрізняє людину від тварини. Духовна людина завжди готова 

послужити потребуючому, терплячому, погордженому, скривдженому, 

убогому. Бог любить бідного не тому, що він бідний, а тому, що несправедливо 

покривджений. 

Щоб збагнути духовність людини слід звернути увагу на дари Святого 

Духа: мудрість, розум, рада, кріпость – сила духа, знання, побожність, страх 

Божий – боятися гріха, яким зневажаємо Господа (пор. Іс. 11,1-2; 1 Кор. 12, 

4-11), які людина отримує в Тайні хрещення та плоди Святого Духа: любов, 

радість, мир, терпеливість, добротливість, милосердя, віра, лагідність, 

поміркованість (див. Гал. 5,22-23) , які людина отримує продовж свого життя. З 

семи дарів Святого Духа перших чотири просвічують розум людини, а останні 

три зміцнюють її волю. Плоди Святого Духа є Його дією в житті християн. 

Джерелами, з яких людина черпає свою духовність, є Святе Письмо, свята 

Літургія, твори Отців Церкви. 

Бог є Любов (1 Ів. 4,7-8). Кожна людина, маючи в собі Бога є джерелом 

любові для інших. Християнське духовно-моральне виховання формує 

духовність людини. Християнська духовність – це причетність людини до 

Божественного через віру, надію й любов. Духовність – це приналежність 

людини до святості й досконалості. Духовність – це збереження моральних і 

духовних традицій предків. Духовність – це життя людини у Святому Дусі. Чим 

частіший, міцніший зв’язок людини з Богом, тим багатшою є її душа, тим 

міцнішим є осердя духовності в людині. Яка душа людини, яке в неї серце, 

таким є її життєвий шлях, її поведінка. Ось чому ідея Бога повинна бути 

панівною у людській свідомості, в її душі. Духовне життя людини – це життя її 

з Богом (“Бог є Дух”), зі Святим Письмом, з християнською вірою у безсмертя 

душі та день Страшного Суду Божого. Воно починається у душі і відноситься 

до душі та й прямує до Найвищого Духа – Бога у Трійці Святій Єдиній [1, с. 
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106].  

Не можна зараховувати до поняття духовності те, що не має у собі 

посилання на Бога – Особу. Не слід ототожнювати духовне з нематеріальним, 

бо людина є єдністю душі і тіла, яка приймаючи Божого Духа стає духовною 

людиною. Небезпеками у розумінні духовності є пантеїзм (Бог не перебуває 

поза природою, а є в ній), монізм (світ є самодостатній, зрозумілий з самого 

себе і містить у собі причину власного буття) та дуалізм (світ створений двома 

творцями). Коли духовне ототожнюють з ідеєю, то це веде до пантеїзму або 

одного з видів монізму (людина нібито стане спасителем самої себе), які за 

своєю структурою є матеріалістичними баченнями світу. Справжня духовність 

– це відкритість до трансцендентного. Людина може розвинути свою 

духовність лише в стосунку до Бога. Духовне життя людини є життя в Святому 

Духові, яке осяяне в інтелектуальному, сентиментальному і почуттєвому 

вимірах. Духовність людини знаходиться в Ісусі Христі, бо Він є останнє слово 

про людину і Бога [3, с. 28]. 

На жаль, у розумінні духовності подекуди допускаються наступних 

помилкових напрямів: матеріалізм (дії психіки і духа є нібито наслідком 

матеріальних дій); психологізм, який поділяється на раціоналізм або 

інтелектуалізм (надуживання власним розумом, заперечуючи віру), 

волюнтаризм (воля надмірно діє на розум і людина попадає в стан сваволі), 

сентименталізм (почуття надмірно діють на волю, а вона на розум); надмірний 

спіритуалізм (погорда тілом, брак милосердя до ближніх, очікування 

надзвичайного Божого втручання); односторонній християнський соціологізм 

(надмірне прив’язування себе до світової спільноти, забуваючи Христові слова: 

“Царство Моє не від світу цього” (Ів.18,36) [4, с. 32]. 

Особливою прикметою духовно-моральної культури людства є тісний 

зв’язок духовності та моральності. Розуміння духовності співвідноситься із 

словами Ісуса Христа: “Бог – Дух. Ті, що йому поклоняються, повинні у дусі й 

правді поклонятися” (Ів. 4, 24). В християнській філософії під духом 
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розуміється вища здатність розумної душі, завдяки якій людина входить у 

зв’язок з Богом. Мета духа – спілкування з Богом і духовним світом. В. Даль 

визначав дух як “вищу іскру Божества або стремління до небесного”, а 

духовним він називав “все, що відноситься до Бога, Церкви, віри”. Духовність – 

це “вертикальний” вимір людського буття. Моральність – це  “горизонтальний” 

вимір буття людини. В християнській культурі процес духовно-морального 

вдосконалення є єдиним і нероздільним. Чим ближче людина до Бога, тим вища 

її моральність, і, навпаки, чим вища моральність людини, тим більше її 

благоволить Бог. Двоєдиність духовності й моральності найкраще 

відображається в двох головних заповідях любові: “Люби Господа, Бога твого, 

всім твоїм серцем, усією твоєю душею і всією думкою твоєю: це найбільша й 

найперша заповідь. А друга подібна до неї: Люби ближнього твого, як себе 

самого. На ці дві заповіді ввесь закон і пророки спираються” (Мт. 22, 37-40). 

Духовність – це трансцендентна та іманентна ознака душі. 

Духовність має два напрями: один – усвідомлення себе як істоти 

розумної, вільної, соціальної та релігійної і другий – підпорядкування своєї волі 

волі Божій і приналежності до Божого Царства. 

Гуманістична психологія розглядає шість типів духовності: теоретичний, 

релігійний, естетичний, соціальний, економічний і політичний. За висловом 

відомого французького інтелектуала Анрі Манро, двадцять перше століття буде 

століттям духовності або його взагалі не буде.  

Духовність допомагає людині усвідомити свою гідність і вартість як 

особи створеної на образ і подобу Божу та необхідність переходу від homo 

sapiens до homo animus. 

В умовах становлення і розбудови незалежної Української держави 

особливо гостро постає проблема духовного відродження народу на основі 

засад християнської моралі. Християнство є традиційною релігією українського 

народу і вже більше 1000 літ формує духовну культуру українців. Без духовних 

потреб, моральної відповідальності перед ближнім і усім народом, без 
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патріотичних почувань не може набрати одухотвореності і освітньо-виховна 

діяльність.  

В преамбулі Конституції України, прийнятої 28.06.1996 р., наголошується 

на усвідомленні відповідальності перед Богом, власною совістю, попередніми, 

нинішніми та прийдешніми поколіннями, а тому слід знати який є Бог і Його 

закон, щоб реалізувати цю відповідальність на практиці.  

Духовність людини плекається на основі морального виховання, яке є 

безперервною працею над формуванням душі й тіла людини для досягнення 

нею повної злуки з Богом. Метою християнського етичного виховання є 

виявлення, формування та розвиток природних та надприродних задатків душі 

й тіла, до осягнення єдності життя людини з Божими законами. Християнська 

етика є наукою про моральне добро людини на основі абсолютних цінностей, 

якими наповнена християнська культура.  

Наше завдання – допомогти молоді бачити сьогодення через призму 

тривалих, відвічних, нетлінних християнських вартостей, показувати не 

повчаючи чи проповідуючи, звертати увагу не осуджуючи,  спонукати до 

думання без агресивності. Цього дуже потребує наше обездуховлене 

суспільство, знеохочене, позбавлене довір’я. На наше глибоке переконання 

реальне утвердження християнських і загальнолюдських ідеалів та цінностей – 

необхідна передумова подолання нинішніх соціально-економічних труднощів, 

запорука зміцнення духовного і морального здоров’я нації. Все це має 

безкомпромісно виполювати зі свідомості студентів бур’ян аморальності, 

безкультур’я, бездуховності, зміцнювати в них почуття патріотизму, підносити 

їх громадянську активність, яка повинна втілюватися у конкретних справах і 

вчинках на благо України, народу, своїх ближніх, допомогти до кінця зрозуміти 

своє покликання і призначення. Дух нації стане незнищенним, якщо в основі її 

життя буде Божа правда. Основоположні вартості – християнська віра, 

справедливість, милосердя, гідність людини як особистості, мають стати 

аксіоматичними, витіснивши надмірний прагматизм, що зводить життєвий сенс 
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до примітивізму, звужує параметри духу. Повітрям і хлібом людини має стати 

духовність та національне самоусвідомлення. 

Духовно-моральне виховання розділяє духовне життя людини на три 

складові частини: мислення, чуттєвість і воля. Людина, як і весь світ походить 

від Бога. Вона залежна від Бога і має суттєво важливі відносини з Ним. Людина 

складається з душі і тіла, із матерії і духу, із дочасного і вічного. Вона пізнає 

правду про себе, про світ і про Бога. Лише тоді, коли вона намагається 

зрозуміти, ким є, що становить її велич, а також велич інших людей і велич 

Творця, Який усе створив на добро людини, то усвідомить себе як особу. 

Християнський принцип духовного виховання звучить: шукайте найперше 

Царства Божого, а все решту вам додасться (Мт. 6, 33). Людина – це єство, в 

якому збігаються всі світи: світ природи, світ інших людей, світ власної 

свідомості та особистості, у якому вона може знайти Бога. Людина є єством 

матеріально-світовим і повинна шанувати навколишній світ та землю. Вона 

є єством суттєво суспільним, то ж повинна себе віддавати іншим. Вона є 

єством самосвідомості, тому повинна себе знайти й утвердити, та, нарешті, 

є відкритим єством, тому здатна вийти зі свого центру і з’єднатися з 

“іншим”, тобто бути готовою до самотрансценденції. За словами Льва 

Толстого, “Людина подібна до дробу, де знаменник – це те, що людина про 

себе думає, а чисельник – це те, чим  вона дійсно є; чим більший знаменник, 

тим менший дріб”. Людина покликана, за словами Івана Франка, “Проти 

вітру йти – проти хвиль плисти, сміло аж до смерті хрест важкий нести” [2, с. 

17]. 

       Людина – це унікальна істота, яка є не просто творінням вищого розуму, 

призначеним для якихось практичних цілей, не просто свідченням Божої 

мудрості, могутності, творчого потенціалу. Людина, із точки зору 

християнства, є особою, яка має власний розум, волю, почуття. Головний дар 

ми маємо від Бога – це наше життя, це головне наше покликання. Христос, 

знаючи ціну життя, каже: “Яка користь людині, як цілий світ здобуде, а 
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занапастить власну душу” (Мт. 16, 26).  Людина отримала від Бога життя, як 

дар, на який не заслужила, а тому повинна своє життя оберігати і підтримувати. 

У духовно-моральному вихованні молоді найважливішими завданнями є: 

формування розуму; творення на основі розуму та віри власних ідеалів та 

чеснот; осягнення стану, в якому: у розумі людини пануватиме віра і вона 

керуватиметься чеснотою мудрості, що наставляє розум розважно шукати 

правду; у волі – любов, що керуватиметься чеснотою справедливості, що 

наставляє волю бажати знайдену розумом правду; у почуттях – надію, які 

керуватимуться чеснотами мужності і здержливості, які керують почуттями у 

небажаній ситуації і стримують нахили злих почуттів; утвердженням стану, за 

якого розум, віра і совість управлятимуть всіма порухами волі. Духовно-

моральне виховання базується на житті людини: у вірі, яка все прощає і 

зносить; у надії, яка ніколи не розчаровує та у любові, яка взамін нічого не 

вимагає. Святий Августин справедливо повчав: “В другорядному – свобода, в 

головному – єдність, а у всьому – любов” [2, с. 18].  

Духовно-моральне виховання використовує засоби превентивної 

(запобіжної) системи, розробленої відомим педагогом і святим ХІХ ст. Іваном 

(Доном) Боско (1815-1888). Основу превентивної системи виховання складають 

релігія, розум і наука, а будується вона на доброті, довір’ї і любові до 

вихованців. Засобами християнської виховної системи І.Боско є: християнська 

релігія, що включає в себе практикування Заповідей Божих, які регулюють 

відносини людини з Богом і ближніми та наголошують про пошану власного і 

чужого життя, чистоти, майна, честі, слави і почуттів; виховна атмосфера 

доброзичливості та родинної безпосередності; індивідуальний підхід через 

пізнання людини і спеціалізацію виховання; організація дозвілля і праці та 

безперервна зайнятість; моральні покарання і нагороди, що виключають строгі 

кари. Християнське духовно-моральне виховання є безперервною працею над 

формуванням душі й тіла людини для досягнення нею повної злуки з Богом. 

Метою християнського виховання є виявлення, формування та розвиток 
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природних та надприродних задатків душі й тіла, до осягнення єдності життя 

людини з Божими законами. Християнське  виховання – це процес формування 

й розвитку духовного та фізичного потенціалу людини. 

Принципами духовно-морального виховання є наступні принципи: 

ненасилля; своєчасність; єдність педагогічних впливів; принцип особистості; 

антропологічний принцип (повага людської гідності); невпинне піклування; 

відповідальність; любов; покора; інтеріоризація (увнутрішнення); містагогія 

(променевий процес виховання).  

Духовно-моральне виховання є альтернативою до соціуму,  який оточує 

нашу молодь. Інформація, яку отримує молодь від мас-медіа, телебачення, 

сучасної літератури, штовхає її до насильницьких, агресивних методів 

вирішення своїх проблем. Наркотики, алкоголь, розпуста є втечею від 

дійсності. Тому духовно-моральне виховання може стати для них шляхом до 

реальної дійсності, дотримуючись Божих законів. 

Тому духовність покладена в основу реформування освіти за державною 

національною програмою “Освіта” (Україна – ХХІ ст.). Духовність повинна 

відродити шляхетність, допомогти кожній людині стати людиною, а нації – 

нацією. За останні 28 років в українських загальноосвітніх закладах 

опрацьована цілісна система вивчення проблем християнської етики, яка добре 

себе зарекомендувала і дістала підтримку традиційних православних, 

католицьких і протестантських Церков. Проте за останніх два роки 

неодноразово знаходяться сили, які намагаються її викладання або всіляко 

обмежити, або взагалі вилучити, посилаючись, що нібито християнська етика 

порушує права дітей, а школа відділена від Церкви. 

Осторонь такої важливої справи не може бути загальноосвітня та вища 

школа, які повинні забезпечити наповнення всіх ланок навчально-виховного 

процесу змістом християнської моралі та національної духовності, який би 

допомагав формувати свідомих українців, для яких первинними є Бог і Україна, 

спонукав би студентів у співпраці з Богом вирости корисними своєму народові.  
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Сподіваємося, що духовно-моральне виховання допоможе нашій молоді 

дотримуватися морально доброї поведінки в щоденному житті та бути вірною 

Богові, Україні, народові. 
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Важливе значення для сучасної системи вищої освіти мають висновки 

щодо основних завдань і напрямів системи професійної підготовки, викладені у 

Білій книзі Європейської комісії, зокрема: гуманізація підготовки фахівця і 

громадянина, всебічний розвиток особистості, підготовка студентів до участі в 

життєдіяльності суспільства; інтеграція науки, технології і змісту навчання, за 

якої технологія навчання є максимально наближеною до технології 

виробництва; розвиток наукових і технологічних мереж; впровадження гнучких 

«мультимедійних технологій навчання», навчальних пакетів, методик 

дидактичних вимірювань, оцінювання й самооцінювання; неперервність, тобто 

навчання і вдосконалення впродовж життя; впровадження гнучких систем 

навчання; підготовленість до творчої побудови майбутньої кар’єри, 

конкурентоспроможності, креативної реалізації завдань, відповідальності за 

свою професійну кар’єру; ретельність, сумлінність у виконанні виробничих 

завдань, обґрунтуванні і реалізації продуктивних перспектив майбутньої 

професійної діяльності. 
Дослідивши наукові підходи до визначення суті, змісту, форм і методів 
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правової підготовки у закладах вищої освіти, ми виокремили чинники, які 

зумовлюють специфіку правової підготовки у вищій школі: ступінь правової 

теорії, враховуючи здобутки світової правової науки; ступінь теорії правової 

підготовки учнів і студентів зокрема; узагальнення досвіду сучасних технологій 

правової освіти, просвітництва, підготовки у вищій школі України та за 

кордоном; специфіка навчання у ЗВО; особливості студентства як соціальної 

групи; взаємозв’язок студентів поміж собою; правова складова середовища 

освіти й розвитку індивіда тощо. Важлива складова фахової підготовки вчителя 

початкових класів – належний ступінь правової підготовки у ЗВО. 

Як відомо, рівень освіченості не визначається виключно обсягом знань, їх 

енциклопедичністю. З позицій компетентнісного підходу рівень освіченості 

визначається здатністю розв’язувати проблеми різних рівнів складності на 

основі наявних знань. За такого підходу цілі освіти описуються в термінах, що 

відбивають нові можливості учнів, зростання їхнього особистісного 

потенціалу [1, c. 268].  

Методи підготовки є способами організації спільної діяльності педагогів, 

спрямованої на взаємний розвиток, удосконалення особистості педагога і 

формування особистості учнів залежно від мети такої підготовки. Для того, 

щоб окреслені методи були дієвими, варто скористатися певними засобами – 

здобутками духовної й матеріальної культури. Прийом підготовки – складова 

методу, що встановлює шляхи реалізації вимог методів підготовки, причому 

методи і прийоми підготовки – специфічні інструменти в діяльності педагога.  

Методичні прийоми є конкретним проявом певного методу підготовки. 

Вони встановлюють специфіку застосовуваних методів, підкреслюючи 

індивідуальний стиль роботи наставника. Виховна дія залежить від напряму 

різних видів діяльності для досягнення виховної мети. Утім дія, яка 

неправильно інструментує або виражена в грубій, нетактовній формі, 

перетворюється спочатку на своєрідне гальмо розвитку позитивних поглядів, 

вчинків, оцінок, а потім і в загальну тенденцію «опору вихованню». Засіб 
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розвитку (дію природи, теплих людських взаємин тощо) замінюють на засіб 

гальмування. Часто саме у школі нівелюються дитячі воля, радість, рух, життя. 

Натомість школа замість виховної установи стає установою нагляду й 

придушення [2, c. 341].  

У низці наукових досліджень наголошено на принципах, що студентові як 

майбутньому педагогові правове виховання потрібне не тільки як особистості, а 

що воно також слугує невід’ємною ознакою його фахової діяльності. При 

цьому упущено важливу деталь: у складному процесі правової підготовки всі 

методи проходять певний спіралеподібний цикл: вони не тільки 

взаємопов’язані, а й трансформуються у ланцюжку: науковець – підвищення 

фаху педагога вищої школи – застосування методу викладачами ЗВО у 

вихованні студентів – застосування методу студентами під час навчання, 

педагогічної практики й у майбутній фаховій діяльності, аби впливати на учнів  

Ми вважаємо, що окресленим зв’язкам методів підготовки, передусім 

правової, треба відводити істотну роль у формуванні правової освіти, 

забезпечуючи цілісність і системність. Позаяк студент педагогічного ЗВО, 

опановуючи той чи інший метод підготовки, підсвідомо трансформує його на 

власну майбутню фахову діяльність. Тут важлива передусім функція методу 

підготовки.  

Специфіка правової підготовки студентів педагогічного ЗВО полягає 

також у необхідності ширшого й поглибленішого вивчення основ права, 

формування широкого правового світогляду як запоруки всебічного розвитку 

правових освіченості та вихованості майбутнього вчителя. Такий педагог 

згодом транслюватиме правові цінності, формуватиме ціннісні орієнтації, 

відповідно ставитиметься до життя, до інших, до навколишньої дійсності.  

Наведемо приклади. Щорічно 10 грудня в світі відзначають Міжнародний 

день захисту прав людини. Ця дата була впроваджена Генеральною Асамблеєю 

ООН на честь прийняття 10 грудня 1948 року Загальної декларації прав 

людини, що стала першим світовим документом, який сформулював положення 
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про права людини. 

Враховуючи важливе значення правової освіти в подальшій розбудові 

України як правової держави та необхідності формування педагогічно-правової 

компетентності майбутнього вчителя початкової школи як однієї з важливих 

характеристик його професійної діяльності, автором статті в позаавдиторний 

час проводилися заняття для освоєння студентами виховних заходів з дітьми 

щодо захисту прав людини (https://www.uzhnu.edu.ua/uk/news/zahodi-z-dItmi-

Shchodo-zahistu-prav-lyudini.htm). 

 

 
Рис. 1. Онлайн заняття з майбутніми вчителями початкової школи  

 

Учасники заняття пригадали, що до сучасних міжнародно-правових актів 

про права людини належать: головний закон нашої країни – Конституція 

України, угоди, спрямовані на запобігання і покарання злочинів, що призводять 

до грубих масових порушень прав людини, Конвенція про права дитини, 

Декларація прав дитини, Кодекс про шлюб та сім’ю, Закон України «Про 

охорону дитинства», Укази Президента України та ін. 
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Після теоретичної частини заходу учасники зустрічі перейшли до 

практичного заняття щодо знання дітьми їх прав та провели «Подорож з 

казковими героями до країни права», в якій, на прикладі героїв відомих казок, 

розглянули статті Конвенції про права дитини і встановили, яке право, 

визначене Конвенцією про права дитини, було порушено стосовно того, або 

іншого героя.  

Також учасниці зібрання вирішували кросворди, складали пазли та 

аналізували основні форми, засоби та методи здійснення правового виховання 

учнів.  

Тож онлайн навчання проведення виховних заходів з дітьми щодо захисту 

прав людини викликали зацікавленість у присутніх та жваве обговорення.  

Таким чином, розвиток професійної педагогічно-правової компетентності 

учителя початкової школи – це цілеспрямована діяльність закладів вищої освіти 

щодо забезпечення психолого-педагогічної та правознавчої підготовки учителя, 

а такого роду заходи формують у студентів комплексні компетентності вчителя 

початкової школи. Отож, функціональний зв’язок методів правової підготовки 

майбутніх учителів початкової школи полягає в їхньому цілісному й 

системному застосуванні, забезпеченні неперервності використання одного й 

того самого методу на різних стадіях діяльності науковців, педагогів та 

студентів.  
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Як сьогодні, так і багато років тому, сім’я і школа залишаються тим 

середовищем, в якому дитина отримує найважливіші комунікативні навички, 

які використовуватиме протягом усього життя. Родина, школа і соціальне 

оточення є дуже важливими джерелами емоційної підтримки, соціалізації 

особистості, місцем, де задовольняються найважливіші комунікативні потреби 

дитини. 

Після народження батьки дитини мають бути відповідальними й 

уважними, адже саме найближче оточення має найбільший вплив на 

формування соціального інтелекту малюка, і, як наслідок – на формування 

соціальної компетентності. Дуже важливо, щоб дитина отримала довіру до 

світу, і її переживання були позитивними. Крім того, дитина у процесі 

дорослішання – у ранньому, дошкільному, молодшому шкільному, 

підлітковому і юнацькому віці – має потребу в найрізноманітніших соціальних 

благах – спілкуванні, емоційній підтримці, розвитку задатків і потенціалу 

особистості тощо. Без цих соціальних аспектів неможливе виховання 

гармонійно розвиненої цілісної особистості, що є основною метою сучасних 

учителів і вихователів.  
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Сьогодні в умовах дистанційного навчання з різних причин виникають 

такі ситуації, що провокують низку соціально-психологічних проблем. Дитина 

не отримує достатньо соціальних благ, які повинна отримувати для успішного 

розвитку соціальної компетентності: потреба в емоційній підтримці, взаємодія з 

колективом та однолітками, «живе» спілкування, виконання певної соціальної 

ролі – все це зараз розвивати дуже проблематично. Для деяких дітей внаслідок 

дефіциту цих соціальних благ ситуація стає критичною. 

Неважко зрозуміти, що дітям молодшого шкільного віку вкрай важливо 

перебувати у просторі, який сприяє розвитку їх соціальної компетентності, 

адже спілкування, уміння успішно взаємодіяти з іншими, працювати у команді, 

налагоджувати зв’язки є одними із ключових умінь, які роблять особистість 

успішною.  

Молодший шкільний вік – період бурхливого розвитку дитини, коли 

особлива чутливість і емоційність створюють передумови для появи інтересу 

до самого себе й оточуючих людей. Розвиток емоційної та соціальної сфер 

відіграє центральну роль у процесі соціалізації та стосунків дитини з близькими 

дорослими [9]. Поряд із розвитком емоційної сфери формується і соціальна 

компетентність дитини –  уміння визначати й реалізовувати мету комунікації, 

налагоджувати зв’язки, працювати і спілкуватися у колективі. 

 Звісно, під час карантину провідною діяльністю молодшого школяра 

залишається навчання, але це не означає, що батькам і вчителю у цей період 

варто звертати увагу лише на навчальну успішність своєї дитини. Для того, щоб 

дитина отримала достатній для подальшої соціальної активності та взаємодії 

комплекс комунікативних здібностей, необхідно приділяти дітям більше уваги, 

надавати перевагу неформальному спілкуванню. Коли у дитини немає 

можливості задовольнити свої потреби у спілкуванні, отримати підтримку, 

повноцінну увагу від членів своєї родини та інших значущих дорослих і 

однолітків, можемо говорити про певну соціальну ізольованість, неможливість 
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розвитку соціальної компетентності, і, як наслідок, - негативний вплив на 

повноцінне та гармонійне формування особистості  школяра. 

Формування соціальної компетентності – це важлива складова 

формування цілісної особистості, здатної до успішної взаємодії з оточуючими. 

Добре розвинена соціальна компетентність – запорука успіху в усіх сферах 

життя, де індивід має взаємодіяти з іншими людьми, приймати рішення та бути 

соціально активним. Поняття «соціальна компетентність» також пов’язане із 

поняттям «соціалізація», адже розвиток особистості, починаючи із самого 

раннього віку, обов’язково відбувається за допомогою спілкування. В умовах 

несприятливого «психоемоційного клімату» школи і сім’ї розвиток соціальної 

компетентності значно сповільнюється. 

Соціальна компетентність молодших школярів характеризується такими 

показниками: 

- приймати соціальні правила і норми, знаходити правильні орієнтири для 

побудови своєї соціальної поведінки;  

- проявляти гнучкість у сприйнятті нових вражень та їх оцінці, 

прилаштовуватися до вимог соціальної групи, зберігаючи водночас власне 

обличчя; 

- добирати корисні для свого соціального розвитку ролі, поводитися 

відповідально; 

- орієнтуватися у своїх правах та обов’язках; 

- уміти брати до уваги думку інших людей, рахуватися з їхніми 

бажаннями та інтересами, визнавати сильні сторони; 

-вміти вислуховувати, погоджуватися, відстоювати власну точку зору, 

домовлятися; 

- виявляти толерантність, емпатію, здатність співчувати, радіти; 

- налагоджувати з однолітками та дорослими гармонійні взаємини, 

домовлятися з ними; уникати конфліктів або розв’язувати їх мирним шляхом, 

утримуватися від образливих слів та агресивних дій; 
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- оптимістично ставитися до труднощів, уміти мобілізовуватися на їх 

подолання; проявляти витримку в стресових ситуаціях; 

- бути здатним до відповідальності, ініціювати допомогу та підтримку 

іншому; 

- розраховувати на себе, рідних, близьких, знайомих, товаришів; 

- гідно вигравати та програвати; 

- узгоджувати свої бажання з можливостями та вимогами; 

- контролювати та регулювати свою поведінку, утримуватися від 

негативних проявів; 

- довіряти власному досвіду, спиратися на реалістичну самооцінку; 

- уміти в разі потреби звернутися до людей за допомогою; 

- володіти мовленнєвим етикетом, бути здатною ініціювати,  підтримати 

та культурно завершити розмову;  

- бути людяною, справедливою людиною, вміти приймати точку зору 

іншої людини [5]. 

У науковій літературі зустрічаються різні визначення поняття «соціальна 

компетентність, проте суть у них лишається однаковою. 

– соціальна компетентність − це складне переплетення умінь, знань і дій, 

орієнтованих та організованих відповідно до навколишньої соціальної 

реальності, які відкривають і забезпечують можливість самореалізації в заданій 

ситуації (М. Докторович) [4];  

– соціальна компетентність дитини − відкритість до світу людей, навички 

соціальної поведінки, готовність до сприймання соціальної інформації, бажання 

пізнати людей і робити добрі вчинки (Т. Поніманська) [6];  

– соціальна компетентність дитини є інтегральною якістю особистості, 

що складається з комплексу емоційних, мотиваційних, характерологічних 

особливостей і виявляється в соціальній активності та гуманістичній 

спрямованості особистості (Н. Гавриш) [3]. 
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Психолог А. Бодалєв наголошує на тому, що соціальна компетентність 

майже не залежить від природно-фізіологічних якостей, адже вона формується 

під впливом зовнішніх чинників: сімейна ситуація, умови самовираження і 

саморозвитку, життєві труднощі й досвід подолання перших особистісних 

проблем і життєвих ускладнень, оточення [2]. 

У молодшому шкільному віці формується мотивація соціально значущої 

діяльності. Якщо вчасно не закласти основи такої мотивації, можна очікувати 

проблеми із взаємодією з навколишнім середовищем у більш старшому віці. 

Завдяки формуванню соціальної компетентності розвивається здатність до 

довільної регуляції поведінки, критичне ставлення до себе й до інших людей 

[1]. 

Соціальна компетентність – це не та справа, яка вирішується за 1 урок, це 

–  цілеспрямований та довготривалий процес формування, стимулювання та 

розвитку. Соціальну компетентність бажано розвивати не лише на уроках ЯДС, 

де є найбільший простір для розвитку, а і на інших, наприклад, уроках 

словесності.  

Основними недоліками дистанційного навчання у контексті розвитку 

соціальної компетентності є: майже відсутнє неформальне, особисте 

спілкування між вчителем та учнями, а також безпосередньо між учнями; 

нестача мотивації навчатися і виконувати завдання самостійно; відсутність або 

критична нестача роботи у групі, в парах, командної роботи; брак часу для 

виховних бесід або проєктів і для вільного висловлення думок на соціально 

важливі теми. Все це може нівелювати набуті раніше навички, знання та 

уявлення, які стосуються соціальної компетентності.  

Ми вважаємо, що є достатньо засобів, які вчитель може використовувати 

для розвитку цієї компетентності під час дистанційного навчання. 

Соціальна компетентність передбачає також і оволодіння усним і 

письмовим спілкуванням [8]. Це говорить  про прямий зв’язок процесу 

розвитку соціальної компетентності з уроками словесності, які включають і 
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уроки мови, і літературне читання, і розвиток мовлення. Соціальну 

компетентність можна успішно розвивати і в період дистанційного навчання, 

використовуючи різноманітні інтернет-засоби. Це можуть бути уроки, тренінги 

і різноманітні заняття у Zoom-кімнатах, робота молодших школярів із чат-

ботами, певні види активностей у соціальних мережах, спільна робота в 

інтернеті з використанням хмарних технологій, наприклад, спільна робота над 

Google-презентацією і Google-документом. В останньому можна організувати 

ефективну роботу над роботою з медіа, наприклад, або на редагування медіа- та 

звичайних текстів в учнівській групі. Крім того, на період дистанційного 

навчання, або звичайного, або змішаного навчання для розвитку соціальної 

компетентності можна використати Інтернет-канали, такі як YouTube. Такий 

канал може вести як вчитель, так і учні, попередньо ознайомившись із 

правилами безпечної роботи в інтернеті та етикетом користування подібними 

платформами. Тут варто пам’ятати також, що задля попередження можливих 

небезпек для молодших школярів в Інтернеті (шахрайство, кібертретирування, 

педофілія) вчитель має проводити заходи просвітницького характеру, 

нагадуючи учням про те, як безпечно користуватися інтернетом [7]. Ми 

переконані, що такі уявлення та навички також є важливою складовою 

соціальної компетентності. Крім того, молодші школярі мають на доступному 

їм рівню вміти розрізнити фейк від правдивої, підтвердженої інформації. Варто 

не забувати, що мультиплікаційні фільми були і залишаються ефективним та 

легкозасвоюваним засобом розвитку емпатії, мислення і соціальної 

компетентності. Завданням для групи школярів може бути створити власний 

мультфільм на наперед визначену тему, прописавши попередньо сюжет, текст, 

діалоги; або зробити розвиваючий мультфільм, який пояснює, наприклад, 

причини вчинків того чи іншого персонажа із літературного твору. Такі 

мультфільми можна обговорювати у класі на уроках словесності, досягаючи 

при цьому декількох цілей: розвивати вміння спілкуватися один з одним, 

поважати думки інших, висловлювати і доводити свою думку… 
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Проблема збереження й зміцнення здоров'я населення, особливо 

студентської молоді, залишається однією з найактуальніших для держави. На 

цьому наголошено в Законах України “Про освіту” і “Про фізичну культуру і 

спорт” та в Державній національній програмі “Освіта” (Україна ХХІ століття), 

Державній програмі розвитку фізичної культури «Концепція фізичного 

виховання в системі освіти України». 

Метою підготовки майбутнього викладача вищої школи при навчанні у 

вищому ЗВО є сприяння формуванню гармонійно розвиненої, творчої 

особистості студента, здатної орієнтуватися в складних педагогічних ситуаціях, 

уміти швидко приймати правильні рішення, володіти новітніми технологіями в 

галузі педагогічної освіти.  

Одночасно необхідно зауважити, що важливим чинником професійної 

підготовки майбутніх фахівців є стан здоров’я. Студент має піклуватися про 

своє здоров'я, берегти його як цінність, набуваючи навичок професійного 

здоров'я – інтегральної характеристики функціонального стану організму 

людини, що характеризує її здатність до певної професійної діяльності, у 

даному випадку педагога, із заданою ефективністю й тривалістю впродовж 
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навчання у ЗВО, а також стійкість до супутніх несприятливих чинників цієї 

діяльності й умінням пристосовуватися до них. Головним показником 

професійного здоров'я майбутнього фахівця є його працездатність.  

На успішність професійної діяльності майбутнього фахівця, зокрема 

педагога, значний вплив має саме фізичний стан його організму, що, у свою 

чергу, залежить від показників фізичного розвитку. Усе це знаходиться в прямо 

залежить від фізичної активності, здатності студентів до самостійних 

регулярних занять фізичною та рекреативною діяльністю, яка в структурі 

професійної діяльності майбутнього педагога посідає важливе місце. Саме 

рекреація спрямована на використання фізичної культури як засобу зміцнення й 

розвитку фізичних і духовних якостей студентів, спілкування та відпочинку, 

формування орієнтації на свободу вибору форм занять, можливість активізації 

ініціативи та самостійності [2].  

Трансформаційні процеси, що відбуваються в українському суспільстві, 

окрім деяких позитивних зрушень, позначаються негативними явищами в 

життєдіяльності людей – зниженням тривалості життя, скороченням рухової 

активності, підвищенням рівня неінфекційних хронічних захворювань, 

істотним зменшенням фінансової забезпеченості, втратою орієнтирів на 

здоровий спосіб життя, відчуженням від фізичної культури дітей, молоді та 

дорослих [1, 3, 4]. Однією із причин погіршення ситуації  зі здоров’ям 

населення є недостатня з боку держави фінансово-матеріальна підтримка 

рекреаційно-оздоровчої сфери, яка покликана відтворювати працездатність 

населення, що і призводить до фізичної пасивності. На тлі проблем, пов’язаних 

із погіршенням екологічних передумов існування, низьким рівнем життя, а 

також неефективним медико-санітарним забезпеченням, зростають смертність і 

захворюваність населення. За тривалістю життя Україна посідає передостаннє 

місце серед усіх країн Європи і Центральної Азії. 

Крім того, через брак освітньої культури окремих верств населення, 

мізерні матеріальні статки, а також недостатню увагу до організації дозвілля з 
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боку місцевих органів влади, проведення вільного часу почасти 

супроводжується деструктивними для розвитку організму формами, котрі не 

лише культивують застарілі шкідливі звички, а й розширюють їх [1,3]. Отже, в 

Україні рекреаційно-оздоровча діяльність ще не набула широкої популярності. 

Наразі для збільшення обсягу рухової активності різних соціальних 

категорій та якісного наповнення їхнього вільного часу різними цікавими і 

ефективними формами рекреаційної діяльності постає практична проблема 

активізації уваги громадськості до фізичної культури і спорту як інституцій, що 

забезпечують збереження і цілеспрямоване відновлення психофізичного стану, 

продуктивних сил суспільства [1-4]. Все  це  передбачає  теоретичне 

узагальнення накопиченого зарубіжного і вітчизняного досвіду використання 

різноманітних форм фізичної культури для усіх вікових груп населення. 

На сучасному етапі розвитку суспільства розвинутих країн властива 

найпильніша увага до проблем організації активної рекреаційної діяльності [1-

4]. На розвиток рекреації у цих країнах істотно вплинули суспільні тенденції 

перерозподілу ресурсу часу (робочого та вільного), зміна у взаємозалежності 

професійно-трудової та культурно-дозвіллєвої діяльності, скорочення робочого 

тижня, збільшення терміну відпускного періоду, стабілізація вихідних і 

святкових днів, система високих заробітних плат, зростання частки населення, 

зайнятої неповний робочий день, його структурне та змістовне наповнення. 

Розвивається сімейне дозвілля, оздоровчо-розважальний та пізнавальний 

туризм, активні види дозвіллєвої діяльності тощо. Рекреація посідає четверте 

місце в світі за темпами розвитку серед інших видів діяльності. Як свідчать дані 

R. V. Russell [5], 94,5 % населення світу брали участь як мінімум в одному із 

видів рекреації за останні п’ять років. 

Незважаючи на те що в зарубіжних наукових школах проблеми рекреації 

вивчаються значно довше, глибше та інтенсивніше, останнім часом 

російськими і вітчизняними авторами зроблено ряд успішних спроб 

дослідження фізичної рекреації як багатовимірного соціального явища. 
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Рекреаційна діяльність є предметом не лише природничих, спеціальних наук, а 

й численних гуманітарних дискурсів, в яких йдеться про мотивацію у виборі 

ціннісної життєвої орієнтації людей. Так,  у деяких працях [1-4] рекреація 

розглядається не лише в прикладному континуумі медико-біологічних знань, а 

в широкому  соціальному діапазоні, що детермінують ставлення людей до 

власного здоров’я.  

Постає проблема розробки важливих теоретико-методологічних проблем, 

пов’язаних із функціонуванням рекреаційної сфери. Насамперед, йдеться про  

потребу принципово нових поглядів на роль та місце фізичної рекреації у 

сучасному суспільстві релятивістських цінностей, на привабливі та доступні 

форми рекреаційно-оздоровчої діяльності, з урахуванням демографічної і 

матеріально-технічної ситуації. Саме з цих позицій необхідно визначати 

сутність рекреації.  

Поняття «рекреація» має різний зміст. У перекладі з латинської 

«rekreatio» означає повертати здоров'я, сили. Саме поняття «рекреація» 

пов'язане з вільним від основної діяльності часом. А це вже є дозвіллям, яке 

людина планує за власним бажанням і потребам, мотивуючи багатьма 

факторами: бути здоровим; мати хороший, респектабельний вигляд; цікаво, 

корисно відпочити і відновити сили, розширити коло своїх знайомств. Існує два 

види рекреації.  

Інтелектуальна, яка допускає певні розумові розваги, і фізична, яка 

передбачає виконання фізичних вправ або інших рухових дій, пов'язаних із 

фізичною культурою особистості [1]. 

Фізична рекреація - одна з форм рекреації, її аспекти представлені 

практично в усіх її видах, і здійснюється вона за допомогою рухової діяльності 

з використанням фізичних вправ в якості основних засобів. Фізична рекреація 

включає більше двадцяти цільових установок і основні з них - відновлення, 

відпочинок, переключення на інший вид діяльності, отримання задоволення від 

фізичних занять, розвага. Різноманіття ознак фізичної рекреації визначає 
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різноманітність її форм: рекреативна, фізична культура, рекреація спорту, 

рекреація туризму, оздоровча фізична рекреація, фізкультурно- виробнича 

рекреація [1]. 

Унаслідок цього, на відміну від інших видів фізичного виховання у 

фізичній рекреації відсутні чітка цільова спрямованість і науково-обґрунтовані 

рекомендації з використання засобів, методів, форм рекреаційних занять, 

параметрів навантаження для задоволення індивідуальних потреб людини в 

цьому виді діяльності з урахуванням статі і віку, фізичного розвитку, 

соціального статусу тих, хто займається. 

Специфічні завдання фізичної рекреації розглядаються в контексті 

завдань фізичного виховання та спорту. 

У наукових дослідженнях виділяють такі аспекти фізичної рекреації: 

Біологічний: вплив фізичної рекреації на оптимізацію стану організму 

людини. 

Соціальний: якою мірою вона сприяє інтеграції людей в певну соціальну 

спільність і як в процесі неї відбувається обмін соціальним досвідом. 

Психологічний: які мотиви лежать в основі рекреаційної діяльності і які 

психічні новоутворення виникають у людини в результаті цієї діяльності. 

Освітньо-виховний: який вплив фізична рекреація надає на формування 

особистості в її фізичному, інтелектуальному, моральному, творчому та 

професійному розвитку. 

Культурно-аксіологічні: які культурні цінності засвоює людина в 

процесі фізичної рекреаційної діяльності і якою мірою вона сприяє створенню 

нових особистісно- суспільних цінностей. 

Економічний:   як   організовується   фізична  рекреація,  які кошти 

використовуються і хто її організовує [2]. 

Фізична та рекреативна культури єдині у своїй гуманістичній 

спрямованості та орієнтовані на конкретну особистість студента і створюють 

необхідні передумови і умови для формування здорового способу життя [4]. 
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Вивчення стану питання показало, що дослідниками фізична рекреація 

розглядається як відпочинок і діяльність у процесі проведення дозвілля, засіб 

відновлення сил, витрачених у процесі трудової діяльності як засіб надбання та 

реалізації життєвих цінностей [1].  

Кожний із вищеозначених підходів не суперечить один одному, а 

доповнює його, більше уваги приділяючи лише характеристиці поняття 

«фізична рекреація». Уза гальнення теоретичних положень щодо визначення 

сучасного змісту поняття «фізична рекреація» як діяльності, що містить різні 

форми рухової активності й спрямована на активний відпочинок; відновлення 

сил, витрачених у процесі професійної праці; збереження й зміцнення здоров’я; 

розвага й отримання задоволення від процесу занять, виводить поняття фізичної 

рекреації за межі організованого відпочинку та змістовного дозвілля. Кінцевий 

результат її функціонування виражається в оптимізації фізичного, психічного й 

соціального стану людину (рис. 1.).  

 

Рис. 1.Трактування поняття «фізична рекреація» у спеціальній науковій 

літературі 

Так О.Андеева сформулювала визначення терміна «фізична рекреація» як 

добровільна, нерегламентована, рухова активність у вільний час, спрямована на 
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відновлення розумових і фізичних сил, пов’язаної з отриманням задоволення 

від процесу використання фізичних вправ, природних факторів. 

В умовах формування в Україні нових провиробничих відносин здоров'я 

людини, його фізичний стан розглядаються як товар,який порівнюється із 

професійною кваліфікаціей працівника, особливо при прийомі на роботу. 

Однак рішення цієї проблеми повністю залежить від рівня рекреативной і 

фізичної культури конконкретного людини. 

Важливим фактором професійної підготовки майбутніх фахівців є стан їх 

здороров'я. Успішність професійної діяльності будущего фахівця, зокрема 

педагога,в більшій мірі залежить від фізичного стану його організму, що, в 

свою чергу, характеризується показниками його фізичного розвитку. Все це 

находиться в прямій залежності від фізичної активності, здатності студентів до 

самостійних регулярних занять фізичною і рекреативной діяльності, яка в 

структурі професійнимної діяльності майбутнього педагога маєпевне значення.  

Саме рекреація направлена на використання засобів фізичної культури 

для зміцнення і розвитку фізичних і духовних якостей студентів, спілкування і 

відпочинку, формування орієнтації на свободу вибору форм занять, можвість 

прояву ініціативи і самостійності. 

Аналіз наукових джерел (В.Гриньова, О.Коваленко, О.Романовський) 

засвідчив, що метою професійної підготовки майбутнього інженера-педагога 

при навчанні у ЗВО є сприяння формуванню гармонійно розвиненої, творчої 

особистості студента, здатної орієнтуватися в складних педагогічних ситуаціях, 

уміти швидко приймати правильні рішення, володіти новітніми технологіями в 

галузі педагогічної освіти. У той же час необхідно зауважити, що важливим 

чинником професійної підготовки майбутніх фахівців є стан здоров’я їхнього 

організму та його збереження, організація дозвілля студентів. 

Рекреаційна культура студентів ЗВО в процесі професійного навчання 

характеризується сформованим ціннісно-мотиваційним ставленням студента до 

свого здоров'я, формуванням здорового способу життя, оволодінням системою 

інтегрованих і міждисциплінарних знань, уміннями і навичками самостійної, 
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добровільної рекреативної діяльністю, спрямованих на поліпшення стану 

організму студента, які він самостійно втілює у своє повсякденне життя [2]. 

Структурними компонентами рекреаційної культури студентів ЗВО є:  

мотиваційно-ціннісний, когнітивно-процесуальний та рефлексивно-

контрольний [8].  

Мотиваційно-ціннісний компонент передбачає спрямованість студента на 

здійснення рекреативної діяльності (сформованість у студентів усвідомлення 

цінностей людини, її здоров’я та здорового способу життя, інтересу до занять 

рекреативною діяльністю). З проблемою потреб, інтересів і мотивів діяльності 

тісно пов'язане завдання формування в студента усвідомленого ставлення до 

свого здоров'я, здорового способу життя – одного з концептуальних  положень 

процесу формування рекреативної культури. Рекреаційна культура повинна 

викликати потребу й інтерес до регулярних і систематичних занять фізичною 

культурою, фізичного самовдосконалення. 

Когнітивно-процесуальний компонент включає систему знань оздоровчої 

та психолого-педагогічної  спрямованості (валеології, теорії та методиці 

фізичної культури, екології, безпеки життєдіяльності, психології, педагогіки); 

проективних, організаційних, конструктивних, рефлексивних умінь та 

значущих якостей особистості – рухових (гнучкість, спритність, сила, 

швидкість, витривалість) та вольових (цілеспрямованість, наполегливість, 

рішучість, самостійність і дисциплінованість). Під час формування 

рекреаційної культури студентів ЗВО є рекреативна діяльність, яку здійснює 

студент. 

Контрольно-рефлексивний компонент передбачає контроль та корекцію 

власної діяльності. Проведення регулярного моніторингу за рівнем досягнення 

студентами фізичного розвитку; мотиви і потреби студентів у рекреативній 

діяльності. 

Отже, підсумовуючи вищевикладене, можна зазначити, що рекреаційна 

культура майбутніх викладачів  вищої школи – це  інтегроване особистісне 

утворення, що включає систему знань, умінь і якостей, спрямовану на 
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покращення стану їхнього організму та формування здорового способу життя; 

визначено її структурні компоненти: мотиваційно-ціннісний (сформованість у 

студентів усвідомлення цінностей людини, її здоров’я та здорового способу 

життя, інтересу до занять рекреативною діяльністю), когнітивно-процесуальний 

(сформованість системи знань оздоровчої та психолого-педагогічної 

спрямованості; сформованість проективних, організаційних, комунікативних, 

рефлексивих умінь та значущих рухових і вольових якостей особистості 

(гнучкість, спритність, сила, швидкість, витривалість; цілеспрямованість, 

наполегливість, рішучість, самостійність й дисциплінованість), контрольно-

рефлексивний (здатність до самооцінки й корекції власної діяльності). 

Необхідно зазначити, що всі компоненти взаємозв’язані, а в процесі 

формування необхідно домагатися їх єдності: уміння без знань неможливі, 

творча діяльність здійснюється на певному змістовому матеріалі знань, умінь та 

розвитку якостей.  
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Головною метою вищої медичної освіти є всебічне формування 

особистості висококваліфікованого спеціаліста, здатного до самоосвіти, 

саморозвитку та інноваційної діяльності в умовах сучасного інформаційного 

суспільства. Стрімкий розвиток сучасної науки і широке впровадження нових 

технологій та методик у сферу практичної медицини кардинально змінюють не 

тільки умови праці медичних працівників, але й істотно підвищують вимоги до 

випускників вищих навчальних закладів. Для досягнення успіху у здобутті 

якісної вищої освіти необхідно перетворити студента із пасивного споживача 

масиву теоретичних знань в активного їх творця, що спроможний 

сформулювати проблему, проаналізувати шляхи її вирішення, визначити 

оптимальний варіант і обґрунтовано довести його правильність. Система вищої 

медичної освіти покликана готувати фахівців не тільки з високим рівнем 

теоретичної та практичної підготовки зі своєї спеціальності, але й працівників, 

які спроможні швидко і ефективно реагувати на новітні досягнення медичної 

науки, які володіють клінічним мисленням і навичками епідеміологічної оцінки 

ситуації і готові впроваджувати наукові розробки в практику охорони здоров'я. 

Ефективному досягненню цієї мети сприятиме всебічний розвиток студента як 

особистості, його талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, а 

також формування моральних цінностей, здатності до свідомого суспільного 

вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству. 

Тому необхідною передумовою підготовки майбутніх лікарів у вищому 

медичному навчальному закладі стає дотримання норм академічної 

доброчесності. 

Стаття 42 Закону України «Про освіту» (05.09.2017) трактує академічну 

доброчесність як сукупність етичних принципів і правил, якими мають 

керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання, 

провадження наукової та творчої діяльності з метою забезпечення довіри до 

результатів навчання, наукових та творчих досягнень [4]. Згідно положень 

«Фундаментальних цінностей академічної доброчесності», розроблених у 
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міжнародному центрі академічної доброчесності при Ратлендському інституті 

етики Університету Клемсон (Південна Кароліна, США), це поняття 

розкривається як відданість академічної громади у всіх своїх діях 

фундаментальним людським цінностям: чесності, довірі, справедливості, 

повазі, відповідальності й мужності [1, 5].  

Дотримання норм академічної доброчесності неможливе без співпраці 

того, хто навчається, із тим, хто навчає. Кожен заклад вищої освіти прагне 

створити середовище, яке сприятиме навчанню, вихованню, вдосконаленню, 

всебічному розвитку, плідній роботі як студентів, так і викладачів, а також 

прагненню до обміну знаннями, впровадженню інновацій, підтриманню 

особливої університетської культури. При цьому кожен член університетської 

громади, дотримуючись таких норм, робить неоціненний внесок у розвиток 

свого університету, зміцнення його іміджу, ділової репутації та популярності в 

освітньому просторі [2]. 

Втілення академічної доброчесності – це, насамперед, дотримання всіма 

учасниками освітнього процесу принципів чесності, неприйнятності плагіату, 

негативного відношення до всіх видів списування, несанкціонованого 

використання інтелектуальних надбань інших людей, підтримання 

сприятливого соціально-психологічного клімату у колективі, групі, формування 

толерантності та високих моральних стандартів професійної діяльності. Для 

ефективного впровадження принципів академічної доброчесності наукові, 

науково-педагогічні, педагогічні працівники, співробітники, здобувачі освіти 

зобов’язуються дотримуватися таких норм та правил, як визнання верховенства 

права та законів України, патріотизму та домінування суспільного над 

особистим, необхідність набуття професіоналізму та компетентності, 

справедливість та толерантність у відносинах, чесність і порядність у поведінці 

та всіх видах діяльності, повага до свободи та людської гідності, персональна 

відповідальність за результати своєї роботи, дотримання колегіальності та 

демократичності, постійне самовдосконалення та саморозвиток, нетерпимість 
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щодо недотримання засад академічної доброчесності [3]. Тому набуває 

значення проведення у навчальних закладах вищої освіти різноманітних заходів 

із запобігання шахрайству, фальшуванню та плагіату, дотримання академічних 

стандартів, чесність і ретельність у дослідженнях та науковому видавництві. 

З метою впровадження принципів академічної доброчесності у вищих 

навчальних закладах охорони здоров’я розробляються положення, методичні і 

довідкові посібники, проводяться інформаційні заходи, створюються відповідні 

підрозділи, загальнодоступні бази наукових текстів, здійснюється перевірка на 

плагіат дисертаційних робіт, наукових та науково-методичних публікацій, 

студентських наукових робіт, проводяться заходи з виявлення та попередження 

академічного шахрайства серед студентів. В основі академічної доброчесності 

лежить чесність, порядність у виконанні своїх обов’язків, довіра, 

справедливість, повага та відповідальність, і дотримання цих засад є запорукою 

формування інтелектуальної гідності, самоповаги, підвищення рівня вищої 

освіти і підготовки висококваліфікованих професіоналів. Лише постійна 

цілеспрямована робота у цих напрямках дозволить закріпити і поширити 

принципи академічної доброчесності в практику освітньої діяльності закладів 

вищої освіти, а заходи спрямовані на популяризацію засад академічної 

доброчесності не лише серед учасників освітнього процесу, але й серед 

українського суспільства загалом, сприятимуть більш швидкому впровадженню 

цих норм освітньої діяльності в життя вищих навчальних закладів в межах всієї 

країни.  

Основним завданням викладачів вищої школи є передача необхідних 

теоретичних знань, практичних навичок та компетенцій. В процесі навчання 

студент завдяки самостійному опрацюванню частини матеріалів набуває 

навичок самостійно вчитися, що допоможе підтримувати кваліфікацію та рівень 

самоосвіти у майбутньому. Навчальна діяльність здобувачів освіти повинна 

бути об’єктивно оцінена викладачем, а свідоме завищення або заниження 

оцінки результатів навчання студентів є проявом академічної недоброчесності. 
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Головна задача здобувача освіти полягає у чесному та відповідальному 

виконанні навчальних планів та програм. Важливо не допускати при цьому 

списування, використання заборонених джерел, обману і шахрайства при 

оцінюванні результатів, відсутності на заняттях без поважної причини, 

хабарництва. Крім того, дотримання академічної доброчесності під час 

створення власних проектів, наукових робіт, рефератів, виступів на 

конференціях, передбачає неможливість включення до своїх проектів чужих 

робіт без посилання на них. Таким чином, виконання норм академічної 

доброчесності для здобувачів освіти передбачає: самостійне та вчасне 

виконання поточних навчальних завдань, завдань підсумкових контролів знань 

та атестацій; посилання на джерела інформації у разі використання ідей, 

проектів, розробок інших людей; дотримання норм законодавства про 

авторське право і суміжні права; надання достовірної інформації про результати 

власної навчальної діяльності, використані методики досліджень і джерела 

інформації [5]. 

При впровадженні норм академічної доброчесності в життя вищого 

навчального закладу значну роль може відігравати студентське 

самоврядування, оскільки студентська молодь, у своїй більшості, завжди 

володіла загостреним відчуттям справедливості, потягом до всього нового і 

цікавого, бажанням бути завжди в авангарді подій, потребою мати широке коло 

спілкування, бажанням спробувати свої сили в різноманітних видах діяльності, 

потребою завжди відповідати на виклики сучасності тощо. Тому активна участь 

студентів у самоврядуванні дає широкі можливості для самовираження, 

зростання власного авторитету серед друзів, одногрупників, колективу 

навчального закладу, для постійної самоосвіти та інтелектуального зростання, 

формування лідерських рис особистості, розвитку здібностей до комунікації, 

для набуття навиків колективної співпраці, виховання організованості та 

дисциплінованості. Діяльність студентського самоврядування може не тільки 

активно поширювати ідеї академічної доброчесності серед пересічних 
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студентів, але й довести переваги чесного навчання над сфальсифікованими 

результатами. 

 Зважаючи на вище сказане, навчання на засадах академічної 

доброчесності має стати безкомпромісною нормою при підготовці студентів-

медиків, від майбутнього професіоналізму яких залежить життя і благополуччя 

пацієнтів. Тільки усвідомлення абсолютною більшістю учасників процесу 

освіти фундаментальних цінностей академічної доброчесності є запорукою 

успіху суспільства та здоров’я нації. 
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Резюме. У статті обґрунтована актуальність наукового пошуку і широкого 

використання в навчальній практиці сучасних фітнес технологій з метою 

оптимізації процесу фізичного вдосконалення, навчання і виховання  молоді.  

Вступ. В останні роки в Україні відзначається складна ситуація зі станом 

здоров'я населення в цілому, і молодого покоління зокрема. На швидке 
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вирішення цієї проблеми направлені положення основних законів і державних 

програм прийняті урядом України за останні роки [3,8,12 и др.]. 

Вивчення доступних нашій увазі літературних джерел показало, що проблема 

оптимізації рухової активності учнівський молоді в нашій країні залишається 

актуальною і далека від її остаточного рішення. Багато фахівців фізичної 

культури і спорту, практичної медицини, психології, представники соціальних 

наук, а також державні діячі України вважають, що в сучасних умовах у країні 

спостерігається складна ситуація зі станом здоров'я населення. Таким чином 

проблема оптимізації фізичного стану  ЗВО спеціальної медичної групи в нашій 

країні залишається актуальної і далека від її остаточного рішення. 

  Багато авторів вважають, що фізична активність – це частина способу 

життя і поводження людини. Необхідно відзначити, що рухова активність і 

форми її організації мають позитивний вплив на здоров'я людини тільки за 

умови адекватного їх об’єднання  з комплексом економічних і соціальних умов 

життєдіяльності. Відомо також і те, що найважливіше значення для людини має 

раціональна організація рухової активності із самого раннього віку, включаючи 

і студентські роки. 

 Отримані нами в дослідженні дані свідчать про те, що в процесі навчання 

у вищих навчальних закладах рухова активність і як слідство фізичний стан 

студентів має потребу в корекції.  

            В обстеженої  групі студентів  вона задовольняється усього лише 

на 20%-30% у залежності від періоду навчання протягом навчального року, 

статі що займаються у ВНЗ. Важливий і той факт, що ЗВО в залежності від 

статі по-різному оцінюють значення занять фізичною культурою і спортом у 

ВНЗ. Жіноча частина випробуваних (близько 70%) на перше місце середовище 

культурних цінностей одержуваних для себе в процесі занять фізичною 

культурою, ставлять можливість корекції статури, тоді як у чоловіків близько 

40% вважають пріоритетним розвитку основних фізичних якостей і придбання 

необхідних рухових умінь і навичок (близько 35%). Така диференціація мотивів 
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до занять фізичною культурою і спортом дозволила нам сконцентрувати увагу 

на таких видах фізкультурно-оздоровчої діяльності як аеробіка, шейпінг, йога, 

пілатес, цигун і інших видах і елементах сучасних фітнес технологій. 

На сучасному етапі розвитку суспільства особлива увага приділяється 

всебічному розвитку молоді. Всебічно розвинена людина — це той, хто 

одержав достатнє розумове і фізичне виховання, пройшов необхідну школу 

морального, естетичного навчання, має високу виробничу культуру, різнобічне 

загальноосвітнє підготування. Гармонійний фізичний розвиток людини не є 

якимось постійним розміром, який виражений у визначеному співвідношенні 

частин тіла. Можна бути високою людиною крупної статури, але нездоровим і 

фізично нерозвиненим. Антропометричні дані, тобто зведення про розміри 

окремих частин тіла, самі по собі ще не визначають фізичний стан людини, 

його готовність до плідного суспільне корисній діяльності. 

Отримані ними дані говорять про те, що сучасна молодь, а особливо їхня 

жіноча частина, незадоволені використовуваними в практиці роботи вищих 

навчальних закладів формою і змістом цих занять. Близько 70%  з декількох 

тисяч (більш  3000) студенток в анкетах віддавали перевагу нетрадиційним 

видам фізкультурно-оздоровчої (рекреаційної) діяльності. Таке ж явище, за 

даними Ю.Войнара [3],  спостерігається в Європі. Аналогічні дані отримані 

іншими авторами [5,6] 

В останні роки на Україні, у сфері охорони здоров'я, фізичної культури і спорту 

спостерігається різке збільшення потоку різного роду рекомендацій, методів і 

приватних методик, на думку їхніх авторів, спрямованих на рішення проблем 

оздоровлення населення країни. Більшість цих методичних розробок і 

рекомендацій витримано в стилі нетрадиційних напрямків у сфері фізичного 

вдосконалення населення. Ці рекомендації не завжди засновані на науковому 

підході до рішення даної проблеми, не мають експериментального 

обґрунтування і випливають з особистих практичних спостережень і 

припущень авторів.          
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Метою нашого дослідження було вивчення можливості корекції фізичного 

стану студенток спеціальної медичної групи ЗВО з допомогою використання 

в навчальній діяльності нетрадиційних засобів і елементів сучасних фітнес 

технологій. 

      Для досягнення поставленої мети нами вирішувалися наступні задачі:  

- вивчити мотиваційні сфери самовдосконалення ЗВО в процесі занять 

фізичною культурою і спортом; 

- розробити варіанти корекції фізичного стану студенток шляхом 

використання різних систем нетрадиційних засобів і методів фізичного 

самовдосконалення; 

- апробувати в експерименті й оцінити ефективність розроблених варіантів 

корекції і керування  РА  жінок яки займаються.  

   У процесі рішення основних задач дослідження нами були використані різні 

методи і приватні методики: 

- вивчення ретроспективної інформації з проблем дослідження; 

- оцінка мотивації і мотивів занять фізичною культурою і спортом; 

- визначення впливу різних форм і методів організації занять 

нетрадиційними видами спорту на динаміку  РА ЗВО; 

- бесіди, опитування й анкетування учасників педагогічних спостережень; 

- математична обробка фактичного матеріалу і його наступний аналіз і 

оцінка. 

Результати дослідження та їх обговорення. Отримані нами в дослідженні 

дані свідчать про те, що в процесі навчання у вищих навчальних закладах 

рухова активність студентів має потребу в корекції і далека від її оптимального 

варіанта. Зокрема в обстеженій нами групі студентів (більш 500 студентів) вона 

задовольняється усього лише на 20%-30% в залежності від періоду навчання 

протягом навчального року, і статі що займаються у ВНЗ. Цікавий і той факт, 

що студенти в залежності від статі по-різному оцінюють значення занять 

фізичною культурою і спортом у ВНЗ. Жіноча частина випробуваних (близько 
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70%) на перше місце середовище культурних цінностей одержуваних для себе в 

процесі занять фізичною культурою, ставлять можливість корекції статури, тоді 

як у чоловіків близько 40% вважають пріоритетним розвиток основних 

фізичних якостей і придбання необхідних рухових умінь і навичок (близько 

35%). Така диференціація мотивів до занять фізичною культурою і спортом 

дозволила нам сконцентрувати увагу на таких нетрадиційних видах 

фізкультурно-оздоровчої діяльності як аеробіка, шейпінг, фітнес, бодібілдинг  і 

деяких видах єдиноборств  (східних і вітчизняних). 

Важливим напрямком нашого дослідження стало вивчення форм, методів 

і засобів рекреаційних заходів [РЗ], використовуваних студентами протягом 

навчального тижня для ліквідації дефіциту рухової активності [РА]. 

Наші дослідження, проведені серед студентів двох провідних ВНЗ м. Одеси 

[ОНПУ,ОДАБА] показали однорідність і відсутність статистично достовірної 

різниці в складі груп, що відрізняються переважним використанням у процесі 

фізичного самовдосконалення, тих або інших форм і видів РЗ. Незначну 

перевагу при цьому мали випробувані ОДАБА м. Одеси, але це ніяк не 

відбилося на вірогідності отриманих результатів 
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техніки рухів, життєзабезпечуючі біотехнології.  

Резюме. У статті обґрунтована актуальність наукового пошуку і 

широкого використання в навчальній практиці сучасних біометричних аспектів 

і біомеханічних технологій з метою оптимізації процесу фізичного 

вдосконалення, навчання і виховання учнівської молоді.  

Вступ. В даний час Україна переживає етап активного реформування 

ряду сфер державної діяльності. Особливу увагу в цьому процесі приділяється 

питанням вдосконалення системи освіти. В ході даних реформ, необхідно 

враховувати той факт, що в країні відзначається складна ситуація зі станом 

здоров'я населення в цілому, і молодого покоління зокрема. На швидке 
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вирішення цієї проблеми направлені положення основних законів і державних 

програм прийняті урядом України за останні роки [3, 4, 5 та ін.]. Проведений 

нами аналіз спеціальної спортивно-педагогічної літератури дає підстави судити 

про те, що техніка рухових дій є не тільки способом вирішення рухового 

завдання у фізичної вправі, а й якісною характеристикою ефективності, 

економічності, варіативності та індивідуалізації рухової функції людини в 

цілому, і в спортивному відношенні зокрема.  

Удосконалення рівня оволодіння технікою рухових дій в будь-якому 

вигляді фізичних вправ є важливим завданням спортивної науки та її швидке 

вирішення актуально і не викликає сумнівів. У робочій гіпотезі ми виходили з 

того, що вдосконалення процесу оволодіння технікою рухових дій, що 

здійснюється на основі реалізації в практику біотехнологій з використанням 

передових досягнень сучасної науки, може служити одним з напрямків 

інновації навчальної діяльності. Навчальна діяльність повинна бути спрямована 

на підвищення рухового потенціалу молоді та попереджати негативні моменти, 

пов'язані з загрозою їх здоров'ю при заняттях фізичними вправами і спортом.  

Метою нашої роботи є створення широкого інформаційного простору у 

вивченні проблем можливості оптимізації рухової діяльності шляхом 

раціонального моделювання основних біомеханічних параметрів рухів. 

Використання в практиці навчально-виховної діяльності педагогічних 

інновацій, побудованих на розвитку рухової культури молоді, призведе до 

підвищення її рухового потенціалу і формування творчо усвідомленого 

«Здорового способу життя».  

Для досягнення мети вирішували завдання:  

- проводили літературний пошук та аналіз доступної інформації про 

перспективні напрямки сучасної педагогічної науки, яка реалізується в процесі 

формування рухової культури молоді шляхом широкого застосування в 

практиці фізичного виховання передових біотехнологій технологій, елементів 

біомеханічного моделювання основних параметрів техніки рухових дій;  



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

© Смолякова І.Д., Фурса Р.Г., Кізима О.О. 
266 

- аналізували практику, що склалася підготовки здобувачів вищої освіти 

до розвитку власного рухового потенціалу і його подальшого розвитку;  

- сприяли формуванню у здобувачів вищої освіти спонукальних причин 

формування позитивної мотиваційної сфери до процесу фізичного 

самовдосконалення і творчого підходу до розвитку власних рухових здібностей.  

Крім літературного пошуку ми використовували методи опитування, 

бесіди, анкетування, елементи біомеханічного аналізу і моделювання, а також 

статистичну обробку фактичного матеріалу.  

Результати роботи та їх обговорення. Базовою передумовою реалізації 

висунутої гіпотези, розглядався той факт, що оптимальне управління технікою 

розглядається як - вибір найкращого (оптимального) варіанту програми дій для 

досягнення бажаного стану керованого процесу з мінімальними витратами і 

приведення системи в заданий стан (Український енциклопедичний словник; 

том 2, С.579). Теоретичне обґрунтування процесу підвищення рухової культури 

будувалося на загальновідомих поняттях про людину як про самоврядної 

системі, рухова діяльність якого управляється з тим або іншим ступенем 

ефективності. Рівень ефективності управління рухами у різних людей 

коливається в значній мірі: до величин на порядок нижче або вище у різних 

випробуваних. Людині властиво, в основному, дві форми діяльності: - розумова 

і рухова. Інші ж форми діяльності в загальній сфері людської діяльності 

займають порівняно невелику частину. Рухова діяльність в загальній системі 

життєдіяльності людини не тільки є переважною за обсягом і часу, але і має 

вирішальне значення для організму. Практично всі форми діяльності людини 

відбуваються за участю рухової діяльності, а рухова діяльність 

супроводжується активізацією розумової діяльності. Фізична культура, як 

частина загальної культури людини, характеризується високим рівнем 

здатності використовувати у своїй життєдіяльності передовий досвід в сфері 

фізичного самовдосконалення. Саме поняття «культура» вживається також для 

позначення рівня досконалості того чи іншого вміння і його не прагматичної 
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цінності. Теорія і методика фізичного виховання, в практиці фізичного 

виховання і спорту, допускає для позначення рівня досконалості рухового 

вміння або навички поняття техніки рухів. Аналіз спеціальної спортивно-

педагогічної літератури дає підстави судити про те, що техніка рухових дій є 

якісною характеристикою ефективності, економічності, варіативності та 

індивідуалізації рухової функції людини в цілому, і в спортивному відношенні 

зокрема. З кожним роком рівень людського інтелекту зростає. Зростання 

інтелектуальних здібностей людини позитивно впливають на результати 

навчально-виховного процесу. Це явище особливої важливості набуває в 

удосконаленні техніки рухів і досягненні високих спортивних результатів. 

Літературний пошук і аналіз його результатів показали, що у вітчизняній 

практиці розвитку рухової культури недостатньо використовуються передові 

досягнення спортивних наук. Існуюча практика роботи органів освіти вимагає 

якнайшвидшого реформування з урахуванням динаміки розвитку передової 

педагогічної науки і змін, що відбуваються в сучасному світі.  

В ході педагогічного експерименту була розроблена і реалізована в 

практиці навчального процесу система методів і засобів, спрямована на оцінку 

техніки і виправлення виявлених помилок. Теоретичною основою цієї методики 

є експертна оцінка, структурованого за фазами [1] і елементам руху в різних 

видах фізичних вправ. Як метрологічної одиниці шкали оцінки прийнята 

сумарна оцінка реалізаційної ефективності техніки кожної фази руху в балах 

(10 або 12 балів), розроблена на основі досягнень біомеханіки і біомоделювання 

[1,2].  

В першу групу матеріалів ми об'єднали приклади можливого 

моделювання основних біомеханічних параметрів техніки основних видів 

легкої атлетики. Педагогічне дослідження, проводилося на студентах 

факультету фізичного виховання (n> 100) та реабілітації Південноукраїнського 

національного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського (магістрант 

Кізима О.О.), і студентах Інституту медичної інженерії (ІМІ) ОНПУ (доц. 
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Смолякова І.Д.), в експерименті вивчали ефективність використання 

біомеханічного моделювання основних параметрів рухів (n> 40). Проведене 

нами педагогічне дослідження, включало в себе практичну апробацію 

запропонованих в даній статті «оціночної» і «корекційної» програм і дозволило 

значно підвищити рівень оволодіння технікою рухів в основних видах легкої 

атлетики.  

В експерименті нами використовувалася 12-ти бальна система оцінки. 

Дослідження показало, що оцінка техніки в бігу на короткі дистанції оцінка 

техніки зросла з 6.54 + 0.8 бала до 8.32 + 0.7 бала; в стрибках в довжину з 

розбігу з 7.2 + 0.6 бала до 8.60 + 0.6 бала; в стрибках у висоту з 6.21 + 0.8 бала 

до 8.1 + 0.6 бала; в метанні малого м'яча на дальність з 5.94 + 0.9 бала до 8.31 + 

0.7 бала. В інших видах шкільної Програми (потрійний стрибок з розбігу, 

штовхання ядра, метання гранати на дальність) позитивні зрушення не значні і 

статистично не достовірні. Це можна пояснити тим, що на вивчення цих видів 

легкої атлетики відведено недостатня кількість навчальних занять. 

Аналогічні результати отримані в загальних групах на заняттях фізичним 

вихованням студентами Політехнічного Університету (доц. Смолякова І.Д.) г. 

Одесса, значно зросла позитивна мотивація до занять фізичними вправами, 

позначилася тенденція до розробки особистісно-орієнтованих програм 

життєзабезпечення і вдосконалення основних психофізіологічних функцій що 

займаються .  

На групі дітей 8 - 10 років (n> 20), що займаються бадмінтоном в 

спортивному клубі «OLYMPIC ODESSA» (м. Одеса) вивчали ефективність 

використання біомеханічного «закону збереження імпульсу сили» у фінальній 

частині нападаючого удару. Модельні характеристики розраховували з 

урахуванням віку, антропометричних показників і рухового потенціалу 

займаються. Дослідження, проведене Кізима О.О., показало, що реалізація 

юними спортсменами розробленої програми контролю ефективності 

навчального процесу, значно підвищила балістичний потенціал в рухових діях 
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нападника характеру, що, в свою чергу, спричинило за собою подальше 

розширення тактико-технічного арсеналу юних спортсменів - бадмінтоністів.  

Протягом дворічного експерименту (2018-2020 н.р.) проведена практична 

апробація «оціночної» і «корекційної» програм, що дозволило значно 

підвищити рівень володіння технікою рухів і спортивні результати в усіх 

досліджуваних модельних вправах.  

Результати дослідження дозволяють зробити наступні висновки:  

- у молодого покоління громадян України спостерігається складна 

ситуація зі станом здоров'я і розвитком їх рухового потенціалу;  

-закони України і останні програмно-нормативні документи держави 

закликають до реформування системи оцінки та управління фізичною 

підготовленістю населення;  

- застосування в практиці фізичного виховання молоді передових 

біотехнологій і елементів біомеханічного моделювання можуть стати дієвими 

напрямками вдосконалення системи освіти і досягненням достатнього рівня 

фізичної підготовленості. 
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Стогній А.О.  

ВПРОВАДЖЕННЯ У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС АКТИВНИХ МЕТОДІВ 

НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ:  

«ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА РЕМОНТ ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ  

ТА ЗАСОБІВ АВТОМАТИЗАЦІЇ» 

 

Стогній Анатолій Олександрович 

 

Агропромислове виробництво сьогодні ставить високі вимоги до 

спеціалістів-аграріїв, вони повинні мати глибокі професійні знання, 

враховуючи особливості ринкової економіки, бути хорошим організатором та 

керівником робочого колективу, вміти спілкуватись з людьми та самим 

виконувати всі технологічні операції. Тому виникає потреба формувати ці 

якості спеціаліста ще в студентські роки в навчальному закладі. Для 

поліпшення теоретичної і практично підготовки спеціалістів-аграріїв необхідно 

застосовувати методи стимулювання і мотивації навчання. Адже 

спостерігається зниження у студентів інтересу до навчання, часто вони не 

вміють учитись, проявляють інертність у володінні новими знаннями. 

Важливими напрямами формування професійної направленості студентів, 

що вивчають електротехнічні дисципліни, підвищення їх інтересу до 

майбутньої професії енергетика, бажання глибокого вивчення нового матеріалу 

є впровадження у навчальний процес проблемного і програмованого навчання, 

рейтингової системи контролю знань, словесно-діалогічних методів. Великого 

значення в розвитку пізнавальної діяльності студентів, формування в них 

самостійності набувають і форми і методи активного навчання і, перш за все, 

ігрові (імітаційні), пов'язані з наслідуванням певного процесу, явища, ситуації. 

Впровадження методів активного навчання дає можливість зробити 

студента суб'єктом навчально-виховного процесу. 
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Для успішного проведення імітаційних вправ, викладачі повинні набути 

психологічної, педагогічної та методичної підготовки, усвідомити 

характеристику окремих ігрових методів. 

Такі заняття для майбутніх спеціалістів електротехнічних служб дуже 

важливі, оскільки дозволяють глибоко вивчити матеріал, який в майбутньому 

буде головною складовою виробництва. Тому треба приділяти велику увагу 

вивченню даної теми. 

Хід заняття 

Після проведення першого підготовчого етапу, від якого залежить 

ефективність проведеної гри. Він здійснюється 7 – 10 днів. 

Учасники знайомляться з її умовами і ходом, функціями ролей, що 

виконуються, системою стимулювання. 

Допуском до участі в грі є складений залік з матеріалу теми. 

Другий етап. Здійснення сценарію гри (імітаційні вправи). 

Учасникам гри видають всю документацію, розроблену організаторами 

гри, де вказано завдання на кожний з курсів, довідкову літературу, при 

необхідності – електронно-обчислювальну техніку, схеми функціональних 

процесів та принципіальні схеми робочих частин обладнання. Користуючись 

цим матеріалом, учасники гри виконують шість виробничих вправ, завдань. 

Перше завдання: на основі завдання група повинна самостійно скласти 

принципову схему визначеного в завданні процесу, де необхідне використання 

АСУ. Завдання може бути однаковим для всіх команд, тоді його виконання тдає 

можливість точно визначити рівень підготовки до самостійного пошуку 

найкращих варіантів роботи через альтернативні рішення з допомогою раніше 

набутих знань, з розробкою та використанням алгоритмів. 

Мозаїка методів роботи залежить від методичного арсеналу викладачів, 

що готують комплексне і імітаційно-пошукове заняття. Воно базується на 

педагогічному досвіді колективу при широкому використанні принципів 

педагогіки та імпровізації. 
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Мета, досягнення якої передбачається педагогічним колективом, 

зводиться до таких завдань: 

- всіляко стимулювати студентів, розширити своє пізнання раціонального 

використання на виробництві потужних знань по принципових електричних 

схемах; 

- глибоко і творчо засвоювати знання елементів схеми окремо і в цілому; 

- набувати аналітичного мислення; 

- виділити головні елементи в силових і колах керування, реалізація їх у 

виробничих умовах; 

- виховувати у студентів моральну відповідальність за якість роботи 

обладнання та автоматичних систем керування процесами в с.г. 

Комплексне імітаційно-пошукове заняття по предмету «Експлуатація та 

ремонт електрообладнання» при вивченні матеріалу розділу «Пускова і захисна 

апаратура»  - підсумкова організаційно-педагогічна форма навчання, яка може 

проводитись при повному вивченні певних тем і курсів, в залежності від 

обраної теми занять. 

Завдання такого типу занять – добитись глибокого засвоєння знань і 

умінь, маневрувати ними з перших днів роботи з пускозахисною апаратурою, 

вміння її експлуатувати та виявляти, а також усувати пошкодження та дефекти, 

що виникають під час її експлуатації. 

Найважливішим є пробудження добровільної цікавості у виявленні і 

окремих знань та індивідуальних вмінь студентів. Необхідно пробудити інтерес 

до творчої роботи, яким є вміння експлуатувати пускозахистну апаратуру, до 

пошуків оптимальних шляхів та методів усунень несправностей, що виникають 

при експлуатації. 

Цю експериментальну методику можна застосувати при проведенні 

підсумкових занять та семінарів. 

Дана експериментальна методика має на меті підготувати майбутніх 

спеціалістів команди. 
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Друге завдання: один або декілька учасників проводять комплексний 

вибір пускової і захисної апаратури на підставі завдання, що видане керівником 

групи. Проводиться вибір всіх пускозахистних апаратів схеми керування 

електрообладнанням та їх розрахунок. 

Третє завдання: команди проводять перерахунок параметрів котушки 

магнітного пускача, користуючись довідковою літературою. 

Четверте завдання: на підставі завдання кожна з команд складає план-

графік річного технічного обслуговування та поточного ремонту 

пускозахистної апаратури, яку вибрала для керування та захисту своєї схеми. 

П'яте завдання: кожній з команд видані зразки пускозахистної апаратури 

та обладнання для тестування та інструмент. Проводиться технічний огляд 

апаратури згідно вимог ПЗРЕ с.г., заміна несправних елементів, якщо вони 

виявлені. 

Шосте завдання: дискусія. Кожна з команд робить доповідь про вибрану 

ними пускозахистну апаратуру, з врахуванням розрахунків, вимог до 

технологічного процесу, кількості ТО і ПР апаратури протягом року. 

Основна форма вирішення завдань виробничої наради, під час якої кожна 

з бригад має на меті підготувати майбутніх спеціалістів. 

Аналіз проблемних виробничих ситуацій 

Навички майбутньої професії можуть набуватися студентами у процесі 

аналізу проблемних виробничих ситуацій. 

Крім того, цей аналіз поглиблює, вдосконалює і узагальнює знання 

предмета «Експлуатація та ремонт електрообладнання с.г.». 

Використання знань при виконанні професійних обов'язків спеціалістів-

електриків необхідно тісно пов'язані з контактами з електропостачальними 

організаціями. 

На виробництві спеціаліст повинен не розгубитись, а творчо, сміливо і 

швидко приймати рішення, бути ініціативним. 
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Якщо ситуації мають проблемний характер, викладачу треба врахувати 

наступні етапи пізнавальної діяльності: 

- виникнення проблеми; 

- її усвідомлення (розумовий пошук); 

- процес розв'язування проблеми (обговорення, дискутування, 

погодження думок, перевірка гіпотези, їх співвідношення). 

Для об'єктивної оцінки діяльності кожного студента при імітаційних 

заняттях та вирішенні проблемних ситуацій, необхідно розробити систему 

стимулювання, передбачити характеристику відповідей, встановити кількість 

преміальних і штрафних балів. Проблеми, що пропонуються студентам при 

вивченні теми «Принципові схеми АСУ» повинні бути чітко сформовані, тісно 

пов'язані з умовами роботи та середовище, в якому доведеться працювати 

майбутньому спеціалісту. 

Вимоги до знань викладачів і студентів 

1. Володіння знаннями передових технологій. 

2. Знати основні особливості принципових схем автоматичних систем 

керування кінцевої мети їх використання. 

3. Вміння виконувати алгоритми для даного завдання і одержувати 

кінцевий результат. 

4. Вміти змінювати алгоритми для виконання нового (схожого на 

попереднє) завдання. 

5. Визначення форми роботи (індивідуальна, групова, бригадна та ін.). 

6. Вміти вести дискусію та діалог. 

7. Вміти самостійно приймати рішення, складати алгоритми, 

принципові схеми і демонструвати їх колегам. 

8. Вміти мотивувати дії для себе і необхідної групи учасників. 

9. Вміти працювати методом “ мозкової атаки ”. 

10. Вміти користуватись літературою. 
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11. Вміти шукати оптимальні економічні і технологічні шляхи до 

виходу на кінцеву мету, роботу складеної або відремонтованої принципіальної 

схеми АСУ. 

12. Розвивати здібності студентів до самовдосконалення. 

Ввідна для керівника заняття 

Керівник доводить до відома учасників тему і цілі заняття та їх кінцеві 

результати. Знайомить із основним ходом заняття, незнайомим учасникам. 

Переконує учасників у доцільності і значимості такої роботи. При необхідності 

з допомогою учнів і лаборантів проводить “ розминку ”. Сюди може входити 

відтворення окремих моментів заняття, або вирішення аналогічної задачі, умова 

якої дещо відрізняється  від завдань, які будуть стояти перед бригадами. 

Звертають увагу на запропоновані завдання та теми, а також на питання для 

поетапного вирішення і досягнення цілей заняття. 

Тривалість заняття залежить від обсягу роботи для досягнення кінцевого 

результату, працездатності учнів і майстерності ведучого з помічниками-

консультантами та арбітрів. 

Доцільно вести заняття блоками по 30 – 40 хвилин з перервами на 

підведення попередніх підсумків та підготовки бригад до нових форм занять. 

Рекомендації ведучому заняття 

1. Рекомендації вивчення технології і процесів, що винесені на 

заняття. 

2. Ретельне вивчення принципіальних схем, які будуть виноситись на 

опрацювання бригадиром. 

3. Продумати ВСІ можливі варіанти (в тому числі і поетапні) 

вирішення проблем, опрацювання схем і виходу на кінцевий результат. 

4. Заготовити евристичні питання для дискусії (краще альтернативні). 

5. Вирішити, чи будете заздалегідь знайомити учнів із змістом питань 

дискусії (що в цілому залежить від ерудиції та глибини знань учнів). 

6. Виробити форму збору результатів(відповіді, інформації). 
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7. Виробити можливий варіант оцінки знань, заохочення і змагання 

учасників. 

8. Розробити систему оцінки (штрафні і заохочувальні бали), механізм 

об’єктивності оцінювання дій учасників. 

Організувати інформаційний центр занять з роботою оператора на 

персональній ЕОМ. 

Попередня робота організацій,  

організатора (творчого колективу) заняття 

1. Визначення теми і проблеми кінцевого результату заняття. 

2. Форматування цілі дидактичні, виховні, розвиваючі. 

3. Розробка композиції і технології заняття, намічуються учасники. 

4. Розподілення функції її учасників. 

5. Визначаються форми роботи ( індивідуальна, групова, бригадна). 

6. Розробляються теоретичні і практичні питання по темі заняття. 

7. Вирішуються питання, щодо розробки алгоритмів технології 

процесу дій. 

8. Ведеться можливий розподіл питань для груп (бригад) чи окремих 

учасників. 

9. Вивчається наочність і ТЗН. 

10.Розробляються нестандартні ввідні ситуації (не передбачені, 

звичайним, ідеальним варіантам), додаткові вправи. 

11. Ведеться заготовка розвантажувальних пауз. 

12. Готується необхідне навчально-виробниче приладдя, знаряддя та ін. 

13. Готується приміщення у відповідності з вимогами шкільної гігієни і 

виробничої санітарії. 

14. Визначається час для учнів на підготовку. 

Попередня підготовка учнів 

1. Відновлення знань по темах і предметах по темі: “ Принципові 

схеми АСУ”. 
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2. Осмислення дій в процесі роботи, що передбачається. 

3. Розподіл функцій між членами групи або бригади. 

4. Гуртування знань і навиків учасників груп і бригад навколо 

вирішальних питань. 

5. Підготовка студентів, що будуть виконувати індивідуальні 

завдання. 

6. Знайомство з матеріальною базою і довідковим апаратом. 

Висновок 

У даній роботі розглянуто проблему впровадження активних методів 

навчання і правильного їх використання в процесі вивчення дисципліни. 

Розроблено заходи із використанням активного методу на занятті з 

дисципліни « Експлуатація та ремонт електроустаткування та засобів 

автоматизації», що і було метою даної роботи. 

Найважливішим є пробудження добровільної цікавості у виявленні і 

окремих знань та індивідуальних вмінь студентів. Необхідно пробудити інтерес 

до творчої роботи, яким є вміння експлуатувати пускозахистну апаратуру, до 

пошуків оптимальних шляхів та методів усунень несправностей, що виникають 

при експлуатації. 

Цю експериментальну методику можна застосувати при проведенні 

підсумкових занять та семінарів. 

Дана методика має на меті підготувати майбутніх спеціалістів-

енергетиків. 

На основі викладеного, робимо висновок, що застосування активних 

методів навчання дійсно приведе до продуктивної розумової і практичної 

діяльності студентів в процесі опануванням навчальним матеріалом. 
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О РАЗВИТИИ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ ПОДРОСТКОВ  
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы развития 

читательской грамотности в Китае. Автор анализирует содержание 

статистического отчета об использовании Интернета в Китае и опроса о 

национальном чтении. Актуализирует необходимость повышения культуры 

чтения среди школьников в возрасте от 12 до 15 лет. Выдвигается несколько 

принципов, рекомендуемых учителям для развития читательской 

грамотности подростков. 

Ключевые слова: читательская грамотность, чтение, подросток, PISA. 

 

В растущем потоке информационного поля на сегодняшний день в 

процессе обучения возникает весьма острая проблема – проблема развития 

читательской грамотности школьников-подростков. В исследовании PISА 2018 

(Programme for International Student Assessment) читательская грамотность 

трактуется как способность человека понимать и использовать письменные 

тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать 

своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной 

жизни. Читательская грамотность – это умение найти и извлечь информацию из 

текста, умение интегрировать и интерпретировать прочитанное, осмыслить 

прочитанный текст, умение оценить и критически проанализировать 

содержащуюся в нём информацию (10). 
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По мнению ряда исследователей (Кун Делин, Гун Вэньцянь, Чжао 

Чжэньфэн, Иноземцева Н.В.), происходит снижение уровня читательской 

грамотности подростков во всем мире, и Китай не является исключением, 

несмотря на высокие показатели китайских 15-летних школьников в 

исследованиях PISA. 

Согласно 46-му «Статистическому отчету о состоянии развития 

Интернета в Китае» (5), опубликованному информационным центром интернет-

инфраструктуры Китая в 2020 г., 99,2% китайских пользователей Интернета 

используют мобильные телефоны для доступа в Сеть. Согласно «17-му 

Национальному отчету по чтению» (3), опубликованному Издательской 

администрацией КНР в 2020 г., из-за популярности мобильных телефонов и 

Интернета развлекательное, поверхностное, фрагментированное чтение стало 

мейнстримом, а доля серьёзного, систематического, углубленного чтения 

существенно сократилась.  

Также в отчетах отмечается, что мобильные телефоны и Интернет стали 

основными средствами чтения для жителей Китая, и время чтения бумажных 

книг и газет сократилось. Около 40% граждан Китая считают, что они стали 

читать меньше. При этом существует значительная разница между городскими 

и сельскими районами: скорость и объем чтения у городских жителей Китая 

намного выше, чем у сельских жителей. В Китае большинство современных 

молодых людей охотнее проводят свободное время перед экраном своего 

телефона, чем за чтением книги. Эти тревожные тенденции могут привести к 

снижению уровня читательской грамотности. 

Анализ работ российских и китайских исследователей (Кун Делин, Гун 

Вэньцянь, Чжао Чжэньфэн, Иноземцева Н.В.) по проблемам подросткового 

чтения позволил сформулировать несколько основополагающих принципов 

развития читательской грамотности учащихся в возрасте от 12 до 15 лет.  

1. Принцип стимулирования интереса подростков к чтению. 
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Конфуций отмечает, что интерес является лучшим учителем. Путем 

стимулирования интереса к чтению через реальные жизненные ситуации можно 

попробовать активизировать читательскую деятельность подростков. 

Заинтересованность будет способствовать развитию вдумчивого, осмысленного 

чтения.  

2. Принцип стимулирования внутреннего потенциала подростков. 

Рассказывая и читая истории об известных людях, учитель помогает 

учащимся сформировать мировоззрение, взгляды на жизнь и её ценности. 

Чтение вдохновляет подростков восхищаться известными людьми. Их слова и 

поступки вызывают у подростков эмоции, стимулируют стремление к 

получению собственных знаний. Содержание подобных историй привлекает 

подростков, способствует появлению желания читать. 

3. Принцип продвижения чтения в деятельности. 

Учитель может организовать чтение «по плану». Например, предложить 

учащимся вести дневник «Заметки о чтении», где они могут описывать свои 

мысли и эмоции, возникшие в процессе чтения. Учитель должен вдохновить 

подростков делать собственные выводы и обмениваться впечатлениями. 

4. Принцип «интриги» для поощрения самостоятельного чтения. 

Чтение учителя вслух позволяет привлечь внимание учеников. Остановка 

на «самом интересном месте» создаёт интригу, становится поводом для 

самостоятельного обращения к тексту книги  

После того, как учащиеся прочитали тексты, учителя должны помочь им 

собрать дополнительные материалы, чтобы они могли получить новые 

впечатления, а также расширить свой кругозор.  

5. Принцип развития привычки к чтению. 

Подростки должны иметь возможность читать литературные 

произведения в определённое время каждый день. Это развивает привычку к 

чтению. Надо помогать подросткам находить такие книги, которые подходят 

им, вызывают интерес и развивают кругозор. 
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В Китае есть такая пословица: «Читай книгу сто раз – и смысл сам собой 

уяснится». Если учащиеся недостаточно сосредоточены при чтении, чтение 

вслух может помочь им сосредоточиться.  

Мы полагаем, что следование этим принципам поможет развить 

читательскую грамотность учащихся. Чем больше и чаще подростки слушают и 

читают произведения классической и современной литературы, тем лучше 

формируется привычка к чтению и тем больше им нравится читать. Кроме того, 

через чтение лучших книг учащиеся формируют правильные ценностные 

ориентиры.  

Читательская грамотность – один из самых важных критериев готовности 

к жизни в современном обществе. Культура и навыки чтения –основной фактор 

образовательной успешности молодежи страны. Поэтому следует уделять 

особое внимание развитию читательской грамотности подростков в Китае. 
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Розвиток творчого мислення майбутніх викладачів – нагальна задача 

професійної підготовки. Тільки особистість, що володіє творчим мисленням, 

здатна гнучко реагувати на постійно мінливі умови соціуму, освітнього 

середовища, знаходити адекватні форми організації, оновлення знань, умінь, 

професійних дій. Дослідження психологів і педагогів показують, що творчу 

особистість здатний виховати тільки творчий педагог: «сірість і породжує 

тільки сірість» (П. Решетніков). Тому слід цілеспрямовано формувати творчо 

мислячого викладача, так як він, безсумнівно, впливає на особистість своїх 

студентів. 

Як зазначав М. Поташнік, педагогічна діяльність не може бути не 

творчою, оскільки не існує в природі двох однакових дітей , двох тотожних 

педагогічних ситуацій, а отже будь-яке педагогічне рішення виникає на основі 

цих завжди нестандартних чинників [4, с. 33]. У зв’язку з цим, можна 

стверджувати, що педагогічна діяльність – процес постійної творчості, 

головним продуктом якої є розвиток особистості вихованця, власної 

особистості та інновації у педагогічному процесі, тому розвинене творче 

мислення викладача є однією із детермінант його професіоналізму і високої 

педагогічної майстерності. 

Творче мислення педагога, зазначає Ф. Фарукшина, передбачає вміння 

знаходити, ставити вирішувати проблеми, генерувати нові ідеї, вміння 

зневажити стереотипами, вийти за межі наявних знань [6]. 

Отже, творче мислення педагога це, насамперед: 
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‒ високий рівень моральної свідомості; 

‒ постійний пошук оптимальних оригінальних рішень поставлених 

завдань; 

‒ творчий стиль мислення; 

‒ здатність бачити проблему; 

‒ виявляти протиріччя; 

‒ творча фантазія, розвинена уява; 

‒ прагнення досягти ефективного результату в конкретних умовах праці; 

‒ високий рівень загальної культури. 

Успішне формування творчого мислення можливе лише за умови 

правильного підбору засобів і методів навчання.  

Зокрема, І. Калашніков до засобів навчання, спрямованих на формування 

творчого мислення, ставить наступні вимоги: 

‒ засоби навчання мають задовольняти потребу мислення в наочності й 

образності; 

‒ інформація має подаватися засобами навчання у доступній, зрозумілій 

формі та відповідати сучасним науковим поглядам; 

‒ чіткий відбір навчальних завдань і відповідний вибір засобів для їх 

розв’язання з метою досягнення найбільшого педагогічного ефекту; 

‒ при доборі засобів навчання потрібно зважати на умови, за яких ті 

будуть застосовуватися; 

‒ комплексне використання традиційних і сучасних засобів навчання [2, 

с. 31]. 

Дослідник І. Іванов зазначає, що істотним фактором у розвитку творчого 

мислення студентів є логіка побудови і розгортання змісту навчання. Всі 

питання відбору та побудови змісту, організації його засвоєння доцільно 

розглядати на чотирьох рівнях – теоретичного уявлення, навчального плану, 

навчальної дисципліни і дидактичного циклу. Кожному рівню побудови 

навчального змісту повинна відповідати навчальна стратегія. Формування і 
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розвиток творчого мислення студентів вимагає глибокої методичної 

перебудови навчальної роботи, головний напрямок якої полягає в широкому 

використанні методів і форм активного характеру. При цьому повинні 

зберегтися і традиційні форми і методи навчання, але з переорієнтацією їх на 

допоміжну функцію. Отже, на думку вченого, ефективний розвиток творчого 

мислення студента можливо в умовах проблемно-діяльнісного навчання і буде 

залежати від специфічного конструкту моделі розвиваючого навчання в ЗВО, 

особливого побудови змісту освіти та логіки його розгортання, методичної 

системи організації освітнього процесу, а також особливого стилю 

педагогічного керівництва саморозвитком студента [1]. 

На думку І. Турчиної, розвиток творчого мислення майбутнього педагога 

є головною умовою його професійної самореалізації і передбачає розвиток 

умінь самостійно висувати і формулювати проблеми, моделювати їх і гнучко 

вирішувати, осмислювати і критично оцінювати ідеї власні та інших людей. 

Тому необхідно спеціально зорганізувати навчальну діяльність, що 

забезпечуватиме міцність засвоюваних знань і їх готовність до актуалізації при 

вирішенні проблем. Звичайно, розвивати творче мислення стандартно 

неможливо. Для цього потрібно застосовувати особливі методи і прийоми, які б 

сприяли розвитку уяви, творчих здібностей, гнучкості думки, дивергентності 

мислення тощо. Тому ефективним і доцільним, на думку дослідниці, буде 

використання окремих методів ейдетики [5]. 

Ю. Царенко обгрунтовано зазначає, що для формування творчого 

мислення у студентів варто давати не одиничні творчі завдання, а підготувати 

системи творчих завдань. Він розглядає такі групи логічних операцій, які 

утворюють систему творчих завдань: задачі на комбінування систем та їх 

елементів; задачі на визначення причинно-наслідкових зв’язків; задачі на 

виконання дослідницьких операцій; комбіновані завдання. Ці системи завдань 

повинні бути наявними у кількаетапній структурі пізнавальної діяльності 

(формування уявлень, формування знань і репродуктивних умінь, формування 
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наукових переконань і творчих умінь, розвиток наукових переконань і 

формування дослідницьких умінь) при вивченні конкретної теми з будь-якого 

предмета//[7]. 

У роботі З. Курлянд описуються психолого-педагогічні умови, що 

забезпечують педагогічну підтримку формування і розвитку творчого 

педагогічного мислення майбутніх педагогів, відображають сутність динаміки 

мисленнєвих процесів, це – створення в студентів позитивного професійного 

мотиву на творчу педагогічну діяльність, співпраця і співтворчість викладачів і 

студентів, що забезпечує сприятливий психолого-педагогічний клімат їхньої 

взаємодії; залучення студентів до дослідницької роботи шляхом застосування 

інтелектуально-педагогічного тренінгу [3]. 

Таким чином, аналіз наукових досліджень свідчить про те, що за 

допомогою традиційних форм і методів навчання магістрів освітніх, 

педагогічних наук неможливо ефективно формувати творче педагогічне 

мислення студентів. Важливими є практично-професійна спрямованість 

процесу формування творчого мислення майбутнього викладача, організація 

мотиваційної спрямованості студентів до творчої самореалізації та 

забезпечення активно-творчого типу засвоєння знань засобами проблемного та 

евристичного типів навчання. 
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Сполучені Штати Америки як держава-взірець демократії часто 

піддаються критиці через недемократичність виборчого процесу, що є сильним 

ударом по міжнародному іміджу держави і фактором американської  кризи 

довіри до інститутів влади та до виборів як явища. 

Загалом сумнів щодо демократизму президентських виборів США 

викликаний непрямим шляхом вибору глави держави, зумовлений режимом 

представницької демократії США. Американський історик Г. Зінн слабкими 

сторонами цього режиму, які фактично роблять недемократичною виборчу 

систему США, вважає такі: виборці слабо проінформовані про національні та 

міжнародні події, що ускладнює прийняття ними зважених рішень;  у 

електоральному процесі участь громадян обмежується виборами, які роблять 

електорат об’єктом маніпуляцій з боку політичних владних сил; всезагальне 

виборче право лише допомагає американцям залишатися лояльним до режиму; 

за фасадом виборчого процесу ховається політичний диктат [1]. 
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Прямі вибори за своєю суттю вважають більш демократичним, адже воля 

народу не опосередковується і, більшою мірою, враховується. Непрямі вибори є 

своєрідним решетом, через яке проводиться відбір кандидатів до виборного 

органу. Чим більше такі вибори мають ступенів, тим більше в  їх процесі воля 

виборчого корпусу може порушуватися. Проте, така система більш надійно 

відсіває випадкових кандидатів, а вибір здійснюють компетентні особи, яким 

виборці довірили свої голоси [8]. 

 Прямі первинні вибори в США у формі праймерізу та кокусів є 

демократичним явищем, яке робить процес відбору кандидатів більш відкритим 

і дає змогу широкому колу осіб боротися за роль кандидата на 

загальнонаціональних виборах [6]. Однак, демократизм праймерізів частково 

нівелюється подальшими процесами, більшою мірою аспектами волевиявлення 

Колегії виборників. 

Доцільність функціонування Колегії виборників часто намагаються  

пояснити тим фактом, що вона сприяє поділу влади та зміцненню двопартійної 

системи, захищає федеративну систему, гарантує повагу до думок більшості, до 

менталітету американського суспільства, а самі члени колегії є більш 

компетентними, ніж звичайне населення [10].   

Проте участь інституту Колегії виборників у виборах президента США як 

невід’ємного процесу американських непрямих виборів може бути фактором 

виникнення багатьох проблем, зокрема зростання виборчого абсентеїзму та 

проблеми ігнорування значної кількості голосів виборців. Ці проблеми 

загострюються через наявність у США штатів з сталим переважанням 

демократичного або республіканського електорату. Відтак, якщо у штаті є 

практика постійного голосування, наприклад за демократів, то голоси, віддані 

за республіканців, просто пропадають (особливо за принципом «переможець 

отримує все»). Як результат, окремі прихильники кандидата із Республіканської 

партії часто вважають нераціональним витрачати свій час на голосування. 

Аналогічно міркують окремі демократи, однак з акцентом на той факт, що 
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навіть і без їх голосу кандидат з Демократичної партії здобуде перемогу [6]. 

Можливо, якщо б громадяни безпосередньо обирали свого лідера, то явка на 

виборах та відчуття відповідальності за вибір значно б підвищилися [4]. 

У цьому контексті також наявний аспект зниження значення штатів, які 

регулярно голосують за конкретну партію зі значною перевагою, оскільки 

масштаб відриву від конкурента втрачає сенс, важлива лиш проста більшість 

[5]. 

Вплив «хитких штатів», де не можна чітко визначити, чи переможе 

республіканець чи демократ, на перемогу одного з кандидатів, з позиції 

політолога А. Ахмеда, також є непропорційним [7]. Перебільшення значення 

«хитких штатів» у виборчому процесі створює дисбаланс. Відтак, може 

виникнути відчуття, що виборцям, які живуть поза межами таких штатів, не 

надають достатньої інформації про кандидатів, їх планів та намірів як 

потенційних президентів. Крім цього, часто наявне нерівномірне висвітлення 

подій у ЗМІ, яке проявляється в акценті, для прикладу, на конкуренції між 

окремими округами у «хитких штатах» тоді, як голосування в інших штатах  

залишається поза увагою. Така позиція американських медіа формує 

дискримінаційне уявлення, що долю держави вирішує не населення загалом, а 

жителі кількох штатів. Хоча, враховуючи диспропорцію розподілу виборників 

на штатному рівні, можна погодитися з таким твердженням [4].  

Щодо проблеми ігнорування вибору тих громадян, які голосують не так, 

як більшість, то, згідно з точкою зору сенатора К. Пірсона, який є 

прихильником ліквідації двоетапного голосування в США, вона виникає, коли 

держава надмірно бажає захистити вплив штатів на вибори. Однак, він зазначає, 

що частково причиною такої проблеми є законодавство штатів, що не дозволяє 

виборникам розділяти голоси між кандидатами, а змушує віддавати всі голоси 

переможцю (виняток: штат Мен та Небраска). Тобто, отримавши хоча б  на 

один голос більше, ніж опонент, кандидат отримує всі голоси виборців. 

Виборці, які залишилися в меншості, втрачають вплив над виборчим процесом. 
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Відтак, політичні вподобання майже половини штату можуть просто не 

враховуватися. Залежно від чисельності населення штату проігнорованими 

можуть бути, як декілька десятків тисяч виборців, так і мільйони [5].  

На думку Дж. Вегмана, члена Колегії виборників, функціонування Колегії 

зараз є найбільш яскравим нагадуванням, що американська демократія не є 

цілком справедливою, рівною чи репрезентативною. Політик переконаний, що 

основною її проблемою є саме дотримання принципу «переможець забирає 

все». Дж. Вегман наголошує на тому, що прийняття такого принципу відразу 

викликало занепокоєння одного із батьків-засновників Конституції США 

Дж. Медісона. У 1823 році Дж. Медісон заявляв, що штати, де діє такий 

принцип не відображають справжню політичну різноманітність своїх громадян 

[11]. 

Сумнівним з точки зору демократичності є також проведення 

контингентних виборів. Якщо жоден із кандидатів на пост президента США не 

отримав більшості голосів Колегії виборників, то відповідно до 12-тої поправки 

Конституції США обирати президента буде Палата представників. 

Контингентні вибори віддаляють обрання президента від вибору народу, 

оскільки члени Палати мають право на вільний вибір, який не є обмеженим 

врахуванням переможців на загальнонаціональних виборах. Крім того, за 

такого сценарію дотримується рівність голосів штатів, а відмінність у 

чисельності населення штатів ігнорується. У практиці США такі вибори 

відбулися лише раз: у 1825 році Палата представників обрала Дж. Адамса 

президентом. Така подія була доволі розкритикована з аргументом на 

спричинення нею конституційної кризи  і підозрою на здійснення 

волевиявлення в рамках виконання політичної корупційної угоди між  Дж. 

Адамсом та одним із кандидатів, який не пройшов на етап контингентних 

виборів [12].  

Також можна піддати критиці різну підготовку штатів до виборчого 

процесу, що зумовлено наявністю неоднакової кількості цензів у різних штатах. 



Сучасні тенденції та  
концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки 

www.openscilab.org  Політичні науки 

© Калинчук Х.В., Бучин М.А.   
293 

Тому  в окремих штатах  взяти участь у голосуванні є доволі важче, аніж у 

інших. Наприклад, в певних штатах внесення до виборчих списків відбувається 

за фактом проживання у конкретному місці, натомість в інших – для участі у 

виборах кожного разу потрібно пройти декілька етапів бюрократії. На думку 

окремих журналістів американської газети «Нью-Йорк Таймс», окремі штати 

регулюють виборчий процес таким чином, щоб мати змогу дискримінувати 

певні виборчі групи [5].  

Крім того, відсутність у значній частині американських штатів 

юридичного зобов’язання виборника голосувати за кандидата, за якого він 

обіцяв це зробити, сприяє виборчому викривленню волевиявлення народу. Така 

«невірність» виборників є причиною розколу в голосуванні виборців та 

виборників [6].  

До того ж, ще одним фактором виборчих викривлень є диспропорція 

представництва населення штатів у Колегії виборників, оскільки є різниця у 

тому, чи один голос виборника виражає волю, наприклад 718 тисяч громадян, 

чи 92 тисяч (як це є у штаті Каліфорнія та штаті Оклахома відповідно). Часто це 

може призводити до виграшу президента «меншості», а вибір більшості 

нівелюється [12]. 

Отож, президентська виборча система США у контексті вищенаведених 

аргументів може трактуватися як недемократична з наявною диспропорцією 

представництва. 
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Сучасне суспільство змінюється швидкими темпами. Останні 

дослідження (зокрема The Future of Job Report 2018 World Economic Forum [1]) 

свідчать про посилення уваги до розвитку не тільки спеціальних (фахових), але 

й соціально-психологічних компетентностей, навичками якої мають бути 

озброєні майбутні фахівці незалежно від профілю їхньої спеціалізації. В цілому, 

за оцінками провідних компаній вже зараз потребують додаткового навчання 

майже 40% працівників [1]. Серед найбільш затребуваних вже зараз та таких, 

що будуть ставати надалі все більш актуальними у найближчому майбутньому 

(за прогнозами експертів до 2025 р.) психологічних навичок та компетенцій 

спеціалістів виділяють: проактивність у навчанні, креативність, оригінальність 

та ініціативність, гнучкість, критичне мислення й інноваційність, аналітичні 

навички, лідерство і соціальний вплив, емоційний інтелект, навички емоційної 

саморегуляції, здатність до успішної соціальної взаємодії та командної 

співпраці [1]. Останні дві складові потребують в тому числі й розвинених 

навичок кофліктологічної компетентності. 

Як зазначають Г.Ложкін та Н.Пов’якель: «Там, де є людина, завжди є 

конфлікти. Конфлікт – постійний супутник людського буття і суспільного 
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розвитку» [4, с.12]. Саме тому проблема конфліктологічної компетентності, її 

формування та /або розвитку у представників різних вікових чи професійних 

груп не є новою для психології. Вона продовжує бути предметом багатьох 

теоретичних та емпіричних досліджень. Так, в останніх дослідженнях 

вітчизняних науковців уточнено сутність поняття «конфліктологічна 

компетентність», визначено шляхи, методи й чинники її формування та 

розвитку. Коло їхніх наукових інтересів складають: учні старших класів 

(А.Немкова); студенти (А.Боднар, С.Філь); майбутні фахівці (М.Кляп, 

Н.Самсонова), зокрема, педагоги (І.Козич, Л.Мухіна), правоохоронці та 

військослужбовці (О.Климентьєва, А.Куліков, С.Кондратюк, М.Медведь), 

менеджери, економісти (Г.Вошколуп, Е.Земан, Л.Цой), психологи (Л.Котлова, 

Н.Степанова), керівники підприємств та установ (Х.Зборовська, О.Цісецький). 

Конфліктологічна компетентність майбутнього інженера – це складова 

його професійної компетентності, що складається з: 1) конфліктологічних знань 

(теоретичні питання з психології спілкування та конфлікту), 2) 

конфліктологічних умінь (зокрема, передбачати конфлікти; визначати 

конфліктні типи особистості), конфліктологічних навичок (використання різних 

стилів поведінки в конфлікті) й конфліктолоігічних якостей (толерантність, 

позитивне мислення, ассертивність тощо) та визначає ефективність професійної 

взаємодії у виробничій та управлінській діяльності [2, с.185]. В її структурі 

виділяють наступні компоненти: 1) когнітивний – знання про сутність та 

основні характеристики конфліктів (структуру, динаміку, функції, типології, 

причини виникнення, стратегії поведінки тощо); емоційно-вольовий – здатність 

регулювати свої емоційні стани в процесі виникнення та подолання 

конфліктних ситуацій; 3) ціннісно-смисловий – усвідомлення власної 

відповідальності за результати вирішення конфліктної ситуації, спроможність 

особистості враховувати цілі та їх значущість усіх суб’єктів, задіяних у 

конфлікті; 4) мотиваційний – відсутність конфліктофобії та розуміння 

конфлікту як позитивного явища, що сприяє розвитку міжособистісних 
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стосунків та організацій; 5) поведінковий – практичні навички аналізу 

конфліктної ситуації, конструктивної поведінки в конфлікті, ведення 

переговорів, попередження і управління конфліктами, посередницької 

діяльності в конфліктах [2, с.186]. 

Зрозуміло, що найбільш доцільним методом розвитку конфліктологічної 

компетентності є соціально-психологічний тренінг, побудований із 

урахуванням усіх складових компонентів, дозволяє одночасно отримувати 

необхідні знання, відпрацьовувати уміння та навички, набувати досвід, 

отримувати зворотній зв'язок від тренерів та партнерів по навчанню та 

коригувати поведінку. Водночас організація системи навчання у вищих 

закладах освіти не передбачає такої форми роботи як психологічний тренінг. 

Тому, зазвичай, переважна більшість майбутніх фахівців (зокрема й інженерів) 

має можливість отримувати знання з психології конфліктів та досвід їх 

вирішення в процесі вивчення дисциплін психологічного змісту.  

В Українському державному університеті залізничного транспорту 

дисципліни психологічного змісту викладаються на двох освітніх рівнях: 

бакалаврському («Психологія», «Психологія та соціологія») та магістерському 

(«Психологія ділового спілкування»). Вивчення зазначених дисциплін 

спрямоване на психологічну та соціально-психологічну підготовку майбутніх 

інженерів у сфері фундаментальних понять психологічної науки та практики; 

поглиблення знань щодо особливостей, механізмів, технік і прийомів 

комунікації; становлення розвиток особистості як суб’єкта професійного 

спілкування та діяльності, сприяння розвитку навичок конструктивного 

ділового спілкування, управління конфліктами, коректної саморегуляції. 

Вивчення дисциплін психологічного змісту також сприяє накопиченню у 

майбутніх інженерів конфліктологічних знань щодо підходів до розуміння 

психологічного змісту конфліктів, їх ролі та значення в індивідуальному і 

соціальному житті людини, структурних складових та динаміки розвитку, 

причин виникнення, факторів загострення, стратегій та стилів поведінки в 
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конфлікті, психологічних основ конструктивного розв’язання конфліктів [6]. 

Спеціальні тренувальні вправи (аналіз власного життєвого досвіду, 

конфліктних ситуацій із кінострічок, методу кейсів) дозволяє розвинути 

конфліктологічні уміння та навички. Отримані знання та досвід сприяють 

актуалізації та посиленню конфліктологічних якостей майбутніх фахівців. 

Значний вплив на формування моделей конструктивної поведінки в конфлікті 

має також особистість викладача [5, с. 230]. Подібний вплив може виявлятися у 

багатьох аспектах, найважливішим з яких є стиль взаємодії викладача із 

студентами та його особистий приклад, що копіюється та наслідується 

майбутніми фахівцями [4].  

Важливим інструментом навчання та набуття досвіду конструктивного 

розв’язання та запобігання виникненню конфліктів в процесі вивчення 

дисциплін психологічного змісту є використання методу кейсів (інша назва – 

метод конкретних ситуацій, метод ситуаційного аналізу, case-method, case-

study), заснованого на аналізі реальних ситуацій або ситуацій, змодельованих 

наближено до реальних. «З методичної точки зору, – як зазначає Л.Козак, – 

кейс – це спеціально підготовлений навчальний матеріал, що містить 

структурований опис ситуації, що запозичена з реальної практики. Кейси 

занурюють студента в проблему, змушують шукати рішення конкретного 

завдання. Сутність кейс-методу полягає в самостійній пізнавальній діяльності 

студентів у штучно створеному професійному середовищі, яке дає можливість 

поєднати теоретичну підготовку і практичні вміння, необхідні для творчої 

діяльності у професійній сфері» [3, с. 154]. Тому метод кейсів доцільно 

використовувати задля набуття практичних умінь та навичок конфліктологічної 

компетентності майбутніх інженерів в процесі вивчення дисциплін 

психологічного змісту. Наприклад для відпрацювання вмінь визначати причини 

конфліктних ситуацій, можливості запобігання їх виникненню, управління 

власним емоційним станом, навичок конструктивного зворотнього зв’язку та 

розв’язання конфліктних ситуацій в особистісній та професійній взаємодії.  
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Спотворений розвиток — це тип дизонтогенеза, при якому 

спостерігаються складні поєднання загального психічного недорозвинення, 

затриманого, пошкодженого чи прискореного розвитку окремих психічних 

функцій, що приводить до ряду якісно нових патологічних утворень. Одним з 

клінічних варіантів цього типу дизонтогенезу є ранній дитячий аутизм (РДА).  

Термін «аутизм» є загальновживаним скороченим варіантом визначення 

«загальні розлади розвитку» (МКХ-10), «розлади аутистичного спектра» (РАС) 

(DSM-V), «первазивні розлади розвитку» (у клінічній практиці) та походить від 

латинського слова «autos» — сам і означає і відрив від реальності, 

відстороненість від світу. 

РАС – порушення нейророзвитку, основними особливостями якого згідно 

МКХ-10 (ВООЗ, 1992) є якісні порушення реципрокної соціальної взаємодії та 

спілкування, обмежувані, повторювані, стереотипні поведінка, інтереси й 

заняття. Зазначимо, що РАС значною мірою пов’язані з іншими психічними 

розладами та медичними станами. На основі епідеміологічних даних приблизно 

у 50% осіб з РАС спостерігається тяжка та глибока розумова відсталість, у 35% 

– легка/помірна інтелектуальна недостатність, а решта 15% мають типові вікові 

особливості розвитку. У сучасній українській та світовій науковій спільноті 

(медичній та психологічній) продовжуються дискусії щодо змісту поняття 

аутизм та можливих причин його формування [3]. 
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Особливі зусилля, починаючи з 90-тих років ХХ століття, спрямовано на 

вивчення специфіки психічного дизонтогенезу аутичних дітей, пошуку 

першопричин і логіки аутичного розвитку, що дало змогу виявити 

“первазивний” (наскрізний або спектральний) характер цього порушення 

(L.Wing, E.Ornitz, B.Hermelin & N.O’Connor, F. Volkmar, H.Tager-Flusberg, 

C.Lord). Усе більше дослідників схиляються до тієї думки, що аутизм 

позначається на усіх рівнях психічної організації. 

Такої самої думки притримуються й українські дослідники, які займалися 

і продовжують займатися проблематикою аутизму (Багрій Я.Т., 

Марценківський І.А., Островська К.О., Романчук О.І., Смоляр Г.Г., Скрипник 

Т.В., Супрун А.В.,  Смоляр Г.Г., Тарасун В.В., Хворова Г.М., Чуприков А.П., 

Шульженко Д.І. та ін.). При цьому слід зазначити, що на сьогодні немає 

загальноприйнятих теорико-методологічних підстав стосовно вивчення 

особливостей порушень різних структур та функцій психіки у разі аутизму, а 

також – взаємозв’язку між ними [5]. 

Синдром раннього дитячого аутизму на відміну від інших аномалій 

розвитку характеризується найбільшою складністю і дисгармонійністю як в 

клінічній картині, так і в психологічній структурі порушень, і є порівняно 

рідкісною патологією розвитку. Виключна різноманітність спектра порушень та 

їх важкості дозволяє обґрунтовано вважати навчання та виховання дітей з 

аутизмом найбільш складним розділом корекційної педагогіки. А термін 

«спектр» свідчить про значну кількість проявів цього стану у сферах соціальної 

взаємодії, соціальної комунікації, у поведінці, та діяльності [4].  

Основними ознаками РДА при усіх його клінічних варіантах виступають: 

— Недостатня або повна відсутність потреби в контактах з оточенням. 

— Відгородженість від зовнішнього світу. 

— Слабкість емоційного реагування по відношенню до близьких, навіть 

до матері, аж до повної байдужості до них (афективна блокада). 
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— Недостатня реакція на зорові і слухові подразники примушує багатьох 

батьків звертатися до офтальмолога або сурдолога. Проте, те що на перший 

погляд здається нам слабкою реакцією дитини на зорові або слухові сигнали є 

помилкою. Діти з аутизмом, навпаки, дуже чутливі до слабких подразників. 

Наприклад, діти часто не переносять цокання годинника, шуму від побутових 

приладів, звук води з водопровідного крану, тощо. 

— Прихильність до збереження незмінності того, що нас оточує 

(феномен тотожності за Л. Каннером). Цей феномен проявляється у дітей з 

аутизмом дуже рано, вже на першому році життя. 

— Неофобії (боязнь усього нового) проявляються у дітей-аутистів дуже 

рано. Діти часто не переносять зміни місця проживання, перестановки меблів, в 

тому числі ліжка, не люблять новий одяг і взуття, тощо. 

— Одноманітна поведінка з схильністю до стереотипних, примітивних 

рухів (обертання кисті рук перед очима, перебирання пальців, згинання і 

розгинання плечей і передпліч, розгойдування тулубом або головою, ходіння на 

носочках на і ін.). 

— Мовні порушення при РДА різноманітні. У більше важких формах 

РДА спостерігається мутизм (повна втрата мови) у деяких хворих відзначається 

підвищений вербалізм, що проявляється у вибірковому відношенні до певних 

слів і виразів. Дитина постійно вимовляє вподобані слова або склади. 

— Гіперактивність і необгрунтована агресія. Будь-які невдачі можуть 

викликати у малят-аутистів істерику, що може проявитися в формі фізичної 

атаки. При цьому агресія може бути спрямована як на оточуючих, так і на 

самого себе (аутоагресія). 

— Вузьке колі інтересів. Дитина з аутизмом не прагне грати з 

іграшками, особливо з новими. У неї спостерігається сповільнене абстрактне 

мислення і слабо розвинена фантазія. 
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— Різноманітні інтелектуальні порушення. Психометричні дослідження 

свідчать, що у 55-60% випадків у дітей з аутизмом спостерігається розумова 

відсталість [1; 2; 3; 4; 5; 6]. 

Тривогу  та  занепокоєння  у  батьків,  лікарів,  педагогів,  демографів  

викликають темпи поширення розладів аутичного спектру. За даними 

провідних світових організацій, що займаються питаннями аутизму, за останні 

роки кількість людей з таким розладом неухильно зростає і на сьогоднішній 

момент складає 1% від усього населення планети, тобто це більше, ніж усе 

населення України. Так, за даними дослідження В. Е. Кагана, його поширеність 

коливається від 0,06 до 0,17 на 1000 дитячого населення. Причому у хлопчиків 

РДА зустрічається частіше, ніж у дівчаток і становить співвідношення 1:5 [2].  

Для ефективного корегування розвитку дітей з аутизмом, на думку 

провідних фахівців, потрібні нестандартні установи, у яких можна було б 

поєднувати лікувальну, педагогічну, терапевтичну й іншу корекційну допомогу. 

Реабілітаційні підходи передусім базуються на тому, що в клініці аутизму 

значне місце належить аутичним порушенням поведінки, мовлення, моторики, 

затримці психічного розвитку тощо. Зазначене коло розладів спричинює 

вторинне поглиблене психічне недорозвинення. 

На сьогодні психолого-педагогічна корекція розвитку за аутизму не має 

однозначності й узгодженості щодо технологій та методик, які б допомагали 

ефективно долати порушення аутичного спектру [6]. 

Так, на найбільш визнаними на даний час є такі корекційні підходи, що їх 

застосовують задля корегування в разі порушень аутичного спектра, як: 

•  прикладний аналіз поведінки (Applied Behavior Analysis, ABA),  

•  структуроване навчання ТЕАССН (Treatment and Education for Autistic 

and related Communication handicapped Children),  

•  сенсорна інтеграція,  
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•  розвиток міжособистісних стосунків (Relationship Development 

Intervention, RDI),  

•  середовищний підхід (І.Ю.Захарова),  

•  нейропсихологічний підхід,  

•  методи альтернативної та підтримувальної комунікації,  

•  методики ранього втручання, 

•  різновиди терапій (музико- й арт-терапія, метод ТОМАТІС, 

кінезотерапія, терапія за допомогою тварин (анімалотерапія) тощо) [3]. 

Розлади аутистичного спектра мають вплив на усі сфери розвитку 

дитини. Це порушення неврологічного розвитку називають первазивним тому, 

що воно не локалізується у певній сфері, а охоплює фундаментальні 

властивості та особливості роботи нервової системи і психіки в цілому. 

Порушення обробки сенсорної інформації як від зовнішніх так від внутрішніх 

джерел, призводить до надмірної чи недостатньої чутливості, до неможливості 

узгоджувати реакцію на сенсорні стимули, на мовлення людей як джерело 

певної інформації. Дитина може стати залежною від певних сенсорних вражень, 

які її або заспокоюють або тонізують, дають змогу відчути стан піднесення, 

активізації або стан спокою і відчуття безпеки. Порушення у сфері соціальної 

взаємодії та комунікації спричиняють нездатність чи значну обмеженість у 

розумінні невербального аспекту спілкування, яка несе у собі важливу 

емоційну складову, зміст міжособових стосунків, ставлення партнерів під час 

спілкування. Сюди віднесемо нерозуміння міміки, емоційних реакцій, підтексту 

мовлення, інтонації, експресивного змісту жестів. Ця складова є очевидної та 

формується спонтанно у дітей без аутистичних порушень, а діти з РАС 

потребують спеціально організованого навчання розуміння та використання 

засобів невербальної складової комунікації [4]. 

Особливо цікавим та дієвим для корекційно-розвивальної роботи з 

дітьми-аутистами є метод «Соціальні історії» запропонований та описаний 
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Керолом Греєм (Socil stoties, 1991; The social story book, 1993), який сьогодні 

широко використовується в світовій практиці, як спосіб пояснення та навчання 

дитини способам соціальної поведінки.  

Соціальні історії (СІ) доступно та наочно дають відповідь дитині, як слід 

взаємодіяти з іншими дітьми, дорослими, як поводити себе в громадських 

місцях, як поводити себе в складних ситуаціях (коли щось болить, коли 

потрібно в туалет, коли хочеться їсти чи пити тощо).  

Часто соціальні історії є допоміжним інструментом під час поведінкової 

терапії (Applied Behavior Analysis, ABA) (Ю. Ерц, Т. Чинчараулі). Існує велика 

кількість готових соціальних історій, які написані та ілюстровані фахівцями для 

певних ситуацій (для школи, для прогулянки, для відвідування магазину тощо). 

Їх можна знайти в мережі інтернет та використовувати як готові шаблони. 

Більшість цих історій іншомовні, що перешкоджає їх використанню. Тому 

педагоги можуть самостійно створювати соціальні історії для дитини з РАС, 

враховуючи методичні вимоги та правила створення соціальних історій.  

Керол Грей рекомендує використовувати в одній історії кілька називних 

(описових), перспективних, директивних та кілька контрольних речень. Називні 

речення дають інформацію про дії людей, причини цих дій у певних ситуаціях 

та визначають умови виникнення самої ситуації. Перспективні речення 

пояснюють реакцію та стани інших людей на певні ситуації, описують їх 

думки, почуття, внутрішні переживання. Це допомагає дитині з РАС дізнатись 

та осмислити світ емоцій та переживань інших, що, зазвичай є недоступним для 

такої дитини. Також перспективні речення можуть розкрити можливі наслідки 

правильної та неправильної поведінки, дати можливість передбачити результат 

поведінки для дитини. Директивні речення називають дитині правильний 

зразок поведінки. Таких речень має бути обмежена кількість, щоб уникнути 

ситуації вибору між кількома способами правильної поведінки. Вадливо, що 

чим більше директивних висловлювань про варіанти правильної поведінки, тим 

імовірніше виникнення неадекватної поведінки у дитини з аутизмом. Оскільки 
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дтина з РАС буквально сприймає інформацію, тому занадто велика кількість 

можливих варіантів правильної поведінки може поставити її перед ситуацією 

вибору: який з варіантів є правильним. А це може спричинити внутрішній 

конфлікт, зростання внутрішньої тривоги та напруження, що спровокує захисну 

реакцію (протест, уникнення, агресія тощо). Контрольні речення можна 

використовувати наприкінці соціальної історії для кращого її запам’ятовування, 

для внесення суб’єктивного змісту та емоційного забарвлення. Це створюється 

шляхом використання в історії суб’єктивно значущих змістів (імен родичів чи 

друзів, улюблених тематичних героїв, інтересів, захоплень тощо).  

Керол Грей рекомендує використовувати не більше 1 директивного чи 

контрольного речення на кожні 2-5 називних (описових) чи перспективних. 

Зазвичай соціальні історії супроводжуються наочним матеріалом: фото, 

малюнками чи символічними зображеннями. Вибір типу ілюстрації залежить 

від віку, уподобань та особливостей розвитку конкретної дитини, для якої 

створюється соціальна історія.  

Наведемо приклад соціальної історії, яку можна використовувати для 

роботи з дітьми з РАС старшого дошкільного віку, зокрема для формування 

навичок саморегуляції.  

«Бити маму погано»  

−  Іноді я так злюсь, що б’ю маму 

−  Тоді мама сумує 

−  Коли хочеться когось вдарити, потрібно зупинитись 

−  Я складаю свої руки разом 

−  Я роблю 5 глибоких видихів. Тоді я заспокоююсь 

−  Коли я спокійний, мама щаслива 

У цій історії ми бачимо 4 описові речення (1, 2, 4 та 5), одне речення 

директивне (3) та контролююче (6).  
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«Кусатись заборонено»   

−  Я люблю гратись з моїм другом 

−  Іноді я хочу, щоб друзі грали за моїми правилами або в ті ігри, які хочу 

я 

−  Якщо друзі відмовляються робити по-моєму, я серджусь 

−  Коли я серджусь, я кусаю інших людей і роблю їм боляче 

−  Коли я кусаю інших людей, вони ображаються, плачуть і не хочуть зі 

мною дружити і грати зі мною   

− Коли я злюсь і хочу когось вкусити, я НЕ повинен цього РОБИТИ  

−  Мені потрібно глибоко подихати, послухати улюблену музику. Це мене 

заспокоїть   

−  Я НІКОЛИ не кусаю інших людей. Кусати людей ЗАБОРОНЕНО. 

Наведені зразки висловів розміщують під рисунками, які підбирають 

відповідно до змісту та віку дитини. Саму історію розташовують на одному 

листку паперу для зручності розглядання та читання її. Для створення 

соціальної історії рекомендують дотримуватись такого алгоритму:  

1. З якою метою створюється СІ (мета, зумовлюється потребами чи 

труднощами у поведінці конкретної дитини).  

2. Про що буде СІ.  

3. Який зразок поведінки буде формувати СІ.  

4. Підбір фотографій чи малюнків повинно відбуватись з позиції дитини.  

5. Інформативність зображень і тексту.  

Сам текст має конкретно відображати зображене. Зазвичай, найбільші 

труднощі виникають під час створення тексту до зображень. Написання цього 

тексту потрібно здійснювати за такими правилами: текст повинен називати дію 

чи стан, які зображені на ілюстрації (фото чи малюнку); доречно 

використовувати називні, описові, вказівні речення. 
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Ключове значення в житті будь-якої дитини, а особливо дитини з РАС 

входження у нову соціальну ситуацію. Для неї успішний початок формування 

нових соціальних зв’язків з дітьми та дорослими є важливою умовою 

подальшого корекційного навчання. Сама дитина з РАС не ініціює соціальні 

контакти, а в новій незнайомій ситуації може вдатись до захисної поведінки 

(уникнення, протест, агресія). Одним з ефективних методів формування 

міжособистісних стосунків з педагогами та вихователями може стати соціальна 

історія. Така історія може використовуватись у сімейному колі, в дошкільному 

закладі з вихователями та однолітками. Ситуація спілкування з  батьками, 

педагогами та дітьми на цікаві для дитини з РАС теми створить передумови для 

успішної адаптації, а в подальшому – може стати інструментом для розвитку 

дефіцитарних навичок, зокрема комунікативних.  

Ефективність та універсальність методу соціальних історій дозволить 

вирішувати як соціальні так і комунікативні завдання [4; 5].  

Вітчизняними науковцями Т.В.Скрипник та А.В.Супрун, що працюють 

над пошуком та апробацією корекційних технологій для роботи з дітьми з РАС, 

було здійснено адаптацію методу СІ. Модифікований метод отримав робочу 

назву «Моя історія». Це ілюстрована фотографіями невеличка книжечка (4-8 

сторінок) з життя дитини з РАС. В ньому був використаний інтерес дитини до 

особистих фото, готовність брати участь у спільному перегляді їх з дорослим та 

використовувалася сильна сторона дітей з такими порушеннями: вміння 

орієнтуватись на реальне зображення, любов до розглядання своїх фотознімків 

та їх індивідуальний інтерес до певних дій та об’єктів. Індивідуальні книжечки 

методики «Моя історія» була створена двох видів: «Я їду в садочок», «Я в 

дитячому садку» для покращення адаптації дітей дошкільного віку з РАС до 

умов дитячого садочка [4]. 

Отже, що для створення позитивної взаємодії з дитиною та при 

організації процесу входження в новий колектив дитини з РАС доцільно 

врахувати такі особливості дітей:  
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• можливість отримувати сенсорну стимуляцію чи сенсорне 

розвантаження, оскільки порушення у сенсорній сфері впливають на загальне 

самопочуття та на процес сприймання і обробки усієї інформації (вербальної та 

невербальної),  

• включення кінезіологічних вправ у щоденний розклад занять дасть 

змогу грамотно тонізувати та знімати зайве напруження у дітей з РАС та їх 

однолітків; 

• систематична психологічна та логопедична робота з дитиною з РАС, 

що йде не тільки в напрямку формування активного мовлення, а й з розвитку 

невербальної складової спілкування, з формування зв’язків між реальними 

предметами дійсності, їх ознаками, діями та словами-назвами.  

• тренінг соціальних навичок, який допоможе сформувати уміння 

взаємодіяти з однолітками (вітатись, прощатись, дякувати, вибачатись, 

дивитись в очі під час розмови, усміхатись у відповідь на усмішку тощо).  

Важливим аспектом ефективності психологічної корекції виступає висока 

мотивація батьків на тісну співпрацю з педагогами, а також терпіння й 

наполегливість, оскільки кожна корекційна технологія або методика передбачає 

регулярні та постійні зусилля з боку всіх, хто оточує вашу дитину і щиро бажає 

їй щастя. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ 

ПОЗИТИВНОГО СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ  

У СТУДЕНТСЬКІЙ ГРУПІ 

 

Таценко Олександр Владиславович 

магістрант Національного фармацевтичного університету 

 

Проблема груп і колективів – одна з найактуальніших у педагогіці та 

психології і є досить дослідженою. Але слід зазначити, що переважна більшість 

фундаментальних досліджень з цього питання датується минулим століттям. Не 

можна заперечувати, що вже відбулася зміна декількох поколінь у суспільстві, 

яка призвела до зміни як суспільних, так і особистісних цінностей, свідомості, 

установок, мотивів тощо. Сучасна молодь сильно відрізняється від молоді 

минулого століття, і ці зміни вимагають сучасних підходів до формування 

згуртованих студентських колективів. 

Ми провели аналіз сучасних дослідницьких праць з проблем формування 

позитивного соціально-психологічного клімату у студентській групі.  

У роботі Л. Несух зазначається, що усі викладачі можуть сприяти 

оздоровленню соціально-психологічної атмосфери, пропонуючи студентам 

групові завдання, що припускають взаємну відповідальність. Створенню 

сприятливої атмосфери в академічній групі сприяють ігрові форми навчання і 

соціально-психологічні тренінги. Ефективним засобом регуляції соціально-

психологічного клімату в колективі дослідниця вважає груповий тренінг. 

Авторка наголошує на необхідності гуманізації відносин між викладачем та 

студентами, оскільки глибоко людяні, гуманні стосунки – першооснова 

взаєморозуміння, позитивного самопочуття, найповнішого розкриття 

можливостей кожного студента, без чого неможливо сформувати в групі 

позитивний психологічний клімат [3, с. 170]. 
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Значну кількість психологічних умов покращення соціально-

психологічного клімату в студентській групі пропонують З. Пушкар та 

Г. Войтович: проведення діагностичних програм (виявлення рівня та якості 

комунікативності), при виявленні низького рівня слід розробити корекційну 

програму; психологічне консультування студентів і викладачів з метою 

визначення напрямків взаєморозуміння; соціально-психологічний тренінг як 

спосіб підвищення і розвитку психологічної атмосфери в групі; співпраця 

кураторів груп з членами їхніх колективів для зміцнення згуртованості; 

розміщення завдань за ступенем їх важливості; позитивне самоналаштування; 

практикування в спілкуванні, задоволення від енергії, якою люди обмінюються 

у спілкуванні; надання допомого людям, що викликають негативні емоції; 

приділення уваги собі, кожному своєму успішному кроку [4, с. 141]. 

На думку С. Костіної, процес формування сприятливого психологічного 

клімату повинен бути побудований з урахуванням наступних умов: 

удосконалення навчально-виховного процесу в освітніх установах і 

забезпечення координації дій психологів з навчальними відділами, деканатами, 

кураторами; використання результатів професійного психологічного відбору в 

освітньому процесі; забезпечення послідовного психологічного впливу, 

спрямованого на формування і розвиток у членів колективу таких якостей, 

здібностей і навичок, які сприяли б побудові ефективних взаємовідносин між 

ними; забезпечення суб’єктної позиції студентів за допомогою організації 

самовиховання; розвиток рефлексивності студентів; впровадження діагностики 

стану психологічного клімату в колективах студентів, рівня вираженості 

особистісних властивостей і якостей у членів колективу, які забезпечують 

оптимальне протікання процесу встановлення міжособистісних і професійних 

взаємин [2]. 

С. Карплюк наголошує, що в значній мірі формування сприятливого 

соціально-психологічного клімату залежить від врахування основних п’яти 

груп факторів, що впливають на нього: 
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‒ фактори успішності (рівень викладання знань, розуміння викладачами 

студентів та ін.),  

‒ функціональні фактори (нерівномірність навантаження студентів 

групи, нечіткість критеріїв та показників оцінки результатів навчання тощо),  

‒ управлінські фактори (неясність концепції викладача по відношенню 

до студентів, необ’єктивність та несправедливість викладачів в оцінках, 

протягування керівництвом студентів до виконання ними не властивих для них 

функцій тощо), 

‒ психологічні фактори (протиріччя та конфлікти, соціально-

психологічна несумісність студентів, відхилення в групових нормах, поглядах 

та традиціях тощо).  

Якщо в роботі з групою студентів намагатися усувати зазначені негативні 

фактори, то ця обставина, без сумнівів, буде сприяти розвитку сприятливого 

СПК, гарного навчального настрою студентів та задоволеності від знаходження 

в даній академічній групі [1]. 

На нашу думку, важливими психологічними умовами формування 

позитивного соціально-психологічного клімату у студентській групі є наявність 

у студентів ціннісного ставлення до групи і відчуття колективізму та розвинуті 

навички безконфліктної поведінки у членів групи. 

Підсумовуючи зазначимо, що соціально-психологічний клімат в 

студентському колективі здійснює суттєвий вплив на особистісно-професійне 

зростання майбутніх фахівців. Тому пошук шляхів, методів, засобів, психолого-

педагогічних умов його формування, створення і підтримки є одним із 

найважливіших завдань для дослідників у галузі педагогіки та психології вищої 

школи. 
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Поява Інтернету радикально змінила форми, зміст, механізми, функції 

соціальних комунікацій. З розвитком Інтернету, з’явилася можливість 

використовувати всі його досягнення. Одним з таких досягнень стали соціальні 

мережі, які набули на сьогодні статусу невід’ємного атрибуту нашого життя.  

Термін «соціальна мережа» з‘явився задовго до появи Інтернету у 1954 

році і означав тісні взаємовідносини між двома і більше людьми. Термін був 

започаткований британським соціологом, представником Манчестерської 

школи Джеймсом Барнсом, для визначення зразків соціальних зв’язків, які 

йшли урозріз традиційних для багатьох соціологів понять таких як обмежені 

групи (племена, сім‘ї) або такі соціальні категорії як стать чи етнічна 

належність тощо [2]. 

Сучасні дослідження свідчать, що соціальні мережі діють на багатьох 

рівнях, починаючи від родин, і закінчуючи цілими націями, та відіграють 

важливу роль у тому, як розв’язуються проблеми, працюють організації та 

досягають успіху на шляху до власних цілей індивіди [2].  

Отож, соціальні мережі можуть бути створеними на тлі спільності 

цінностей, дружби, родинності, неприязні, конфлікту, торгівлі, зв'язків в мережі 

Інтернет, релігійних поглядів, а тому як впливовий та відносно самостійний 



Сучасні тенденції та  
концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки 

www.openscilab.org  Психологічні науки 

© Тертична Н.А., Голіброда А.І.   
317 

агент-посередник, включаються у психосоціальну систему «особистість – 

соціум» (або за С.Л.Рубінштейном, у систему «людина і світ») [6]. 

Інформаційне середовище представляє собою певну реальність, в яку 

занурені люди, що перебувають у постійному контакті з різними засобами 

інформування [8]. Саме ця реальність, створюючи спільний для всіх 

семантичний простір, в якому можуть співіснувати як колективні, так й 

індивідуальні продукти та віртуальні світи, має перспективу стати одним з 

найпотужніших інструментів у комунікації між людьми. Вивчення цього 

соціального феномену та аналіз чинників його популярності а також недостатня 

розробленість даної проблематики в психологічній науці, зумовили 

актуальність нашого дослідження.   

Соціальна мережа розглядається нами як спільнота людей, об’єднаних 

однаковими інтересами, уподобаннями або тих, хто має інші причини для 

безпосереднього спілкування між собою. На сьогодні у психологічній науці 

аналізуються чотири основні підходи щодо вивчення соціальних мереж. 

Структурний підхід акцентує увагу на геометричній формі та інтенсивності 

взаємодій у соціальній мережі. У динамічному підході увага акцентована на 

змінах у мережевій структурі з часом.  Нормативний підхід вивчає рівень 

довіри між акторами, а також норми, правила та санкції, які впливають на 

поведінку акторів у соціальній мережі та процеси їх взаємодій. Ресурсний 

підхід розглядає можливості акторів по залученню індивідуальних і мережевих 

ресурсів для досягнення певної мети і диференціює акторів, які знаходяться в 

ідентичних структурних позиціях соціальної мережі, за їх ресурсами [2]. 

   Однією із традицій вивчення соціальних мереж є соціально-

психологічний напрямок, до якого відносяться соціометрія і психологія 

гештальту. Засновник соціометрії Дж.Л.Морено вважав, що такі 

широкомасштабні соціальні феномени як економічна система чи держава 

підтримуються та репродукуються у часі через мікроструктури, сформовані 

паттернами людських відносин [1].  
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Психологічний аналіз дозволяє акцентувати увагу на тому, що соціальні 

мережі є своєрідним альтернативним комунікаційним середовищем, у якому 

нова технологія безконтактної взаємодії реалізує ілюзію безпосереднього 

входження і присутності у реальному часі «екранного світу»  [3]. 

Сьогодні віртуальна реальність дедалі більше постає як реальніша за 

реальну і має, за Л.А.Найдьоновою, цілком реальні ознаки: контекстуальність 

(ефект неперервного існування віртуального світу, постійне добудовування 

його на основі обмежених у часі контактів); реалістичність (достовірність 

симуляції реальності з погляду комуні кантів); активність (експансія 

віртуального світу в міжособистісний простір); керованість (підкорення 

віртуальності волі комунікантів); ресурсоздатність (потенційні ресурси) [4]. 

Серед соціальних мереж виокремлюють такі види :  

• Соціальні мережі (Facebook, MySpace, VKontakte, Twitter та ін.).   

• Системи миттєвого обміну повідомленнями: спілкування з іншими 

користувачами через мережу в режимі реального часу (Skype, ICQ, MSN 

Messenger та ін.).  

• Інтернет-чати: дають змогу одночасно декільком користувачам 

спілкуватися в режимі реального часу.  

• Інтернет-форуми: надають можливість створювати нові теми, 

коментувати і обговорювати повідомлення інших користувачів.  

• Веб-блоги – особисті онлайн журнали окремих користувачів.  

• Вікі-довідники – портали, зміст яких може бути редагований 

відвідувачами (Вікіпедія).  

• Інтернет-хости: розміщення відеоматеріалів (YouTube).  

    Кожен із цих видів інтерактивних ресурсів пропонує дедалі популярніші 

новації, що і стають чинниками їх популярності: інтерактивна міжособистісна 

комунікація у режимі он-лайн; ділова, формалізована комунікація; он-лайн 

форми політичної активності; он-лайновий піар; діяльність віртуальних 
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організацій (спільнот, товариств), самопрезентація і самовираження в 

інтерактивному режимі (конференції, круглі столи); можливість навчання та 

проходження он-лайн семінарів, тренінгів, курсів; працевлаштування та 

професійна діяльність; інтерактивні розваги. Крім того, соціальні мережі є 

невичерпним джерелом інформації.  

Водночас, віртуальна комунікація у соціальних мережах має свої особливі 

психологічні характеристики. По-перше, вона має значно менший рівень 

регламентації, а тому досить динамічна, мінлива та ненадійна, що, з одного 

боку активізує адаптаційні ресурси користувачів, а з іншого – є чи не 

найбільшим джерелом стресу. Другою характеристикою комунікації у 

соціальних мережах є те, що тексти, які в ній презентуються часто анонімні, 

відчужені від їх авторів. Електронний текст не потребує автентичності та не 

забезпечує її. Заснований на таких текстах комунікативний обмін породжує, на 

думку Й. Хейзинга, новий тип комуніканта – Ноmo ludens (людину, що 

грається) – для якого інформаційний обмін і спілкування перетворюються на 

гру [7]. Третя характеристика – це можливість створення певного 

міфологізованого середовища, у якому людина може вийти за межі реальності, 

буденності, створюючи свої віртуальні міфи про себе, своє життя, здібності, 

досягнення. Така комунікація часто провокує розпад реального життя людини 

на два виміри, реальність яких вона не завжди може усвідомлювати. Наступна 

характеристика пов’язана з інформаційним простором соціальних мереж і 

проявляється у їх емоціогенності, зачасти агресивності та стресогенності [6]. 

Соціальні мережі - це місце, де користувачі нерідко висловлюють своє 

обурення з приводу будь-чого, від неякісних послуг до політичних проблем, що 

перенасичує віртуальний простір агресивними висловами. І чим яскравіші та 

емоційніші повідомлення, тим більше вони стають інструментами актуалізації 

різного роду страхів, спричиняють виникнення й інших потенційно 

деструктивних емоційних станів (тривогу, фрустрацію, безпорадність). І 

остання характеристика, на яку ми б хотіли звернути увагу – це маніпулятивний 
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потенціал соціальних мереж, який у цьому середовищі є практично 

необмеженим у засобах і формах, що виступає причиною викривлення 

свідомості та сприйняття реального світу. 

Проведене нами емпіричне дослідження змістовних характеристик 

популярності соціальних мереж та їх впливу на цільову аудиторію умовно може 

бути представлено трьома етапами. На першому – підготовчому етапі нами 

вивчалися найбільш популярні соціальні мережі та  яка вікова аудиторія ними 

користується. Було розглянуто змістовні характеристики шести соціальних 

мереж (Facebook, Instagram, YouTube, Viber, Messanger і Twitter) і їх цільову 

аудиторію. На другому етапі відбувалось вивчення чинників популярності 

соціальних мереж та можливість їх деструктивного впливу на свою цільову 

аудиторію.    

    Таким чином, проведене нами дослідження дозволило нам окреслити 

психологічні чинники популярності соціальних мереж, їх змістовне наповнення 

та фактори, що зумовлюють формування залежності від соціальних мереж. 

Аналізуючи характеристики обраних соціальних мереж ми змогли 

виділити змістовні особливості кожної з них. Соціальні мережі мають неабиякі 

переваги, які неможливо проігнорувати, і саме тому є такими популярними. Так 

нами була окреслена цільова аудиторія (при дослідженні брались до уваги вік і 

стать учасника) обраних соціальних платформ (Рис. 1). 
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Рис.1. Популярність соціальних мереж серед респондентів 17-23 років. 

Як показало наше дослідження жінки віком 17-23 років надають 

перевагу таким соціальним мережам як Instagram (77%), Telegram (55%), 

YouTube (30%), на відміну від чоловіків, які найбільше обирають для  

користування YouTube (48%), Telegram (41%), Instagram (35%). Загалом, нами 

було виділено певну закономірність у визначенні популярності соціальних 

мереж серед молодіжної аудиторії: жінки є більш активними користувачами 

соціальних платформ ніж чоловіки. Проте, спільною ознакою цієї цільової 

аудиторії є те, що вони більш зацікавлені соціальними мережами, які мають 

широкий розважальний контент, створені для спілкування, обміну фото та 

відео. 

Друга група наших респондентів (жінки та чоловіки віком від 24 до 35 

років) продемонструвала дещо інший вибір популярних соціальних мереж 

(Рис.2). 
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Рис. 2. Популярність соціальних мереж серед респондентів 24-35 років. 

У даному випадку ми можемо побачити, що серед жінок віком від 24 до 

35 років найбільш популярними є Facebook (74%), Messenger (42%) та Instagram 

(25%). У чоловіків цієї ж вікової групи, як і у жінок найбільш привабливим для 

користування є Facebook (50%), а використання Messenger зазначили 29% 

респондентів. Крім того, чоловіки віком від 24 до 35 років на відміну від жінок 

частіше використовують Telegram (32%). Загалом, необхідно зазначити, що 

дана цільова аудиторія більше спрямована на отримання інформації та ресурси, 

що пов’язані з діяльністю користувачів. 

Досліджуючи популярність окреслених нами соціальних мереж, ми 

виділили найбільш вагомі психологічні та змістовні чинники (Рис.3) 
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Рис.3. Психологічні та змістовні чинники популярності соціальних мереж. 

      Як показують наші результати, найбільш затребуваними серед наших 

респондентів є можливість спілкування, пошук однодумців. Також користувач 

має можливість організувати свій блог, де зможе публікувати цікаву на його 

думку інформацію, поширювати її, розвиваючи той чи інший напрямок 

діяльності. Перевагами використання соціальних мереж у роботі наші 

респонденти називали наявність інформації про потенційних клієнтів, наявність 

необхідних комунікаційних інструментів для роботи з клієнтами, гарантована 

доставка повідомлення одержувачу, простота доступу до інформації, швидкість 

поширення інформації, широке охоплення молодіжної аудиторії, технологічна 

надійність, низька вартість тощо. Отже, соціальні платформи надають нові 

можливості для бізнесу: більш осмисленого спілкування зі споживачами, 

потенційними клієнтами, партнерами та співробітниками. Що стосується 

використання соціальних мереж у навчальних цілях, то нашими респондентами 

також були виділені ряд позитивних моментів, зокрема: доступ до віртуальних 

соціальних мереж можливий у будь який час та з будь-якого пристрою 

(персональний комп’ютер, нетбук, ноутбук, мобільний телефон, планшет, 

смартфон тощо) підключеного до мережі Інтернет; засвоєнню навчального 

матеріалу сприяє поєднання індивідуальних і групових форм роботи тощо. 
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Тож цілком природним є той факт, що сьогодні ми спостерігаємо як 

формується нове, «комп’ютерне» покоління молоді з новими світоглядними 

настановами, яке сприймає об’єктивну та віртуальну реальності як рівнозначні 

[6]. Водночас, небезпека соціальних мереж полягає не у створенні ними 

віртуальної реальності, а в тому, що надмірне захоплення нею перетворює 

окреслені нами переваги на численні ризики. Серед таких ризиків можна 

виділити множинність інформації, що полягає в існуванні крім офіційних 

інтерпретацій певних подій великої кількості альтернативних версій, 

зорієнтуватися в яких подекуди буває дуже важко. А часто це може викликати 

почуття розгубленості й хаосу. Наступна група ризиків пов’язана з високим 

маніпулятивним впливом контенту соціальних мереж, його здатністю чинити 

психологічний тиск на особистість, на її емоції, уявлення про світ і саму себе, 

настрої, настанови, переконання. Окрему групу ризиків пов’язана з появою 

інтернет-залежності, одним із негативних наслідків якої є розпад особистості на 

Я-реальне та Я-віртуальне, що, в свою чергу, може поглиблювати стан 

дезадаптації особистості та її відстороненість від реального життя. Люди, для 

яких мережі стають справжнім наркотиком, і вони дійсно не можуть спокійно 

жити, якщо у них в руках немає телефону або ж вони не отримують доступ до 

мережі, щоб у черговий раз переглянути стрічку і зробити новий пост. 

Тривожність, що з’являється через очікування лайків і дизлайків під своїми 

постами, постійне «гуляння» просторами Інтернету, перевірка переглядів, 

неможливість сконцентруватися ні на чому іншому є серйозними сигналами 

про існування залежності. 

На жаль, сучасна людина, втомлена від стресів, переживань, негативних 

емоцій, постійно шукає для себе своєрідну віддушину, те заняття, яке допоможе 

їй забути про проблеми. І якщо одні знаходять себе в цікавих хобі, активних 

видах спорту, туризмі, то інші просто стають заручниками Інтернету, зокрема, 

соціальних мереж. Наслідками цього бути апатія, занижена самооцінка, 

тривожність, депресії, оскільки часто користувачі перетворюють своє життя на 
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велику рекламну кампанію в соціальних мережах  і втрачають реальні соціальні 

контакти. 

Ми не заперечуємо того, що певна залежність від соціальних мереж як 

зручного інструменту підтримки соціальних контактів є нормальним культурно 

обумовленою характеристикою сучасної людини, результатом адаптації до 

життя в умовах інформаційного суспільства [1]. Проте, мова зараз йде про таку 

залежність, що виявляється у зменшенні досягнень і погіршенні результатів 

основної діяльності, в обмеженні своєї участі у житті сім’ї, у згортанні 

соціальних контактів у режимі реальних комунікацій, у звуженні кола інтересів, 

у погіршенні загального самопочуття та здоров’я, адже, як зазначає Р.Пацлаф, 

Інтернет включається у психологію фізіологію людини глибше, ніж це можна 

було припускати на початку досліджень, присвячених цьому питанню [5]. 

Аналізуючи  психологічні чинники популярності соціальних мереж,  ми 

можемо зробити висновок про те, що користувачі різних вікових груп різняться  

своїми інтересами у використанні ресурсів соціальних мереж. Для одних – це 

відпочинок, презентація себе, навіть певне структурування часу,  для інших – 

це безліч можливостей для розвитку, навчання та побудови успішної кар’єри. І 

попри всі небезпеки використання соціальних мереж, надмірна драматизація їх 

впливу на особистість дорослої людини, на наш погляд, є надто упередженою. 
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Система профорієнтування має розвиватись разом зі світом, в Україні в 

школах не використовують онлайн ресурси, платформи, для профорієнтувння 

учнів. Необхідна як розробка онлайн платформ, так і впровадження в освітній 

процес онлайн профорієнтування. Такі країни як Франція, США, Росія, ввели 

профорієнтування в шкільну програму, за для  швидшого та кращого 

орієнтування у світі професій та потреб учнів. 

Такі вчені займалися вивченням системи профорієнтування  Аміров А. 

Ж., Карімова А. Н., [1]. Вивченням закордонного досвіду впровадження онлайн 

профорієнтації у Франції, Шамсутдінова І. Г., Павлова О. І., [3]. Досвід 

створення державної служби Гриншпун С. С., [2]. 

Мета дослідження допомогти учням реалізуватися як особистість в 

професії. Полегшити профорієнтацію за допомогою інтернет сервісів. Знайти 

індивідуальний підхід до кожного учня. Переваги он-лайн сервісів у швидкості 

відновлення і актуальність даних, які можуть представити сервіси про актуальні 

професії або освітні можливості. Порівняння сайтів які вже існують і успішно 

працюють як за кордоном, так і в Україні. 

Профорієнтація – спрямована на виявлення унікальності кожної людини, 

її інтересів здібностей, схильностей. Вона спрямована допомогти краще 

зрозуміти світ професій та свого місця в ньому. Кожна людина має свої 
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здібності які необхідно знати, щоб ними грамотно користуватися, і в цьому має 

допомогти система профорієнтування [1]. 

Профорієнтація це масштабна робота як школи, так і різноманітних 

організацій таких як центри зайнятості, роботодавців яким потрібні працівники, 

міністерств освіти які мають покладати не лише на школи профорієнтаційну 

роботу, а й на зв'язок шкіл з різними організаціями які допоможуть краще 

пізнати ринок праці, показати професії з середини, надати можливість 

спробувати учням себе в різноманітних професіях.  

В навчальному закладі профорієнтація має являти собою науково-

обгрунтовану систему заходів, яка буде сприяє професійному самовизначенню 

особистості, та формувати майбутнього працівника, який в подальшій кар’єрі 

буде з користю для себе і суспільства застосувати в професійній діяльності свої 

схильності й здібності, зможе вільно орієнтуватися і бути 

конкурентоспроможними на ринку праці. Профорієнтаційна робота має 

базуватися не тільки в шкільній установі, а й взаємодіє з загальноосвітніми 

закладами, установами додаткової освіти дітей і підлітків, територіальними 

центрами, профорієнтації молоді та психологічної підтримки населення, 

органами освіти, підприємствами, засобами масової інформації [1]. 

В закордонних  країнах діє система комплексних дій по профорієнтації, 

наприклад лідером в профорієнтації можна вважати Францію, в ній існує 

позашкільна профорієнтація в яку включені спеціальні служби різних рівнів, це  

державні служби які контролюються міністерствами: праці,  охорони здоров’я, 

освіти [3]. Є вибір приватна система профорієнтації та державна. Основою 

побудови профорієнтаційної роботи є інформація про можливості вибору роду 

занять, інформування юних громадян забезпечує національне бюро інформації 

про освіту і професії (Office national d'information sur les enseignements et les 

professions - ONISEP), що є структурою Міністерства освіти Франції. 

В нашій країні існує безкоштовна, тільки державна шкільна система 

профорієнтації, яка надає консультації батькам, вчителям та учням, в межах 
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шкільних стін, роботодавці не квапляться приходити до шкіл та розповідати 

про свої професії, а про спроби перевірити свої сили в професії, так би мовити 

стажування або метод проб себе в професії ніхто і не знає що таке можливо. 

Кваліфікацію вчителів та психологів для покращення профорієнтації необхідно 

підвищувати, але не за власні кошти, а шляхом впровадження державних курсів 

по профорієнтації. 

Розглянемо існуючі онлайн системи тестування в різних країнах. 

В США,  існує онлайн система яка тестує швидко на різні професії, 

наприклад система  O * NET https://www.onetonline.org/ це безкоштовна 

професійна інформаційна система, база даних яка містить сотні визначень 

професій, щоб допомогти студентам, здобувачам, підприємствам і фахівцям з 

розвитку робочої сили зрозуміти сучасний світ роботи в Сполучених Штатах. 

В нашій країні існує система онлайн «Магеллано Університет»  

профорієнтації, вона була розроблена у 2015 році, Програмою ООН в Україні. 

Програма є міжнародно ліцензованою. Компанія «ОС Україна»  пропонує свої 

послуги на сайті https://magellano.com.ua/. Вони використовують  Європейську 

методику професійної орієнтації для підлітків «Magellano Університет». 

Представником в Україні є італійська компанія «Giunti Psychometrics», 

розробник тесту. Методику «Magellano Університет» визнано в Європі 

та сертифіковано в Україні. 

Існує ще один сертифікований сайт комп'ютеризованої профорієнтаційної 

комплексного тестування «профорієнтатор-UA» адаптований для України, 

Розробники програми є Руденко Т., Каплуненко Я., Вертинська Е., Романцова 

Т., взято з сайту https://proforientator.com.ua/ru/shkolam/.  

На сайті https://proforientator.com.ua/ru/o-teste-proforientator-ua/testirovanie 

пропонують свої послуги в тестуванні, вони платні, в залежності від віку 

оптанта варіюється ціна. Тестування проводиться спеціалістами в 

комп’ютерному класі, з батьками укладається договір про співпрацю, 
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профорієнтація школярів 13 - 18 років і їх батьків проводиться на базі вищих 

навчальних закладів. 

Відмітимо проект  «Професійне середовище», що  працює з жовтня 2013 

року, взято з сайту http://www.profsreda.com/. Проект був створений для 

профорієнтації підлітків, але з часом «Профсередовище» стала посередником 

між школою та коледжами. Вчителі та батьки мають можливість відвідати 

семінари та майстер-класи. Проект є популярним тому що надає багато 

можливостей в отриманні інформації, яка доступна всім. Проводиться багато 

заходів в коледжах, на підприємствах і відкритих майданчиках. Багато 

вкладається в розвиток нових методик профорієнтації. Куратори проекту 

оцінюють ефективність на основі підвищення потрібність робочих 

спеціальностей і професій в абітурієнтів. Професії пізнаються через 

спілкування з професіоналами й майстрами, діяльні проби й живе знайомство з 

можливими робочими місцями. Всі заходи на платформі проводяться 

безкоштовно. Проект запрошує батьків та учнів на майданчик коледжів для 

участі в майстер-класах від найкращих майстрів своєї справи. Учні беруть 

участь у зустрічах з успішними представниками професій, переглядають 

тематичні фільми.  

Головним великим плюсом проекту є те що учні, можуть спробувати себе 

в будь-якій професії, на виїзних семінарах. Що є  немало важливим для учня 

який не знає ким хоче бути. Після того як учні проходять деякі курси вони 

отримують сертифікати, з якими можна працювати на підприємствах та 

компаніях, взято з сайту http://www.profsreda.com/. 

Значною перевагою таких онлайн сервісів, є швидкість обробки, 

масштабність в використанні, індивідуальність, можливість пройти тест в 

зручний час та в зручному місті. Можливо такі тести змінять існуючі системи 

профільної орієнтації, зникне необхідність часткового фінансування шкільних 

програм профорієнтації, це швидко та надає  можливість оцінки психологічної 

характеристики відразу за декількома методиками, що виключає необхідність 
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ручної обробки результатів роботи декількох методик окремо. Система є 

гнучкою в будь-який час  може бути доповнена, змінена, оптимізована з 

урахуванням потреб що з’явилися. Для школи ця система може підвищити 

рівень престижності, якщо таку систему введуть. Але така система не виключає 

роботу шкільного психолога в профорієнтаційному напрямку, лише спрощує 

один з етапів роботи.  
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СОЦІАЛЬНІ НАУКИ 

Арнатович С.О .  
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Исследование формирования удовлетворенности трудом, его динамики 

является одной из значимых проблем социальной психологии коллективов, где 

удовлетворенность рассматривается в качестве важного показателя социально-

психологического климата и эффективности деятельности. 

Существует несколько точек зрения на понятие удовлетворенности 

трудом:                                              

1. удовлетворенность трудом – это исполнение, осуществление 

ожиданий человека от материальных, социальных и духовно-нравственных 

результатов своей работы; 

2. удовлетворенность трудом – это совокупное воздействие на 

работника компонентов трудовой мотивации, включая содержание и условия 

труда, величину заработка, общественное признание достигнутого, 

возможности для самовыражения и самоутверждения личности – факторов, 

определяющих стремление к полезной деятельности, проявление творческой 

инициативы, готовность к партнерскому сотрудничеству; 
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3. удовлетворенность трудом – это интегральный показатель, который 

отражает отношение субъекта к выполняемой профессиональной деятельности 

и избранной профессии; 

4. удовлетворенность трудом – это возможность для работника 

систематически удовлетворять свои главные потребности, связанные с 

трудовой деятельностью; 

5. удовлетворенность трудом – это психологическое и моральное 

удовлетворение, испытываемое человеком в процессе трудовой деятельности. 

Различают общую (удовлетворенность работой в целом) и частичную 

удовлетворенность трудом (удовлетворенность условиями труда, оплатой 

труда, возможностями профессионального роста и др.). 

С проблемой удовлетворенности трудом связана проблема смысла 

(осмысленности) труда. Смысл труда – это удовлетворение человеческих 

потребностей. Этот смысл, как и потребности, носит социальный характер, 

который определяется общественным разделением труда. Каждый человек 

производит определенные блага для удовлетворения той или иной социальной 

потребности, которая складывается из индивидуальных потребностей. 

Труд без осознанного смысла влечет за собой такие отрицательные 

психологические последствия, как равнодушие, безразличие к своему труду, 

сведение последнего к источнику заработка. И эти последствия не 

преодолеваются автоматически. Элементы отчужденного отношения к своему 

труду выражаются в том, что человек не всегда думает об его общественной 

полезности или выполняет работу заведомо бесполезную. Такая работа не 

может приносить удовлетворение. Примирение с отсутствием смысла труда 

означает большей частью пассивную позицию, неизбежно сопряженную с 

неудовлетворенностью. 

Особой проблемой при анализе удовлетворенности трудом является 

безработица в ее связи с проблемой удовлетворенности жизнью. Р. Маурер [1] , 

выделяет, что люди по-разному воспринимают свое безработное состояние. 
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Многие считают ситуацию увольнения трагедией, иногда более тяжелой, чем 

развод, смерь близких. Это характерно для людей, в системе ценностей 

которых качественный труд занимал одно из высших мест. Но бывают также 

случаи, когда человек периодически сам ищет способ уволиться, и меняет виды 

труда, так как уже не видит ничего нового в своей работе, не требующей 

усилий и ставшей рутиной. М. Аргайл [2] предполагает, что существуют и 

счастливые безработные, но нельзя сравнивать счастливого человека, 

имеющего работу, и счастливого безработного. 

С. Касс [3] рассматривает вопрос о корреляции удовлетворенности 

трудом и показателями психического здоровья: 

1. поведенческие индикаторы (потребление алкоголя, наркотиков, 

курение и др.) незначительно связаны с удовлетворенностью трудом; 

2. отчужденность в труде мало распространяется на другие сферы 

жизни; 

3. показатели, основанные на соматических жалобах и симптомах, 

низко коррелируют с удовлетворенностью трудом; 

4. оценки аффективных проявлений (тревожность – напряженность, 

депрессия, раздражительность) дают высокую корреляцию с 

удовлетворенностью трудом (точнее с неудовлетворенностью); 

5. показатели «личного счастья» и общей удовлетворенности жизнью 

тесно коррелируют с удовлетворенностью трудом. 

Удовлетворенность трудом является важным критерием оценки 

социально-психологического климата в коллективе. 

Социально-психологический климат – это общий эмоционально-

динамический настрой, в котором отражаются установившаяся система 

взаимоотношений, господствующее умонастроение, удовлетворенность, 

привлекательность работы, стабильность и рост кадров, единство коллективных 

и личных целей, степень сближения официальных и неофициальных 

взаимоотношений на принципиальной и деловой основе. 
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Рассмотрим основные факторы, влияющие на социально-

психологический климат: 

Воздействия со стороны макросреды: характерные особенности 

современного этапа социально-экономического и общественно-политического 

развития страны; деятельность вышестоящих структур, руководящих данной 

организацией, ее собственных органов управления и самоуправления, 

общественных организаций, связи данной организации с другими городскими и 

районными организациями. 

Воздействия со стороны микросреды: материально-вещная сфера 

деятельности первичной группы, сугубо социально-психологические факторы 

(специфика формальных и неформальных организационных связей в группе и 

соотношение между ними, стиль руководства группой, уровень 

психологической совместимости работников). 

Выделяют следующие факторы удовлетворенности трудом: 

Херцбергер Ф. [4] предполагает, что существуют две группы факторов, 

обусловливающие удовлетворенность трудом: 

– мотивационные факторы – содержание труда, достижения в работе, 

признание со стороны окружающих, возможность квалифицированного роста; 

 – гигиенические факторы – условия труда, заработная плата, линия 

поведения администрации, взаимоотношения между работниками. 

Замфир К. [5] предлагает систему, позволяющую оценивать 

удовлетворенность трудом в соответствии с его содержанием. 

Данная система включает основные показатели, каждый из которых 

можно оценить по пятибалльной шкале: 

– общие условия – транспорт до предприятия; удобный график работы; 

социальные льготы (столовая, ясли и др.); заработок; возможности 

продвижения по службе; 

– физические условия труда – безопасность труда; эстетика места работы; 

шум, температура, вибрация и т. п.; 
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– содержание труда – разнообразие или монотонность; сложность труда, 

требуемая квалификация; необходимость решения новых, интересных проблем; 

элементы руководства и ответственности; соответствие личным способностям; 

– отношения между людьми в труде – отношения с коллективом; 

отношения с непосредственными руководителями; 

– организационные рамки труда – уровень организации на предприятии; 

– состояние общественного мнения; социально-психологический климат. 

А.И. Зеличенко и А.Г. Шмелев [6] выделяют систему внешних и 

внутренних мотивационных факторов труда, которые могут быть использованы 

не только для выявления готовности человека эффективно трудиться, но и в 

целях профессиональной ориентации самоопределяющихся клиентов: 

Внешние мотивационные факторы:  

– факторы давления – рекомендации; советы; указания со стороны других 

людей, а также примеры героев кино, литературных персонажей и др.);  

– требования объективного характера (служба в армии, материальное 

положение семьи); 

– индивидуальные объективные обстоятельства (состояние здоровья, 

способности); 

– факторы притяжения-отталкивания – примеры со стороны 

непосредственного окружения человека, со стороны других людей;  

– обыденные эталоны «социального преуспевания» (мода, престиж, 

предрассудки); 

– факторы инерции – стереотипы наличных социальных ролей (семейные, 

членство в неформальных группах); 

– привычные занятия (возникшие под воздействием школьных 

предметов, увлечений). 

Внутренние мотивационные факторы: 

– собственные мотивационные факторы профессии; 
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– предмет труда; процесс труда (привлекательный или 

непривлекательный, эстетические аспекты, разнообразие или однообразие 

деятельности, детерминированность – случайность успеха, трудоемкость 

работы, индивидуальный или коллективный труд, возможности развития 

человека в данном труде); результаты труда; условия труда; 

– физические (климатические, динамические характеристики 

работы);  

– территориально-географические (близость месторасположения, 

необходимость разъездов);  

– организационные условия (самостоятельность или подчиненность, 

объективность или субъективность в оценке труда);  

– социальные условия (трудность или легкость получения 

профессионального образования, возможности последующего трудоустройства; 

надежность положения работника; свободный или ограниченный режим; 

социальный микроклимат); 

– возможности для реализации вне профессиональных целей; 

– возможности для общественной работы; для достижения желаемого 

общественного положения; для создания материального благополучия; для 

отдыха и развлечений; для сохранения и укрепления здоровья; для 

психического самосохранения и развития; возможности, предоставляемые 

работой и профессией для общения. 

Таким образом, способы улучшения мотивации труда объединяются в 

пять относительно самостоятельных направлений: материальное 

стимулирование, улучшение качества рабочей среды, совершенствование 

организации труда, вовлечение персонала в процесс принятия управленческих 

решений, не денежное стимулирование. 
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к.с.н.,  доцент кафедры молодежной политики и социокультурных 

коммуникаций Республиканского института высшей школы 

 

Как известно, человек социализируется в обществе, то есть посредством 

общения с другими людьми он приобретает коллективный запас знания, 

который помогает ему ориентироваться в социальном мире. Индивид 

формирует субъективную реальность на основе жизненного мира окружающих 

его людей, в одиночку он не способен стать полноценным членом общества, в 

силу чего трансляция опыта и преемственность поколений определяют 

значимость процесса социализации для развития человека. Семья является 

основным элементом общества, главным институтом социализации индивида, 

она обеспечивает историческую преемственность поколений, выступает одним 

из факторов стабильности и развития государства. С семьи начинается жизнь 

человека, его формирование как гражданина и члена общества.  

В современной науке ведется активная дискуссия об изменении роли 

семьи, как первичного агента социализации [1]. Модернизация и глобализация 

общества делают процесс социализации динамичным, в результате чего семья 

не всегда обеспечивает ребенка устойчивыми паттернами и готовыми 

жизненными сценариями. При этом сами молодые люди выступают не менее 

важными агентами социализации – они взаимодействуют с различными 

институтами, группами сверстников и вырабатывают собственные стратегии 

поведения, особенно в условиях падения авторитета тех родителей, которые, по 

их мнению, не смогли успешно адаптироваться к новым социально-
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экономическим изменениям. Получается, что одновременно протекают сразу 

два процесса: социализация молодежи и ресоциализация их родителей. Таким 

образом,  существует некоторая несовместимость старых и новых паттернов, 

выработанных различными поколениями, что осложняет выбор молодого 

человека в условиях вариативности. 

 В данном контексте своя специфика социализации в семье имеется и в 

постсоветских странах. По мнению белорусского социолога С.Н. Буровой, 

советская эпоха и постсоветские политические и экономические 

преобразования оказали масштабное влияние на формирование базовых 

социальных институтов, и семьи в том числе [2]. Автор считает, что процесс 

трансформации современной белорусской семьи до сих пор находится под 

влиянием долгосрочного эффекта прежней идеологии. 

 Российский автор И.Ф. Дементьева в своей статье «Социальное 

самочувствие семьи» пишет о трансформации интересов, связанной с 

изменением института семьи [3]. Исследователь считает, что раньше 

коллективизм олицетворял приоритет общественных интересов над личными 

интересами человека, на сегодняшний день ситуация  постепенно меняется, 

происходит переориентация на первичное удовлетворение интересов личности, 

что транслируется и через институт семьи. 

Исходя из мнений белорусского экспертного сообщества по обсуждению 

причин семейного неблагополучия в Республике Беларусь, в современной 

белорусской семье происходят трансформационные процессы, однако, мы не 

можем утверждать что при этом ее воспитательный потенциал снизился [4, c. 

98]. Автор статьи «Затмение семьи»: дискуссия во французской социологии» 

Т.Ю. Шманкевич в данном контексте делает вывод о том, что происходящие 

изменения не ослабляют роль семьи, как мощного института социализации: 

«то, что семья и школа более не соответствуют модели Э. Дюркгейма и не 

вырабатывают прочных паттернов для интериоризации, свидетельствует не о 

снижении социализирующей роли этих институтов, а о том, что она стала не 
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такой явной, как прежде, и, следовательно, более сложной, хотя и не менее 

актуальной для исследования» [1, c. 170-171]. 

Как показывают социологические исследования, проведенные в 

Республике Беларусь, в иерархии базовых ценностей белорусской молодежи 

семья всегда занимала и занимает лидирующие позиции. Более того, значение 

индекса ценности семьи, несмотря на определенные трансформационные 

процессы в сфере брачно-семейных отношений, увеличивается. Как 

показывают результаты опроса студенческой молодежи, проведенного в 2009 

г., – семья являлась наиболее важной в ценностной структуре молодежи для 

70,3 % респондентов, которые оценили ее значимость по 10-балльной шкале 

высшим баллом [5]. В 2013 году центром социологических и политических 

исследований БГУ были опубликованы схожие результаты: сфера семьи, 

исходя из полученных данных, являлась наиболее значимой для 98,2 % 

молодежи [6]. 

Не смотря на то, что социализирующая функция семьи по-прежнему 

остается достаточно мощной, в современном обществе все же отмечают 

определенные проблемы, связанные с кризисом семьи. Институт семьи и брака 

на сегодняшний день претерпевает изменения, связанные с содержанием 

брачно-семейных отношений. Современный социум создал напряженную 

ситуацию для семьи по ряду причин: усиливается расслоение семей по уровню 

доходов, изменяется традиционная структура семьи, трансформируется 

преемственность традиций между поколениями. Роль родителей в воспитании 

детей ослабляется в силу трудовой занятости, перегруженности бытовыми 

проблемами и т.д. Это приводит к деформации семейных отношений, разводам, 

низкой рождаемости, что представляет угрозу обществу как социально-

демографического, так и этико-педагогического характера. 

В 2016 году была принята государственная программа  «Здоровье народа 

и демографическая безопасность Республики Беларусь на 2016-2020 годы». 

Программа направлена на стимулирование рождаемости, социально-
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экономическую поддержку и сохранение института семьи, укрепление здоровья 

и продолжительности жизни населения, снижение смертности, оптимизацию 

миграционных процессов и т.д. 

Одной из приоритетных задач государственной программы является 

укрепление духовно-нравственных основ семьи, возрождение и пропаганда 

семейных ценностей и традиций. Также в программу были введены положения 

о необходимости взаимодействия и сотрудничества широкой общественности, 

религиозных организаций и государственных органов власти в решении 

демографической проблемы. 

Согласно информации, предоставленной Национальным статистическим 

комитетом Республики Беларусь, среднегодовая численность молодежи в 

возрасте 15-29 лет в 2019 году составила 1 520 136 человек. В общей 

численности населения данная социально-демографическая группа составляет 

пятую часть.  Представленные данные о динамике среднегодовой численности 

населения в возрасте 15-29 лет демонстрируют сохраняющуюся тенденцию 

снижения количества молодежи в Республике Беларусь, сложившуюся в 

последнее десятилетие, как следствие спада уровня рождаемости, имевшего 

место в девяностые годы двадцатого века. Картина регионального 

распределения молодежи в целом остается неизменной. На первом месте по 

количеству населения в возрасте 15-29 лет по-прежнему остается город Минск. 

Основной причиной такого положения дел является высокая концентрация в 

данном регионе высших учебных заведений. [7].   

За последние годы средний возраст жителей Беларуси, вступающих в 

брак (как мужчин, так и женщин) увеличился. В 2019 году в Беларуси было 

заключено 62 744 брака, при этом чаще союз регистрировали горожане: 7,3 

брака на 1000 человек населения, в сельской местности — 4,6. Средний возраст 

заключения первого брака, как и во многих странах, продолжает расти. Если в 

2010 году средний возраст невесты при первом браке составлял 24,4 года, а 

жениха 26,5 года, то в 2019-м он увеличился до 26,1 и 28,3 года соответственно. 
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Тенденция повышения возраста вступления в брак наблюдается в 

Беларуси достаточно давно и связана с тем, что развитие брачных отношений 

осуществляется по западноевропейскому образцу, для которого характерен 

более высокий возраст вступающих в брак. Кроме того, современная молодежь 

задумывается и о материально-прагматических факторах: материальном 

достатке, обеспеченности жильем, бытовом комфорте, равном материальном 

вкладе в домашнее хозяйство [6], которые, как правило, связаны с получением 

образования, опыта работы и материальной независимости молодых людей от 

родителей.  

 Как показывает анализ ценностных ориентаций белорусского 

студенчества, в их сознании представление о семейной жизни неразрывно 

связано с принятием на себя роли родителя [5], поэтому государственная 

поддержка семьи должна выступать приоритетным направлением 

государственной социальной политики Республики Беларусь и одним из 

основных элементов демографической безопасности.  

Согласно данным Национального статистического комитета Республики 

Беларусь в 2019 году у женщин в возрасте до 29 лет родилось 46 908 детей. 

Наименьший показатель у Витебской области, лидерство принадлежит городу 

Минску. Незначительно ниже количество родившихся в Брестской, Минской и 

Гомельской областях. В целом же можно говорить об отсутствии значимого 

регионального дисбаланса в уровне рождаемости у женщин в возрасте до 29 

лет.  

Несмотря на то, что в Беларуси продолжительное время среди населения 

преобладали ориентации на 1-2-х-детную семью, что было связано, по мнению 

ряда исследователей, с невысоким уровнем жизни населения [4], количество 

многодетных семей постепенно растет.  

По разным оценкам, доля молодежи, желающей воспитывать двоих детей, 

колеблется от 50% до 66%. Как отмечают представители отдела 

народонаселения гендерной и семейной политики Министерства труда и 
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социальной защиты к основным причинам малодетности относят: жилищные 

проблемы; вероятность снижения уровня и качества жизни при появлении 

ребенка; проблемность совмещения родительства и трудовой деятельности; 

гендерный дисбаланс в вопросах распределения и выполнения семейных и 

родительских обязанностей [8]. 

В 2019 году родились 87 602 ребенка, 61,3% - вторые, третьи и 

последующие дети в семье. Удельный вес детей по очередности рождения (к 

общему числу родившихся): 38,7% - первый ребенок, 38,3% - второй ребенок, 

23% - третий и последующие дети. При этом 87,2% из них появились на свет в 

зарегистрированном браке (в 2010 году — 80,4%). Доля детей, рожденных 

вторыми и последующими, в общем числе родившихся составила 61,3% (в 2010 

году — 47,7%). 

Немаловажную роль на достижение таких результатов оказала политика 

поддержки семей, проводимая в Беларуси. В период 2016–2020 гг. вектор 

семейной политики был направлен на закрепление достигнутых показателей 

рождаемости и продвижение в обществе позитивного отношения к  институту 

семьи. Такие задачи решались в рамках подпрограммы «Семья и детство» 

Государственной программы «Здоровье народа и демографическая 

безопасность Республики Беларусь» на 2016–2020 годы,  а также в рамках 

других государственных планов и программ. 

Кроме того, стоит отметить, что на сегодняшний день по индексу 

материнства  Республика Беларусь занимает 25-ю позицию среди 179 стран 

мира, благоприятных для материнства, а  среди стран СНГ находится на первом 

месте.  

В Беларуси функционирует достаточно стабильная система мер 

поддержки семей с детьми и молодых семей. К целям  государственной 

поддержки молодых семей в Республике Беларусь относят: 

− повышение рождаемости;  



Сучасні тенденції та  
концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки 

www.openscilab.org  Соціологічні науки 

© Шоканова Д.Ч.   
345 

− укрепление института семьи; 

− повышение качества жизни молодых семей с детьми. 

Государственная поддержка молодых семей направлена на: 

− на формирование многодетного типа репродуктивного поведения 

молодых семей; 

− на повышение престижа родительства; 

− на развитие системы государственной поддержки семей с детьми;  

− на развитие семейных ценностей;  

− на улучшение жилищных условий молодых семей. 

Указанные направления государственной поддержки молодых семей 

осуществляются при помощи: 

− развития сотрудничества с общественными и религиозными 

организациями по сохранению и укреплению семейных ценностей; 

− организации семинаров, тематических встреч, мастер-классов, «круглых 

столов» для молодых семей в целях создания позитивного отношения к 

семейным ценностям; 

− проведения конкурсов, фестивалей, акций в области повышения духовно-

нравственного потенциала семьи; 

− посещения культурных мероприятий многодетными семьями на льготных 

условиях; 

− проведения единых дней информирования на темы семьи, детства, 

ответственного родительства; 

− разработки социальной рекламы, направленной на популяризацию 

семейных ценностей среди молодежи; 

− выпуска публикаций, информационных сообщений, интервью, 

литературы по проблемам семейного воспитания и семейных отношений; 

− предоставления в соответствии с законодательством семьям, 

воспитывающим детей, семейного капитала; 
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− обеспечения государственными пособиями семей, воспитывающих детей 

в возрасте до 3-х лет; 

− предоставления в законодательном порядке льготных кредитов и 

одноразовых субсидий на строительство или приобретение жилых 

помещений молодыми семьями, имеющими право на государственную 

поддержку в виде льготных кредитов и субсидий; 

− оказания мультидисциплинарной помощи молодым людям, пережившим 

кризисные ситуации; 

− создания учебных центров для молодых родителей по вопросам 

обеспечения безопасных условий проживания детей. 

Как уже было отмечено, на сегодняшний день в Республике Беларусь 

существует ориентация на формирование многодетного типа репродуктивного 

поведения семей, реализуемая государством, в том числе и при помощи 

семейного капитала. Семейный капитал представляет собой единовременное 

предоставление семьям безналичных денежных средств в размере 10 000 

долларов США при рождении, усыновлении (удочерении) третьего или 

последующих детей. Согласно Указу №345 «О семейном капитале», с 1 января 

2020 года размер денежных выплат будет формироваться в рублях и составит 

22,5 тысячи белорусских рублей (ранее 10 000$). Каждый год этот показатель 

будет пересматриваться на основании темпов роста потребительских цен. 

Программа продлена на 5 лет до 2024 года.  

На сегодняшний день в Республике Беларусь молодая семья также может 

стать на очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий при 

соблюдении следующих требований: 

• оба супруга вступили в брак в первый раз; 

• хотя бы одному из супругов еще не исполнилось 31 года; 

• ни у одного из супругов в населенном пункте по месту принятия на учет 

нет: 
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• в собственности квартиры или одноквартирного жилого дома; 

• во владении и пользовании жилья, занимаемого по договору найма 

жилого помещения государственного жилищного фонда; 

• занимаемого объекта долевого строительства по договору найма, аренды, 

безвозмездного пользования или иному договору. 

Кроме того, встать на учет нуждающихся в улучшении жилищных 

условий могут граждане, обеспеченные жильем общей площадью меньше 15 м2 

 (в городе Минске – меньше 10 м2) на одного человека.  

При этом обеспеченность общей площадью определяется, исходя из суммы 

общей площади всего жилья, находящегося в собственности или во владении и 

пользовании гражданина и совместно проживающих с ним членов его семьи в 

населенном пункте по месту принятия на учет нуждающихся (а при постановке 

на учет в городе Минске еще и исходя из общей площади жилья, находящегося 

в Минском районе) [9]. Кроме того, в Республике Беларусь жилищная проблема 

решается также и при помощи создания государственного фонда арендного 

жилья. 

Размер финансовой помощи в погашении кредита на жилье в Республике 

Беларусь зависит от размера бюджета прожиточного минимума в среднем на 

душу населения (БМП). И с 1 августа 2020 года финансовая помощь в 

погашении кредитов на жилье многодетным семьям составляет: 

• при рождении или наличии одного несовершеннолетнего ребенка -

 40 бюджетов прожиточного минимума в среднем на душу населения 

(далее - БПМ); 

• при рождении или наличии двоих несовершеннолетних детей - 80 БПМ; 

• многодетным семьям при рождении третьего или наличии троих и более 

несовершеннолетних детей - 100 БПМ. 

• при рождении двойни - на одного ребенка из двойни в размере 40 БПМ, 

на другого - 80 БПМ, всего 120 БПМ на двойню. 
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• при рождении тройни - на одного ребенка из тройни в размере 40 БПМ, 

на другого - 80 БПМ, на третьего - 100 БПМ, всего 220 БПМ на тройню 

[10]. 

Материальная поддержка семей с детьми в Республике Беларусь 

осуществляется в соответствии с Законом Республики Беларусь «О 

государственных пособиях семьям, воспитывающим детей». Каждая семья 

имеет право как на единовременные, так и на ежемесячные пособия. При этом 

ежемесячные пособия на детей до 3 лет назначаются безотносительно 

совокупного дохода семьи, а на детей старше 3 лет – с учетом совокупного 

дохода. Размеры пособий пересматриваются четыре раза в год в связи с 

изменением бюджета прожиточного минимума. 

С 1.08.2020 г. размеры пособий  по уходу за ребенком  в возрасте до 3 лет 

составляют: на первого ребенка 35% среднемесячной заработной платы 

работников в республике,  на второго и последующего 40% среднемесячной 

заработной платы. На сегодняшний день размеры пособий в связи с рождением 

ребенка представляют собой единоразовую выплату в размере 10-ти бюджетов 

прожиточного минимума при рождении первого ребенка и 14 бюджетов 

прожиточного минимума  при рождении второго и последующих детей. 

Итак, проанализировав полученную информацию, можно отметить, что 

на сегодняшний день в Республике Беларусь ведется активная деятельность по 

повышению престижа института семьи и укреплению семейных ценностей. Для 

сегодняшней молодежи брак и семья остаются одними из лидирующих 

ценностей в общей ценностной структуре. Репродуктивные установки 

сегодняшней молодежи ориентированы в основном на двух детей, несмотря на 

существующие социально-экономические стимулы, ориентированные на 

многодетность. Возможно, что совершенствование программы поддержки 

молодой семьи на этапе ее создания будет способствовать повышению доли 

семей, реализующих свои репродуктивные установки. 
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Несмотря на сложную экономическую ситуацию, государство 

продолжает оказывать поддержку семьям с детьми. Однако,  по-прежнему 

актуально повышение информированности молодежи о программах поддержки 

молодой семьи, о существующих льготах и пособиях. Кроме того, актуальным 

является совершенствование системы государственных пособий семьям, 

воспитывающим детей, и решение задач по улучшению жилищных условий 

многодетных и молодых семей. 

Семья является основой демографической безопасности государства, 

поэтому поддержка семьи остается одним из приоритетных направлений 

государственной социальной политики. Подпрограмма «Семья и детство» 

Государственной программы «Здоровье народа и демографическая 

безопасность Республики Беларусь» на 2016–2020 годы призвана уделить 

внимание наиболее актуальным вопросам поддержки молодой семьи для 

обеспечения ее благоприятной жизнедеятельности и закрепления 

положительных сдвигов в демографической ситуации Республики Беларусь. 
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blagoustrojstvo/zhilishchnaya-politika/170-informatsiya-o-finansovoj-podderzhke-

predostavlyaemoj-v-pogashenie-nelgotnykh-kreditov-na-priobretenie-stroitelstvo-

zhilya.– Дата доступа: 20.01.2020 
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Введение. Национальной стратегией устойчивого социально-

экономического развития Республики Беларусь на период до 2035 г. 

определено, что: важнейшими задачами обеспечения устойчивого развития 

Беларуси является переход на инновационный путь развития, реализация 

общесистемных преобразований экономики и общества. 

Управление национальной инновационной системой (НИС) в перспективе 

будет осуществляться в рамках корпоративной модели, предполагающей 

обеспечение комплексного подхода и взаимную координацию деятельности 

всех компонентов системы,  обеспечивающих осуществление инновационной 

деятельности, ее развитие и поддержку для эффективной организации 

устойчивого инновационного развития страны [1,2,3]. 
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Одним из этапов (период 2021-2030 гг.) Концепции Национальной 

стратегии устойчивого развития Республики Беларусь на период до 2035 года 

является - создание системных условий и цифровая интеллектуальная 

модернизация традиционных отраслей посредством формирования точек роста 

наукоемкой экономики, что предполагает применение методов и средств 

системного анализа [4]. 

Определение системного анализа. Системный анализ возник в конце 50-

х и начале 60-х годов XX столетия и является одной из молодых научных 

дисциплин. В связи с этим даже само понятие системного анализа еще не 

является достаточно устоявшимся. Сущность его также понимается 

различными авторами по-разному [5,6,7,8,9,10,11,12]: 

- как совокупность правил для решения сложных проблем; 

- как методология решения крупных проблем; 

- как комплексная нормативная методология анализа и синтеза сложных 

систем; 

- как способ исследования сложных проблем выбора в условии 

неопределенности; 

- как нормативная методология для решения сложных проблем в условии 

изменения внешних воздействий, основанная на системном подходе; 

Системный анализ основывается на комплексном системном подходе к 

решению проблем, что в случае сложных систем большого масштаба является 

единственной гарантией принятия решения, близкого к оптимальному. Он 

оказался действенным и эффективным средством решения сложных проблем в 

разных областях человеческой деятельности [10]. 

Для системного анализа характерно наличие определенных типов 

стандартных компонентов, которые практически всегда присутствуют в анализе 

любой проблемы. Сочетание этих характерных элементов в определенной 

последовательности, диктуемой структурой проблемы и причинно-

следственными связями, и приводит к ее системному решению (13) . 
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Объект, предмет и характерные черты системного анализа. Объектом 

системного анализа являются системы. Предметом системного анализа 

являются общесистемные характеристики и взаимодействие системы с ее 

окружением. 

Можно определить следующие характерные черты системного анализа: 

1. Системный анализ является  научной  дисциплиной  

методологического характера. При этом материальный характер, физическая 

сущность объекта исследования не имеет значения. При системном анализе 

основное внимание обращается на системные свойства объекта, поведение и 

функционирование системы или ее составляющих. 

2. Системный анализ на современной ступени его развития не 

представляет собой комплекса специфических методов, хотя общее развитие 

идет в этом направлении. Используется целый ряд методов, применяемых в 

различных областях знаний. 

3. Основой системного анализа является системный подход. Предметом 

системного анализа являются характеристики всей системы. Основное 

внимание сосредоточивается на вопросах структуры, поведения и 

функционирования анализируемой, проектируемой или разрабатываемой 

системы в их взаимосвязях. Отдельные составляющие системы исследуются с 

точки зрения их влияния на систему в целом, их места и веса во всей системе. 

Такой общий системный подход к объекту исследования является одной из 

ключевых характеристик системного анализа. 

4. Существенной отличительной чертой системного анализа является 

вариантный подход. Системный анализ выступает как инструмент для 

разработки и выбора вариантов решения проблем. Каждый вариант 

представляет собой возможный и осуществимый путь решения данной 

проблемы, и это одна из возможных комбинаций условий, свойств и целей 

решения проблемы.  
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5. Системный анализ широко использует принцип обратной связи. 

Наиболее ярко это выражается в самом процессе решения проблем. После 

решения каждой частной проблемы и после каждой операции производится 

сравнение полученного эффекта с предварительно поставленными целями.  

6. Системный анализ носит операционный характер. Он обеспечивает 

нахождение лучших количественных показателей деятельности объекта, для 

которого предложена данная система. 

Роль системного анализа в энергетике. Системные исследования в 

энергетике представляют собой процесс изучения сложных теоретических и 

практических проблем развития антропогенной энергетики (созданной 

человеком для обеспечения его жизнедеятельности) методами системного 

анализа [14]. 

Под системными исследованиями в энергетике понимаются исследования, 

основанные на системном подходе и использующие средства системного 

анализа, которые включают не только исследования систем, но и исследования 

сложных энергетических проблем. При этом системный анализ 

рассматривается как методический аппарат системных исследований — 

совокупность методов, методик, процедур и правил, используемых в системных 

исследованиях. Применяя эти определения к энергетическим проблемам, 

можно полагать, что системные исследования в энергетике — это исследования 

энергетических объектов и систем на основе методологии системного подхода 

с использованием методического аппарата системного анализа [15,16,17]. 

Методики и технологии системного анализа в энергетике. Методика 

– набор конкретных приёмов, использующихся для реализации поставленных 

задач в сфере образования, науки, психологии. Методика должна быть 

понятной, реалистичной, воспроизводимой, результативной и обоснованной. 

Детализированная и разработанная, опробованная на практике, она обретает 

уровень технологии [18]. 
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Технология – инструментарий конкретной области деятельности 

человека, набор процессов, методов и принципов, необходимый для создания 

конечного продукта. В объём понятия входят организационные приёмы и 

операции, которые применяются исполнителем в процессе труда. 

Методика и технология системного анализа разрабатываются для того, 

чтобы с одной стороны организовать процесс принятия решений в сложных 

проблемных ситуациях [19], с другой стороны организовать процессы 

проектирования новых систем и изменений в существующих системах; а также 

осуществить внедрение в практику результатов, полученных в ходе анализа. 

[10,20]. 

Для принятия решений системный анализ используют ряд методик 

проведения энергетических обследований предприятий и организаций, 

основанных на методах и принципах системного анализа и направленных на 

решение следующих основных задач [21,22,23]: 

- оценка фактического состояния энергоиспользования на предприятии, 

выявление причин возникновения и определение значений потерь топливно-

энергетических ресурсов; 

- разработка плана мероприятий, направленных на снижение потерь 

топливно-энергетических ресурсов; 

-определение рациональных размеров энергопотребления в 

производственных процессах и установках; 

- определение требований к организации по совершенствованию учета и 

контроля расхода энергоносителей [24]. 

В результате обследования определяют реальное состояние исследуемого 

объекта, энергетические балансы, оценивают источники потерь энергии, 

определяют направления снижения энергетических затрат. Обязательным 

итогом энергетического обследования предприятия является выдача 

рекомендаций по оптимизации технологии производства и потребления 
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энергоресурсов с точки зрения повышения энергетической эффективности 

предприятия. 

Если обратиться к работам Ч. Хитча, Р. Маккина, С. Оптнера, Э. Квейда, 

то в них с теми или иными модификациями говорится о следующих основных 

этапах системного анализа: постановка задачи и формулирование цели, выбор 

альтернативных путей решения задач, исследование ресурсов, составление 

модели, выбор критериев оценки, сравнение альтернатив и принятие решения. 

Учитывая положения, изложенные в работах, Ф.П. Тарасенко и К. Качира 

[20,25], предлагается следующая прикладная технология системного анализа: 

формулировка проблемы; исследование существующего положения; анализ 

существующего положения; разработка проекта системы; анализ системы; 

детальная разработка системы; реализация системы; подготовка к внедрению и 

внедрение системы; эксплуатация системы; утилизация системы. 

Заключение. 

1. Некоторые из основных положений системного анализа состоят в 

следующем [26]: процесс решения проблемы должен начинаться с выявления и 

обоснования конечной цели, которой хотят достичь в той или иной области и 

уже на этом основании определяются промежуточные цели и задачи; к любой 

проблеме необходимо подходить, как к сложной системе, выявляя при этом все 

возможные подроблемы и взаимосвязи, а также последствия тех или иных 

решений. 

2. Если попытаться охарактеризовать современный системный анализ 

очень укрупнено, то можно сказать, что он включает такие виды деятельности, 

как: научное исследование вопросов, свзанных с проблемой; проектирование 

новых систем и изменений в существующих системах; внедрение в практику 

результатов, полученных в ходе анализа [10]. 

3. Методика и технология системного анализа разрабатываются и 

применяются, как для организации процесса принятия решений в сложных 

проблемных ситуациях, так и для организации процессов проектирования 
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новых систем и изменений в существующих системах с последующим 

внедрением в практику результатов, полученных в ходе анализа. 

4. Современная энергетика требует многоаспектного системного 

изучения, постоянного поиска и решения проблем ее будущего. Система 

энергетики обладает общими и индивидуальными свойствами, отражающими 

особенности развития энергетики, как комплекса взаимосвязанных систем – 

электроэнергетических, топливодобывающих, транспортных и др. Знание 

общесистемных свойств значительно помогает при решении конкретных 

задач на этапах проектирования или эксплуатации. 

5. В целом тематику системных исследований в энергетике можно 

считать неисчерпаемой, так как в процессе ее развития и трансформаций в 

экономике возникают новые задачи. Почти все они потребуют применения 

системного подхода и использования средств системного анализа. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА  

В СФЕРЕ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ 
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ассистент кафедры электронных вычислительных машин Белорусского 

государственного университета информатики и радиоэлектроники 

 

В любой сфере услуг главное — довольный клиент. Однако в мире, где 

заказы делаются в один клик с мобильного телефона, клиенты ожидают как 

минимум персонализированного, быстрого и удобного обслуживания. 

Некоторые продавцы обладают преимуществом в борьбе за кошельки клиентов 

— данными. Те из них, кто первыми начали использовать средства анализа 

данных для глубокого изучения привычек и отзывов клиентов, научились 

создавать лучшие товары и предвидеть тенденции. Магазины все чаще 

поручают искусственному интеллекту задачу преобразования огромных 

массивов данных в четко сегментированные омниканальные мероприятия по 

привлечению клиентов. Искусственный интеллект (ИИ) — от чат-ботов, 

способных вести диалог и понимать клиентов, до технологий машинного 

обучения, упрощающих операции, — стремительно становится для торговых 

сетей необходимостью, без которой невозможно сохранять актуальность на 

глобальном рынке. 

Чего хочет потребитель [1]?  

Клиенты хотят получать соответствующие их интересам результаты и 

предложения в режиме реального времени. На пути клиента, который включает 

в себя очень многое до входа в магазин, понимание контекста имеет огромное 

значение. Чтобы обеспечивать каждому клиенту соответствующие услуги и 

поддержку с учетом его местоположения, интересов, поведения, оценок и даже 
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того, с кем он знаком, бизнесу необходимы инструменты искусственного 

интеллекта, способные обеспечивать результаты в режиме реального времени. 

Рекомендательные системы на основе способного к обучению ИИ делают 

бизнес гибким и позволят создавать предложения, способные преобразовывать 

внимание клиента в деньги. 

 
Рис. 1. Ожидания клиентов по персонализации 

2.  Иметь возможность совершить покупку в любое время, в любом месте. 

Наличие мобильных устройств и надежного подключения к Интернету у 

каждого породило новых клиентов — цифровое поколение. Многоканальность 

для торговых центров и сетевых магазинов современные покупатели считают 

чем-то самим собой разумеющимся Виртуальный агент или чат-бот — удобная 

начальная точка для взаимодействия клиентов с вашим брендом в любое время 

суток. В сочетании с клиентоориентированными технологиями погружения, 

которые способствуют персонализации и взаимодействиям, такие постоянно 

доступные контактные точки помогут развивать бренд и привлекать новых 

покупателей.  

3. 41% потребителей ожидает, что продавцы в магазине будут знать 

историю их онлайн-покупок. Где бы клиенты ни совершали покупки — онлайн 
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или в магазине — они ожидают удобства и того, что и продавцы, и 

виртуальные агенты будут знать их историю и предпочтения. Если клиент 

совершает покупки в магазине, продавцам помогут умные кассы (POS). Они 

способны узнавать покупателя и предлагать варианты актуальных 

дополнительных услуг, основываясь на его предыдущих покупках и истории 

посещений сайта. 

Искусственный интеллект набирает популярность, предоставляя бизнесу 

новые возможности. Опираясь на анализ больших данных, машины становятся 

всё умнее и удобнее для пользователя. Розничные магазины всё чаще переходят 

от базовых сенсорных компьютеров к умным системам помощи покупателям.  

Чем же ИИ может быть полезен ритейлу [2]? 

1. Обслуживание покупателей 

Современные ритейлеры используют искусственный интеллект для 

общения со своими клиентами через индивидуальные онлайн-интерфейсы, 

роботов-продажников, социальные сети. С его помощью ритейлеры, ведущие 

электронную торговлю, предлагают клиентам удобный способ выбора 

продукции. Обычно покупатель получает персональные рекомендации, 

основанные на его прошлых покупках. А если он раньше ничего ещё не 

покупал, тогда наверняка он что-то присматривал, листая страницы 

интересующих его товаров. ИИ способен всё это учесть и массово 

сгенерировать персонализированные целевые страницы, специальные 

предложения, содержимое корзины покупок и прочие варианты одновременно. 

2. Динамическое ценообразование 

Динамическое ценообразование — подход к работе с ценами на 

продаваемые товары, основанный на гибком изменении стратегий 

ценообразования в зависимости от разных событий на рынке, анализе 

исторических данных и целей компании. Под системой динамического 

ценообразования подразумевают информационную систему или компьютерную 
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программу, реализующую данный подход. Согласно Forrester Research, 

динамическое ценообразование увеличивает прибыль на 25%. 

Торговые приложения могут автоматически обновлять цены на товары 

благодаря корректировке, основанной на внешних данных, таких как погода, 

локальные события, маркетинговые кампании конкурентов. 

3. Управление запасами 

Крупные онлайн-ритейлеры и сети розничных магазинов ежедневно 

выполняют многочисленные заказы. Продавцам часто затруднительно вручную 

отслеживать запасы и обеспечивать бесперебойную, своевременную доставку 

товаров в соответствии с потребностями клиентов. Инструменты бизнес-

аналитики на основе искусственного интеллекта позволяют прогнозировать 

отраслевые сдвиги и вносить упреждающие изменения в маркетинговые, 

мерчандайзинговые и бизнес-стратегии компании, извлекая ценные сведения из 

рыночных, потребительских и конкурентных данных. Это также влияет на 

планирование цепочки поставок, а также на планирование ценообразования и 

продвижения товаров. Они умеют выявлять пробелы в поставках, оценивать и 

отслеживать складские запасы, прогнозировать необходимый запас на основе 

таких факторов, как предпочтения клиентов, данные о предыдущих продажах, 

сезонность и прочее. Такое грамотное управление исключает риск 

затоваривания. 

4. Опытный ритейл 

Приложения для смартфонов и планшетов помогают продавцам лучше 

взаимодействовать с покупателями, а клиентам предоставляют расширенную 

информацию о продукции. ИИ с помощью механизма распознавания лиц 

способен идентифицировать покупателя, как только он входит в магазин. Затем 

он может сообщить продавцам через внутреннее приложение, что пришёл 

постоянный клиент, напомнить о его предпочтениях и показать историю 

покупок. 
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5. Прогнозирование спроса [3] 

Искусственный интеллект в розничной торговле является критически 

важным компонентом для эффективного прогнозирования спроса. Он способен 

анализировать информацию о распродаже и запасах компании, данные, 

касающиеся демографических данных, таких как плотность населения, 

особенности погоды, или даже онлайн-обзоры клиентов и отзывы в социальных 

сетях, а также прогнозировать количество продуктов, которые необходимо 

купить, чтобы избежать финансовые потери. 

Еще более точный метод планирования ассортимента, основанный на 

искусственном интеллекте, называется кластеризацией. Решение 

обрабатывает различные данные о потребителях, их личные предпочтения и 

рыночные данные, чтобы предсказать объемы продаж каждого конкретного 

продукта, предлагая оптимальные ассортименты, учитывающие пространство.  

6. Прогнозирование продаж 

До роста ИИ прогнозирование продаж было инициировано командами 

бизнес-аналитиков, и, несмотря на их усилия, результаты были часто 

неверными и неполными. Одно из преимуществ ИИ для любого бизнеса 

заключается в его способности анализировать огромные массивы данных 

гораздо быстрее человека. Алгоритмы ИИ теперь могут с поразительной 

степенью точностью прогнозировать доход компании в следующем квартале. 

Эта информация позволяет менеджерам по продажам принимать более 

правильные решения, например, точно знать, куда нужно выделить больше 

ресурсов и рабочей силы. 

Примеры внедрения ИИ в розничную торговлю на примере крупных 

компаний [4] 

1. Робот-мерчандайзер Walmart 

Лидером американского ритейла по внедрению ИИ в физических 

магазинах является Walmart. Американская сеть супермаркетов использует ИИ 
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и в автоматизированных системах оплаты, и на сайте компании, и в доставке 

товаров дронами, а также в сфере мерчендайзинга.  

Робот Bossa Nova  - это небольшой робот на четырех колесах со 

скоростью 0,5 км в час, которого Walmart ввел в эксплуатацию еще в 2017 г. 

Три раза в день он проезжает все отделения традиционно больших 

супермаркетов Walmart и выполняет работу мерчандайзеров, сканируя полки с 

товарами. Пока клиенты совершают покупки, Bossa Nova по заданному 

маршруту проверяет все полки магазина, отправляя на склад информацию об 

уже скупленных продуктах и неправильных ценниках. Робот оснащен 

датчиками безопасности, чтобы распознавать объекты и самостоятельно 

избегать столкновения с людьми и тележками. 

Робот на 50 % быстрее выполняют работу мерчандайзеров, так как персонал 

проводил масштабные проверки всех полок только два раза в неделю, а робот – 

трижды в день. Благодаря этому складские рабочие намного быстрее 

пополняют пустые полки, а магазины, где трудятся автоматические 

мерчандайзеры, смогли перераспределить силы персонала. Как отмечают в 

компании, задача роботов не сократить число сотрудников, а предоставить 

работникам больше времени для непосредственной работы с клиентами. 

2. Amazon Go знает, что у покупателя в корзине 

В начале 2018 г. мировой гигант электронной коммерции Amazon открыл 

для общего пользования свой первый беспилотный магазин Amazon Go (до 

этого на протяжении двух лет магазин без кассиров и персонала был доступен 

только сотрудникам компании).  

Все торговые отделы Amazon Go оборудованы 

высокотехнологичными камерами с системой автоматической идентификации 

объектов RFID. Обычно такая система используется в беспилотных 

электрокарах для отслеживания поведения пассажиров в кабине и 

автоматической обработки визуальной информации компьютером. Но 
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камеры Amazon Go следят за поведением покупателей с момента входа в 

магазин до оплаты покупки. 

Главная цель камер – определить, какие позиции пользуются наибольшим 

спросом, какие товары покупатели чаще всего возвращают на полки и пр. 

Кроме того, камеры Amazon Go распознают лица, определяют рост, вес, цвет 

кожи и прочие физические характеристики клиентов. Впоследствии ИИ, 

подключенный к системе видеосъемки, на основе всех полученных данных не 

только определяет наиболее популярные товары у конкретных групп 

потребителей, но и предлагает варианты по изменению ценовой политики. Всю 

эту работу автоматизировано выполняет компьютер без участия человека. 

Также камеры подключены к автоматизированной складской системе 

магазина и полкам, оборудованным сенсорными датчиками Sensor fusion. В 

случае невозможности определения товара, взятого покупателем с полки, 

камера находит его в складской системе и координирует с датчиками веса и 

движения, которые располагаются на каждой полке. 

Допустим, покупатель взял пакет молока и начал читать состав продукта, 

но вдруг увидел знакомую марку по соседству и вернул пакет на место. Даже 

эти несколько секунд выбора в Amazon Go отследит камера, сенсорные датчики 

и система инвентаризации, и ИИ сделает соответствующие выводы. 

3. Сенсорные холодильники Walgreen's 

Крупнейшая американская сеть аптек Walgreen’s, владеющая 9,5 

тысячами отделений по всем США, тоже обращается к новых технологиям ИИ 

для привлечения покупателей и анализа спроса. В Walgreen’s помимо лекарств 

также продаются продукты питания, которые не всегда даже можно отнести к 

товарам для здорового образа жизни. Так, еще в начале ХХ в., будущая сеть 

аптек была известна среди покупателей молочными коктейлями и 

газированными напитками собственного производства. 
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В конце 2018 г. Walgreen’s начал тестировать «умные» холодильники с 

сенсорными дисплеями Cooler Screens. Двери холодильных камер оборудованы 

дисплеями, на которых изображено все содержимое холодильника — пока что 

такие аппараты, расположенные в главном чикагском отделении сети, продают 

только воду, мороженое, прохладительные и алкогольные напитки. 

«Умные» холодильники оснащены камерами распознавания лиц, 

определяющими взаимосвязь между группами покупателей и товарами, 

которые они покупают чаще всего. ИИ холодильников связан с системой 

инвентаризации, и когда какой-либо товар заканчивается, складские работники 

получают сигнал и пополняют запас. ИИ самостоятельно анализирует 

информацию о самых популярных продуктах и на основе этих данных 

персонализирует рекламу для конкретных покупателей. 

В статье Дэна Алаймо «Retail Spending on AI to Reach $7.3B by 2022 

говорится, что к 2022 году ежегодные расходы на ИИ в розничной торговле 

вырастут до 7,3 млрд долларов с 2 млрд долларов в 2018 году. Каждый этап 

розничной торговли может быть автоматизирован с помощью ИИ таким 

образом, чтобы повысить точность, эффективность и масштабирование работы. 

От привлечения клиентов до каталогизации и управления запасами и 

послепродажного обслуживания - ИИ может оказывать комплексное влияние на 

розничную торговлю на всех этапах. С помощью искусственного интеллекта 

(ИИ) розничные торговцы могут создавать модели данных для получения 

аналитических сведений и, в свою очередь, создавать механизмы принятия 

решений. Это может помочь розничным продавцам в таких вещах, как 

прогнозирование спроса, позволяя им принимать более обоснованные решения 

на основе данных. 
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АНАЛИЗ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ КИНОКОМПЛЕКСОВ 

 

Зверев Н. А.  

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники 

г. Минск, Республика Беларусь  

 
Проведя аналитическую деятельность, было выявлено, что кинокомплексы 

были одними из наиболее прибыльно эффективных в сфере развлечений на 

белорусском рынке с начала 00-х годов. На сегодняшний день организации, 

развивающиеся в этой сфере, играют одну из ведущих роль в экономике 

Беларуси. Организации, работающие в области развлечений, были и остаются 

приоритетными сегментами для большинства белорусских разработчиков 

корпоративного программного обеспечения. 

Белорусский рынок на сегодняшний день является перспективной точкой 

для многих стран. Хотя ситуация с коронавирусом и подкосила доходы со 

сферы развлечений, на данный момент она остается одной из наиболее 

прибыльных в сегменте сфер обслуживания. В данной работе представлены 

результаты исследования сегмента сферы развлечений белорусского рынка.  

Инструментами исследования предстали различные методы 

математической статистики и регрессионного анализа. Кроме них, были 

использованы: алгоритм сравнения программных систем по критерию 

функциональной полноты, метод групповых экспертных оценок и методы 

планирования экстремальных экспериментов. 

Научная новизна результатов исследования заключается в различных 

факторах. Далее приведен пример нескольких из них: 

1. систематизирован перечень основных операций, которые обеспечивают 

деятельность белорусских предприятий, сфера деятельности которых 

относится к индустрии развлечений. Осуществлена оценка 
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статистических характеристик и законов распределения числа 

выполнений каждой из них; 

2. выполнена проверка на стационарность информационных процессов и 

созданы модели для прогнозирования динамики объемных 

характеристик информационных потоков на белорусских предприятих, 

сфера деятельности которых относится к индустрии развлечений, 

рассчитаны параметры моделей для основных функциональных 

операций; 

3. составлен наиболее полный перечень функций, реализуемых 

распространенными информационными системами для белорусских 

предприятий, сфера деятельности которых относится к индустрии 

развлечений, и выполнена оценка функциональной полноты рыночных 

информационных систем, используемых на этих предприятиях, 

позволившая провести степенную оценку к соответствию различным 

информационным системам по требованиям пользователя. В связи с 

этим были исключены из дальнейшего рассмотрения информационные 

и программные продукты, в которых не реализуются необходимые 

пользователю функции. 

Также была выявлена практическая ценность исследования. Далее 

приведены данные о ней: 

1. проанализированные данные можно использовать в дальнейшем для 

улучшения функционирования предприятий; 

2. сформированный перечень функций и описанный способ сравнения 

систем в дальнейшем может быть использован всеми 

заинтересованными предприятиями для классификации существующих 

проблем внутри них; 

3. разработанная информационная система может быть использована 

всеми заинтересованными предприятиями. 
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магистрант кафедры проектирования информационно-компьютерных систем 

УО «Белорусский государственный университет  

информатики и радиоэлектроники» 

(Республика Беларусь) 

 

В рамках методики обеспечения электромагнитной совместимости (ЭМС) 

радиоэлектронных средств (РЭС) на основе полумарковского процесса 

предлагается разработка алгоритма оценки ЭМС РЭС, представленного в 

соответствии с рисунком 1, а также методе управления частотным ресурсов в 

качестве основы радиоэлектронной защиты (РЭЗ). 

В соответствии с ГОСТ 30804.6.1-2013 в рамках полумарковского 

процесса РЭС при воздействии помех преднамеренного или непреднамеренного 

характера (далее – ПП и НП соответственно) должна соответствовать критерию 

качества функционирования А. Так, в период и после прекращения воздействия 

ПП или НП РЭС должно продолжать функционировать в соответствии с 

назначением. Не допускается ухудшение качества функционирования ПП или 

НП в сравнении с уровнем качества функционирования, установленным 

изготовителем применительно к использованию ТС в соответствии с 

назначением, или прекращение выполнения функции ТС. Минимальный 

уровень качества функционирования ТС может быть заменен допустимым 

ухудшением качества функционирования. Если минимальный уровень качества 

функционирования или допустимое ухудшение качества функционирования не 

установлены изготовителем, они могут быть определены на основе анализа 
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эксплуатационных и технических документов на ТС конкретных видов или 

исходя из результатов применения ТС в соответствии с назначением. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Функционирование РЭС. Отсутствие воздействия 
помех. Возможность их появления   

Помехи появляются?   

Да Нет 

2.2 Завершение РЭС 
выполнения поставленного 

задания   

2.1 Переход РЭС в 
защищенное состояние. 

Восстановление 
работоспособности в 

условиях воздействия помех 

Радиоэлектронная защита 

3.1 Функционирование РЭС в 
защищенном 

(восстановленном режиме) 

Восстановление 
работы РЭС 

осуществлено?   

Нет Да 

 
Рис.1. Алгоритм обеспечения электромагнитной совместимости радиоэлектронных 

средств в рамках полумарковского процесса 

Применительно к обеспечению ЭМС РЭС полумарковская система 

представляет собой следующую ситуацию: некоторая РЭС с заданной 

эффективностью функционирует на интервале времени , на котором 

предполагается отсутствие воздействия преднамеренных помех на РЭС.  

Далее в момент наступления момента времени  РЭС (в частности, его 

приемные тракты) подвергаются воздействию ПП или НП. Это происходит на 

временном интервале .  

Так, с момента времени  необходимо осуществления мероприятий по 

РЭЗ и обеспечения электромагнитной устойчивости (далее – ЭМУ) РЭС 

посредством управления его параметрами (их перестройка). Таким образом, на 

интервале времени   осуществляется радиоэлектронная защита. На 

данном отрезке времени осуществляется переход РЭС в защищенное состояние. 
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При этом осуществляется восстановление работоспособности в условиях 

воздействия помех. 

Далее в результате РЭЗ на интервале времени  предполагается 

функционирование в защищенном (восстановленном) режиме. При полном 

восстановлении работы РЭС оно ведет к завершению устройством выполнения 

поставленного задания. 

Представленным состояниям соответствуют определенные условные 

обозначения полумарковского процесса, которые будут использоваться далее. 

Данные условные обозначения представлены в соответствии с таблицей 1. 
Таблица 1. Условные обозначения состояния РЭС 

Условные 

обозначения 
Характеристика 

1 2 

Условные обозначения состояния полумарковского процесса функционирования РЭС в 

условиях воздействия помех 

1е  РЭС не подвергается воздействию ПП и НП; их появление возможно 

2е  
Переход РЭС в защищенное состояние с восстановлением 

работоспособности в условиях воздействия ПП и НП 

3е  РЭС функционирует в защищенном (восстановленном) режиме 

4е  РЭС завершает выполнение поставленного задания 

Условные обозначения вероятности состояния полумарковского процесса 

функционирования РЭС в условиях воздействия помех 

( )tP12  
Вероятность при возникновении ПП и НП перехода РЭС в защищенное 

состояние с восстановлением его работоспособности 

( )tP23  
Вероятность функционирования РЭС в защищенном (восстановленном) 

режиме 

( )tP34  
Вероятность завершения выполнения РЭС поставленного задания под 

влиянием помех (при осуществлении РЭЗ)  

( )tP14  
Вероятность завершения выполнения РЭС поставленного задания (без 

влияния помех) 
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Основой полумарковского процесса является определение вероятностей 

нахождения исследуемой системы во всех возможных состояниях. Процесс 

определения данных параметров системы предваряет построение графовой 

модели исследуемой системы, в рамках которого важным является учет всех 

существенных для решаемой задачи обеспечения ЭМС РЭС связи, выражаемые 

числом состояний и переходов в виде графа состояний и переходов [1, с. 39]. 

На основе представленного в соответствии с рисунком 1 алгоритма 

целесообразно построение графа, отражающего динамику состояний 

полумарковского процесса функционирования РЭС в условиях воздействия ПП 

и НП с возможностью РЭЗ посредством управления параметрами РЭС. Данная 

динамика представлена в соответствии с рисунком 2.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e1 

e2 

e3 

e4 

P12(t) 

P23(t) P34(t) 

P14(t) 

 
Рис.2. Полумарковский процесс функционирования радиоэлектронных средств при 

воздействии на его ПП и НП 

 Таким образом, нахождение полумарковского процесса в состоянии  

будет продолжаться по достижении требуемого уровня защищенности и 

полного восстановления работоспособности РЭС в условиях воздействия ПП и 

НП. После этого будет осуществлен переход полумарковского процесса в 

состояние . Длительность нахождения РЭС в данном состоянии (на 

протяжении временного интервала ) будет определена решением 

поставленной задачи РЭС после восстановления ее работоспособности в рамках 

воздействия ПП и НП. После решения данной задачи полумарковский процесс 

перейдет в состояние . 
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В рамках разработки модели обеспечения ЭМС РЭС в условиях 

полумарковского процесса целесообразно формирования ряда элементов-

систем, которые представлены в соответствии с рисунком 3. 

Таким образом, одним из основных элементов модели обеспечения ЭМС 

РЭС является определение вероятностей выполнения задачи РЭС в условиях 

полумарковского процесса при возникновении ПП и НП.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Элементы модели обеспечения ЭМС РЭС путем 
управления их параметрами 

Система уравнений для расчета вероятностей: 

Система алгебраических уравнений для расчета среднего 
времени управления параметрами РЭС 

совпа-
дения 
частот 

выпол-
нения 
задачи 

превышения 
мощности 

помехи над 
пороговым 
сигналом 

перехода 
полумар-
ковского 
процесса 

функциони-
рования РЭС 
в условиях 

воздействия 
ПП и НП 

Уравнения расчета среднего времени восстановления 
работоспособности РЭС и вероятности выполнения 

задания за время не более t 

Система уравнений для расчета математических 
ожиданий пребывания полумарковского процесса в 

состояниях e1 и e2 

Построение оптимального плана мероприятий РЭЗ за 
счет управления частотным ресурсом РЭС с учетом 

ограничений  
Рис.3. Элементы модели обеспечения электромагнитной совместимости радиоэлектронных 

средств 

На основе исследований А. К. Гришко, Н. В. Горячева, Н. К. Юркова [2; 

3] и др. может быть сформирована система функций распределения времени 

успешного завершения процесса с условием его начала в состоянии (1): 

                (1) 
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где  – функция распределения времени успешного завершения процесса с 

условием его начала в состоянии ( );  – вероятность перехода 

полумарковского процесса из состояния  в состояние , при условии, что 

полумарковский процесс в состоянии  находился в течение времени . 

Данная система интегральных уравнений может быть решена 

посредством преобразования Лапласа численным или аналитическим способом 

относительно показателя .  

В результате применения данного преобразования может быть получено 

следующее: 

1. Функция распределения времени успешной работы РЭС в условиях 

действия ПП и НП. 

2. Значение вероятности выполнения поставленной задачи за период 

времени составит не более t. 

РЭЗ в условиях радиоэлектронного противодействия в рамках 

рассматриваемой модели осуществляется посредством управления параметрами 

РЭС, ввиду чего необходимо определение средней величины времени, в 

течение которого управление параметрами РЭС будет происходить. Для этого 

может быть сформирована система алгебраических уравнений (2) [4; 5]: 

      (2) 

где  – значение среднего времени успешного завершения процесса при 

условии начала данного процесса в состоянии  ( );  – значение 

вероятностей переходов из состояния  в состояние ;  – значение 
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математического ожидания времени нахождения полумарковского процесса в 

состоянии . 

 Среднее время успешной работы РЭС в условиях воздействия ПП и НП 

может быть осуществлено посредством решения данной системы относительно 

показателя   численным или аналитическим способом. 

Значения вероятностей перехода полумарковского процесса 

функционирования РЭС из состояния  в состояние  в условиях воздействия 

ПП и НП может быть рассчитаны посредством системы алгебраических 

уравнений, составленных на основе исследований [4; 5]: 

  (3) 

где  – функция распределения времени работы РЭС;  – функция 

распределения времени до появления ПП или НП;  – функция распределения 

времени восстановления работоспособности РЭС в условиях действия ПП или 

НП;  – вероятность совпадения частот РЭС;  – вероятность превышения 

случайного значения мощности помехи. 

Подстановка выражений (3) в систему интегральных выражений (1) 

позволяет решить ее и определить функцию распределения времени 

выполнения поставленной перед РЭС задачи . 

При  из уравнений (3) получаются значения вероятностей перехода: 

    (4) 
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Эти значения подставляются в систему алгебраических уравнений 

полумарковского процесса (2). 

В системе (3) для расчета значений вероятностей перехода 

полумарковского процесса функционирования РЭС из состояния  в состояние 

 в условиях воздействия ПП и НП также фигурируют показатели вероятности 

совпадения частот РЭС ( ) и показатель вероятности превышения случайного 

значения мощности помехи ( ). Важность данных показателей обусловлен 

необходимостью дополнительно учитывать вероятность возможного 

совпадения частот РЭС и вероятность возможного превышения над пороговым 

сигналом мощности ПП и НП. 

Важным элементов модели обеспечения ЭМС РЭС является определение 

значений математических ожиданий пребывания полумарковского процесса в 

состояниях e1 и e2. Данные показатели рассчитываются в соответствии с 

системой (5), построенной на основе исследований [4; 5; 6]: 

    (5) 

где  – значение математического ожидания математических ожиданий 

пребывания полумарковского процесса в состояниях e1 и e2;  – функция 

распределения времени работы РЭС;  – функция распределения времени до 

появления ПП или НП;  – функция распределения времени восстановления 

работоспособности РЭС в условиях действия ПП или НП. 

Получаемые значения (5) также подставляются в систему алгебраических 

уравнений полумарковского процесса (2).  

В рамках РЭЗ важными аспектами являются: 
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1. Максимально быстрое восстановление работоспособности РЭС. 

2. Выполнения РЭС задания за время не более t . 

Таким образом, важным является определение среднего времени 

восстановления работоспособности РЭС. Данный показатель может быть 

рассчитан в соответствии с формулой (6) [2; 5; 6]: 

                            (6) 

Данное уравнение (6) является результирующим выражением 

(относительно  показателя ) аналитического решения системы 

алгебраических уравнений с учетом равенства значения  (вероятность 

перехода полумарковского процесса из состояния e2 в состояние e3; формула 4) 

1 (единице).  

Следует отметить, что каждый определенный РЭС имеет конкретный 

алгоритм восстановления работоспособности при воздействии ПП или НП 

посредством управления параметрами его излучений. Также следует отметить ряд 

факторов, оказывающих влияние на значение случайного времени восстановления 

способности РЭС к дальнейшей работе, среди которых могут быть выделены 

электронные схемы РЭС и входные случайные параметры ПП или НП. 

В рамках осуществления расчетов функция распределения случайного 

времени ( ) должна быть аппроксимирована посредством нормального 

закона. При условии успешного выполнения задания РЭС функция 

распределения случайного времени  может быть рассчитана в соответствии 

с формулой (7), которая была рассчитана на основе исследований [4-6]: 

                           (7) 

Показатель  рассчитывается в соответствии с формулой (7).  
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Таким образом, посредством представленных формул может быть 

оценена эффективность функционирования РЭС – вероятность успешного 

выполнения поставленного задания за время не более t . 

Финальным этапом предлагаемого алгоритма РЭЗ и обеспечения ЭМС 

РЭС является формирование оптимального плана по управлению параметрами 

РЭС. На основе изучения методик, представленных в исследованиях [7] был 

выбран метод переборов. 

Данный выбор был сделан, ввиду того, что он является простейшим из 

методов поиска значений действительнозначных функций по какому-либо из 

критериев сравнения, ввиду чего он может быть легко применен на практике. 

Так, из множества различных способов, направленных на обеспечение 

ЭМС РЭС, будет осуществлен выбор таких, которые будут обеспечивать 

следующие показатели и ограничители системы:  минимальный допустимый 

уровень помех ( ); интегральный логарифмический показатель уровня 

помех РЭС ( ); показатель ( ); показатель ( ). 

Показатель ∆min  рассчитывается в соответствии с формулой (8): 

                              (8) 

где – интегральный логарифмический показатель уровня помех РЭС 

(рассчитывается в соответствии с формулой (9)); – способ изменения j-го 

параметра i-го РЭС; i – число РЭС; i – количество изменяемых параметров i-го 

РЭС. 

                               (9) 

где  определяется в соответствии с формулой 7 (10);  

определяется в соответствии с формулой 8 (11). 
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        (10) 

где  –  коэффициент подавления НП;  – значение плотности 

вероятности отношения мощности сигнала к НП;  – интегральный 

логарифмический показатель уровня НП РЭС. 

                   (11) 

где  – значение плотности вероятности отношения мощности сигнала к 

ПП;  – интегральный логарифмический показатель уровня ПП РЭС; 

– коэффициент подавления ПП. 

Также в рамках расчета показателей в соответствии с формулами (7)-(11) 

необходим учет определенных ограничений, представленных в соответствии с 

системой (12), представленных в соответствии с исследованиями [2; 4]: 

            (12) 

где – k-й параметр для i-го РЭС при использовании j-го способа обеспечения 

его функционирования; – количество способов изменения параметров в i-м 

РЭС;  – количество РЭС, интегрированных в общий комплекс (систему);  – 

количество параметров в i-м устройстве, которые учитываются в ограничениях; 

 – показывает для i-го устройства обязательное применение одного 

из iS  способов. 
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Предложенная комплексная модель позволит осуществлять планирование 

и управления частотного ресурса в целях уменьшения уровня помех для РЭС, 

влияющих на их работу.  
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В історії незалежної України проблема підтоплення в межах області 

заявила про себе у 1997-1998, роках, як наслідок аномальної кількості опадів. 

Другий сплеск - 2002-2003 роки. Зима 2009-2010 років означила новий етап 

прояву даної проблеми. Друга декада лютого місяця охарактеризувалася 

затопленням 72 населених пунктів області, втому числі і міста Херсон. 

Проблеми підтоплення, деградації зрошуваних земель у світі не нові. За даними 

ООН, загальна площа земель, що втратили родючість у результаті діяльності 

людини, в тому числі й від підтоплення, досягла у світі 2 млрд. га, що в 1,5 рази 

перевищує площу орних земель в Європі Найскладніше становище щодо 

підтоплення територій спостерігається у Німеччині, Нідерландах, частково у 

Франції. Підтоплення суттєво впливає на безпеку життєдіяльності Херсонської 

області: стан земельних, мінеральних, рекреаційних ресурсів, біоценози 

біосферного заповідника «Асканія-Нова», відбувається руйнування об’єктів 

будівництва. Сучасній пріоритетній геоекологічній проблемі щодо аналізу 

причин підтоплення територій присвячені праці відомих вчених: Е.С Дзекцера, 

В.О. Ушкаренка, П.І. Коваленка, М.І. Ромащенка та інших [2,3,4,5].  
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Підтоплення – це процес підняття рівня підґрунтових вод, який призводить до 

надмірного зволоження ґрунтів, повного їх насичення водою і пов’язаних з цим 

явищем істотних змін довкілля [6]. Це комплексний, переважно техногенний, 

процес стійкого підвищення до екологічно небезпечних значень рівнів 

підґрунтових вод та зволоженості порід зони аерації, які ускладнюють або 

унеможливлюють нормальну експлуатацію господарських об’єктів, а також 

погіршують умови життєдіяльності населення [7]. Найбільшу загрозу 

становлять природні та техногенні чинники. Вони пов’язані з господарською 

діяльністю людини: створення водосховищ, ставків, замулення русел рік, 

каналів, підпір ґрунтових вод водотоками вищого порядку, відсутність або 

незадовільний стан водовідвідної мережі, відсутність вертикального 

планування території, незадовільний технічний стан колекторно-дренажної 

мережі, затоплення поверхневими водами тощо [8].  

 В умовах Херсонської області на землях з високим рівнем залягання 

підґрунтових вод спостерігаються процеси підтоплення, вторинного 

гідроморфізму, засолення, осолонцювання ґрунтів тощо. Комплекс факторів, 

які впливають на формування водного режиму ґрунтів, можна класифікувати за 

такими ознаками: гідрогеологічні, організаційно-господарські, іригаційні, 

метеорологічні тощо. До комплексу гідрогеологічних факторів підтоплення 

належить рівнинний, майже безстічний рельєф агроландшафту, недостатня 

природна (інженерна) дренованість території, наявність значних за площею (до 

десятків тисяч гектарів) замкнених западин рельєфу, так званих подів, у яких 

акумулюється поверхневий стік [9]. Проблема підтоплення посилює інші 

екологічні проблеми, такі як, зсуви, абразія, ерозійні процеси, карст [10]. 

Посилення та поєднання дії природних і техногенних чинників спричинили 

погіршення екологічного стану довкілля в зоні надмірного їх природного 

зволоження. До комплексу факторів негативного впливу підтоплення на 

розвиток соціальної підсистеми відносяться [11]: 
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- негативний вплив підтоплення на умови життєдіяльності 25-30% 

населення України (рис.1); 

- зростання захворюваності населення внаслідок стійкого забруднення 

поверхневих і підземних джерел питного та господарського водопостачання (за 

оцінками Міністерства охорони здоров’я близько 80% інфекційних 

захворювань населення пов’язано з неякісною питною водою); 

- виникнення соціального дискомфорту та напруги у зв’язку з 

підвищенням ризику небезпечних екологічних ситуацій, пов’язаних зі 

збільшенням випадків руйнування житла, умов життєдіяльності, транспортних 

мереж. 

 
 

Рис. 1. Затоплення вулиці П’ятихатської (м. Херсон, 26.02.2010 р.) 
 

Особливу увагу привертають до себе сучасні економічні збитки, які 

пов’язані з розвитком регіонального підтоплення земель у зонах негативного 

впливу водогосподарської діяльності. За оцінками вчених НАНУ, загальна 

величина економічних збитків від регіонального підтоплення земель сягає 1,5-

2,0 млрд. на рік. Крім того, багато чинників впливу підтоплення мають 

незворотній характер [12,13]: просідання ґрунту з наступним погіршенням його 
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несучої здатності, погіршення умов експлуатації та будівництва інженерних 

споруд; деформації поверхонь схилів або новоутворення карстових провалів, 

ліквідація наслідків яких пов’язана зі значними матеріальними та економічним 

витратами; зниження родючості ґрунтів, у першу чергу на зрошуваних масивах; 

У підтоплених ґрунтах спостерігається зменшення кількості водостійких 

агрегатів, зниження водопроникності. Погіршення агрофізичних властивостей 

ґрунту проявляється у знеструктуренні орного шару, зростанні брилястості, 

ущільненні профілю та зниженні пористості. Ці негативні явища призводять до 

зниження родючості – головної біосферної та екологічної функції ґрунту. 

Необхідно відмовитися від традиційного класичного визначення норм подачі 

води на окрему зрошувану ділянку, або території. Настав час системного 

підходу до нормування водокористування з урахуванням особливостей 

ландшафту та сталого (збалансованого) розвитку території. Це передбачає, 

насамперед, необхідність подальшого розвитку теорії стійкості геосистем. 

Першим кроком до визначення стійкості підтоплених геосистем повинна бути 

регіональна класифікація за показником прояву сучасних негативних 

інженерно-геологічних процесів. Досвід такого дослідження свідчить про те, 

що при значному обсязі польових і камеральних робіт результат 

співвідноситься з обмеженою за площею територією. При екстраполяції оцінок 

на суміжні природно-територіальні комплекси (ландшафти, геосистеми) 

втрачається  їх основна перевага – достовірність і точність, що унеможливлює 

використання цих оцінок в проектуванні. Наступна методична проблема 

полягає у необхідності визначення: протягом якого часу повинна зберігати 

стійкість підтоплена територія межу своєї стійкості. На жаль, методика 

одержання таких даних розроблена недостатньо. Інший пасивний механізм 

стійкості стану систем пов’язаний з так званою проточністю, коли компоненти 

впливу або його субстанції не затримуються в системі, а виносяться з неї без 

суттєвих наслідків для системи. Саме ця компонента повинна  

використовуватися якнайбільше у вигляді дренування території як елемент 
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системи захисту від підтоплення в умовах Херсонської області. Таким чином, 

використовуючи системний підхід та враховуючи фундаментальні властивості 

геосистеми, можна реально  визначити методологічні засади керованого 

контролю антропогенного впливу  на процеси підтоплення  в нашій області. 

Перший етап вирішення проблеми включає , на нашу думку, зниження 

розораності земель в Херсонській області до 40-45%. Другий етап – досягнення 

оптимальної розораності в області на рівні 28-32%. 

Техніко-технологічні засоби вирішення проблеми  включать: забезпечення 

стабільної роботи існуючих дренажних систем; будівництво нового дренажу на 

підтоплених с.-г. угіддях; будівництво дренажу для захисту від підтоплення 

населених пунктів; відновлення поблизу населених пунктів природних 

поверхневих водотоків, ліквідація ставків, дамб та інших підпорних споруд; 

ревізія технічного стану водопровідно-каналізаційної мережі. Заходи по 

зменшенню іригаційного живлення включають: зменшення втрат води із 

зрошувальних систем і мереж; запровадження водозберігаючих режимів 

зрошення; припинення зрошення у місцях розташування подів, балок. 

Впровадження геоінформаційних технологій є пріоритетним напрямком 

щодо вирішення проблеми підтоплення, бо надає можливість оперативного 

отримання поточної інформації про гідрогеологічний стан території і своєчасного 

регулювання водного балансу певної території. Першочергові заходи  щодо ГІС-

технологій включають визначення  ключових точок (моніторингових точок). 

Такими повинні бути : біосферні заповідники, стаціонари тривалих наукових 

спостережень, критично підтоплені населені пункти, існуюча мережа 

спостережних свердловин . На першому етапі повинно бути обладнано близько 

1000 моніторингових точок на область. В подальшому бажано вийти на цифру 1 

точка на 1 км2. Одним з шляхів покращення гідрогеолого-меліоративної 

обстановки є будівництво штучного дренажу.  Дренаж має профілактичний 

характер і виконує захисні функції час від часу, лише при наближенні 

ґрунтових вод до поверхні землі – за дощів, при поливах. В інші періоди 
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дренаж пересихає і не працює, за винятком колекторів і дрен, прокладених у 

днищах балок та низинах з практично безперервним стоком [14]. Дренажні 

системи розраховуються на вологі роки 25%-ної забезпеченості за 

атмосферними опадами (приблизно 430 мм за рік) і, природно, що вони не 

спроможні впоратись з опадами меншої повторюваності.  

При захисті від підтоплення будинків і споруд, підземних комунікацій 

величина необхідного зниження визначається нормативними документами. Під 

будинками й спорудами рівень підґрунтових вод повинен розташовуватися 

нижче закладення підошви фундаменту не менш ніж на 0,5 м. При цьому захист 

фундаментів і підвалів від капілярної вологи здійснюється шляхом 

влаштування відповідної гідроізоляції. Для захисту забудованих територій від 

підтоплення використовують однолінійні, дволінійні й площинні системи 

дренажів горизонтального, вертикального або комбінованого типу (рис. 2,3).  

 
Рис. 2. Схема дволінійного дренажу 

1 – контури  споруджень, що захищають; 2 – берегова дрена; 3 – головна 

дрена; 4 – рівень ґрунтових вод до влаштування дренажу; 5 – знижений рівень 

ґрунтових вод; 6 – рівень води до будівництва водоймища; 7 – нормальний 

підпертий  горизонт після влаштування водоймища. 

При осередковому характері підтоплення мають потребу в захисті, як 

правило, окремі будинки й споруди. Це досягається застосуванням локальних 

дренажів: контурних (кільцевих), лінійних, променевих, пластових, пристінних 

тощо (рис. 4). За принципом відбору води й вологи з ґрунту застосовуються 
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дренажі гравітаційної дії й спеціальні – вакуумні, вентиляційні. На практиці в 

основному застосовуються гравітаційні дренажі, спеціальні дренажі в області 

не вийшли зі стадії експериментального вивчення. При будівництві 

горизонтальних трубчастих дренажів промислових і міських територій 

застосовуються такі конструктивні типи: традиційної конструкції із трубчастою 

основою з керамічних, азбестоцементних, бетонних, чавунних, рідше 

пластмасових труб з 2-3 шарами фільтруючого обсипання з пухкого 

сортованого матеріалу (пісок, гравій, щебінь); з трубчастою основою й 

фільтруючими обгортками з різного типу тканих і нетканих мінеральних або 

полімерних матеріалів [15].   

 
Рис. 3. Конструктивна схема комбінованого дренажу 

1 – горизонтальна дрена; 2 – вертикальна шпара, що самовиливається; 3 – 

оглядовий колодязь; 4 – горловина колодязя; 5 – фільтруюче обсипання; 6 – 

цементний лоток. 

 



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

© Малєєв В.О., Безпальченко В.М., Чеботарьова Ю.С. 
394 

 
Рис. 4.  Схема променевого дренажу:  

а – розріз;  б – план 

1 – шахтний колодязь; 2 – гідродомкрати; 3 – завзятий блок; 4 – дрени; 5 

– буровий конус; 6 – маслонасоси; 7 – масловідстйник; 8 – насос для відкачки 

шламу  з  колодязю; 9 – насос для гідробуравлення. 

 

При виконанні робіт, спрямованих на покращення ситуації щодо 

підтоплення, потрібно застосовувати різні типи дренажів, що пов’язано з їх 

конструктивними та технологічними відмінностями. Крупність матеріалу й 

кількість шарів пухких обсипок у дренажах традиційної конструкції 

підбирається за відповідними методиками залежно від умов дренування, виду 

ґрунту, розмірів водоприймальних отворів. На території Херсонської області 

застосовують переважно лінійний та площинний види дренажів. Потребує 

більш широкого застосування променевий дренаж, особливо на забудованих 

територіях. Вибір системи захисних заходів здійснюється на основі 

воднобалансових, фільтраційних, гідравлічних та економічних розрахунків. 

Причини, що викликають підтоплення на півдні України, включають дві 

групи: природні та техногенні. Природні чинники підтоплення: кліматичні 

(випадання атмосферних опадів, що перевищують середні декадні значення у 

2-5 разів); практична безстічність більшості зрошуваних ландшафтів півдня 
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України; дуже слабка природна дренованість території при наявності 

напірного живлення підґрунтових вод. До техногенних чинників підтоплення 

відносяться причини, пов'язані із водогосподарською діяльністю людини. 

Сучасні методологічні проблеми нормування водокористування вимагають 

подальшої розробки теорії стійкості та надійності геосистем, організації 

мозаїчного ландшафту з обов’язковим застосуванням геоінформаційних 

технологій, які надають можливість оперативного отримання, обробки поточної 

інформації щодо гідрогеологічного стану області та здійснювати регулювання 

водного балансу територій. Застосування дренажу є найбільш ефективним 

засобом щодо захисту території від підтоплення агроландшафтів та міських 

забудов. Для підтоплених територій Херсонської області поряд з лінійним, 

площинним, іншими видами «класичного» дренажу, актуальним є розробка 

технологій та застосування інноваційних видів, як приклад променевого 

(особливо для забудованих територій). 
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Запровадження електротранспорту в Україні є актуальним питанням. За 

станом на кінець липня 2020 року в Україні зареєстровані майже 23 тисячі 

електромобілів. Національною транспортною стратегією до 2030 року 

передбачено стимулювання використання електромобілів [1]. Прийняті 

законопроекти щодо податкового та митного кодексу мають на меті 

покращення умов щодо імпорту електромобілів. Окремим аспектом розвитку 

даного виду транспорту є створення розвинутої мережі зарядної 

інфраструктури. Це дозволить водіям комфортно пересуватися не лише в межах 

населених пунктів. Треба зазначити, що на сьогодні в Україні бракує АЗС, 

призначених для обслуговування електрокарів. 

Згідно Закону України «Про міський електричний транспорт» від 

29.06.2004року держава зобов’язана забезпечити доступність транспортних 

послуг для усіх верств населення; пріоритетність розвитку міського 

електричного транспорту у містах з підвищеним рівнем забруднення довкілля 

та курортних регіонах; створення сприятливих умов для виробництва 

вітчизняного рухомого складу та його удосконалення; беззбиткової роботи 

перевізників [2]. 
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Електромобіль як вид транспорту має багато переваг та недоліків. Серед 

позитивних якостей електромобілів можна виділити економне споживання 

енергії, що становить в середньому 10 кВт на 100 км. Машина на електричному 

акумуляторі дозволяє суттєво заощадити на паливі. Як відомо, паливні витрати 

– одні з основних при утриманні автомобілів. Електромобіль простий в 

обслуговуванні, через відсутність мастила, свічок, фільтрів тощо. Періодичного 

огляду вимагає тільки ходова. Силовий агрегат, акумулятори та навісне 

обладнання – тільки спостереження та контрольні заміри. Обслуговуватися такі 

автівки можуть на будь-якій станції технічного обслуговування, а вартість 

послуг – в рази менша, ніж у звичайних авто. Безшумність електрокару є 

одночасно його перевагою та недоліком. З одного боку, це знижує шумове 

забруднення міста, з іншого – ускладнює орієнтування пішоходам. Істотним 

мінусом такого виду транспорту є висока вартість батареї. Крім того, ємкість 

батареї обмежена, що створює значні перешкоди у тривалих поїздках. Для 

економії електроенергії швидкість електромобіля обмежують до 80-100 км/год. 

Теоретично електрокари можуть розганятися до 140 км / год. Проте, щоб 

акумулятора вистачило на весь день, бажано обмежувати швидкість [3, 4]. 

Запровадження електротранспорту є питанням більш ніж актуальним, 

адже в Україні викиди від автомобільного транспорту складають 92% всього 

забруднення [5]. Після публікації Національної гідрометслужби України 

моніторингу стану забруднення навколишнього середовища за перше півріччя 

2019 року, стало відомо, що Херсон зайняв сьоме місце по забрудненню 

атмосферного повітря, поруч зі справжніми українськими індустріальними 

мегаполісами – Дніпром, Маріуполем, Миколаєвом, Кривим Рогом. КІЗА 

(Комплексний індекс забруднення атмосфери) Херсона складає 9,8, тоді як 

навіть у столиці він нижчий – 9,1 [6]. 

На сьогоднішній день випуск тролейбусів налагоджено в Україні. У 

Херсоні найпоширенішим представником цього виду транспорту є модель 

«Богдан Т701» – 12-ти метровий низькопідлоговий тролейбус з 
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несучим кузовом вагонного компонування, що випускається 

з 2010 року Луцьким автомобільним заводом. У Херсоні ці тролейбуси 

надійшли до КП «Херсонелектротранс»  в експлуатацію у 2017 та 2019 роках  у 

кількості 8 штук. Кількість місць для сидіння – 34 чоловіка, повна місткість (8 

чоловік/м²)–105 чоловік. Максимальна швидкість при повному завантаженні – 

65 км/год. Модель «Богдан Т70117» має низькопідлогову конструкцію та 

повністю адаптовані для користування людьми з особливими потребами. Для 

пасажирів з обмеженими можливостями пересування обладнані кріплення для 

фіксації інвалідного візка та 4 спеціально обладнаних місця в салоні.  

Також на цих тролейбусах покращене місце для роботи кондуктора. Нові 

машини мають запас автономного ходу до 20 кілометрів, що дозволяє 

експлуатувати їх на ділянках, де тимчасово відсутня контактна електромережа. 

В салон тролейбуса ведуть три двостулкові розсувні двері. Механізм 

відкривання дверей – пневматичний, обладнаний пристроєм, що перешкоджає 

защемленню пасажира в дверях. При відкритих дверях рух тролейбуса 

блокується. Салон і кабіна водія обладнані кондиціонерами. Вікна з безпечного 

скла. Салон висвітлюється люмінесцентними лампами. Вентиляція салону 

тролейбуса здійснюється через кватирки великої площі і люк даху. Для обігріву 

салону встановлені три обігрівачі калориферного типу [7].  

Стосовно ергономіки, сучасні моделі «Богдан Т701» є досить зручними 

для пасажирів. Низька підлога, відсутність сходинок та широкі двері 

забезпечують легкий доступ до салону транспорту, що є особливо актуальним 

для людей похилого віку та людей з особливими потребами (рис.1). 
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Рис.1– Ергономіка входу до тролейбусу 

 

Певним недоліком даної конструкції тролейбусів є розташування сидінь 

над колесами. Вони знаходяться вище за рівнем стосовно інших сидінь, окрім 

цього висота сходинки перевищує 15 см, що суперечить ергономічним нормам. 

Сидіння розміщено занадто близько одне до одного, коліна пасажира 

впираються у спинку наступного крісла (рис.2).  

 
а б в 

Рис. 2. Ергономіка салону троллейбуса: 

а – сидіння, які знаходиться на колесі; б – сидіння, які знаходиться на колесі; в – місце поруч 

із двигуном. 
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У кінці салону тролейбуса розташована залізна ємкість для 

електродвигуна, що займає багато місця. Після останніх новин з 

розповсюдженням вірусу COVID-19, спеціалісти «Автоскладального 

заводу №1» задумались над тим, як вдосконалити автобуси і тролейбуси 

«Богдан» і зробити такими, «які здатні самі знезаражуватись і 

очищуватись». Про це повідомляє прес-служба корпорації. Як 

зазначається, «Богдан» офіційно подав заявку для отримання патенту на 

встановлення системи очищення та знезараження як повітря, так і 

поверхонь в салоні пасажирського транспортного засобу, аналогам якої в 

Україні ще немає. Такі комплексні системи будуть встановлюватися в 

усіх автобусах і тролейбусах, які надалі виготовлятимуться в цехах 

луцького «Богдан Моторс» [8]. 
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Провідна роль в зовнішній терапії в дерматокосметології заслужено нале-

жить ексфоліативним методикам і засобам.  В естетичній медицині, в програмі 

по догляду за шкірою обличчя, застосовують хімічний пілінг, який є одним з 

косметологічних процесів, необхідним для регенерації клітин, що ведуть до 

«омолодження шкіри». Хімічний пілінг дає можливість виконувати 

контрольовану реакцію між активним хімічним компонентом, необхідним для 

деструкції старих клітин епідермісу і структурними елементами шкіри.  

На жаль, хімічний пілінг веде до пошкодження шкірного покриву і 

запалення дермального матриксу (оксидативний стрес), що викликає 

почервоніння шкіри і може бути пов'язано з утворенням вільних радикалів 

кисню в результаті зміни окисно-відновних реакцій в клітинах [1]. Тому 

обов'язковими компонентами косметичних засобів, які рекомендовані в 
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постпілінговий період, є антиоксиданти.  

Для регенерації шкіри в постпілінговий період, з огляду на відомі 

механізми оксидативного стресу, необхідні багатофункціональні засоби, які 

можуть впливати на різні ланки запального процесу. Такими засобами можуть 

бути натуральні фенольні антиоксиданти. 

Метою нашої роботи було обґрунтування складу крему з антоціановими 

рослинними комплексами для поспілінгового догляду за шкірою обличчя. 

При виборі активних інгредієнтів при створенні крему враховували, що 

склад засобів для застосування при постпілінговому догляді повинен  

пригнічувати окислювальні ефекти, стимулювати репаративні процеси та 

відновлювати мікроциркуляцію, а також попереджати вторинне інфікування 

пошкодженої шкіри. 

Тому як активні компоненти нами були використані антоціанові 

комплекси з плодів смородини чорної та бузини чорної. За рахунок високого 

вмісту фенольних сполук, а саме флавоноїдів, зазначені екстракти затримують 

оксидативний стрес та пригнічують шляхи синтезу медіаторів запалення в 

тканинах [2]. 

У зв’язку з тим, що засоби для  постпілінгового догляду повинні також 

володіти антимікробною активністю для запобігання інфікування пошкодженої 

шкіри, нами було проведено дослідження антимікробної активності обраних 

комплексів, а також їх суміші у співвідношенні 1:1. 

За результатами досліджень встановлено, що обрані екстракти мають 

високий рівень антимікробної активності по відношенню до усіх 

досліджуваних штамів мікроорганізмів. Але найбільш виражену антимікробну 

активність виявила комбінація обох екстрактів, що свідчить про потенціювання 

дії та доцільність використання їх у складі крему. 
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У ранньому віці ЛОР-захворювання проходять з найбільшими 

ускладненнями, тому необхідно вчасно діагностувати та лікувати 

захворювання [1]. В лікуванні ЛОР-захворювань використовують засоби та 

методики, які повинні відволікати дитину від негативних емоцій. Крім цього, у 

дітей застосування лікарських засобів спричиняє певні фармацевтичні 

проблеми, які не спостерігаються тією ж мірою у дорослих та поява яких може 

залежати від віку. Тому у дітей слід застосовувати лікарські засоби, 

фармацевтичний дизайн яких пристосований для застосування в цільовій 

віковій групі, тобто педіатричні лікарські засоби, що відповідають віку [2].  

Одним із найважливіших питань при розробці педіатричних лікарських 

засобів є вибір найбільш прийнятної лікарської форми, що відповідає віку.  

Серед пероральних засобів, зокрема для лікування та профілактики ЛОР-

захворювань, звертає на себе увагу така форма як льодяники, яка має певні 

переваги, особливо для застосування у педіатрії [3]. Смакова привабливість є 

одним з основних елементів прийнятності пацієнтом педіатричного лікарського 

засобу для перорального застосування. Смакова привабливість визначається як 

загальна оцінка лікарського засобу (зазвичай для перорального застосування) 
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щодо його запаху, смаку, післясмаку і текстури (відчуття у роті). Вона 

зумовлена характеристиками активної речовини та способу її введення до 

складу готової лікарської форми [2]. 

Задовільна прийнятність пацієнтом пероральних педіатричних 

композицій має першорядне значення, і солодкий смак відіграє у цьому 

важливу роль. Вибір підсолоджувачів та їх концентрація залежить від 

властивостей активної речовини та використання ароматизаторів. У 

педіатричних композиціях, призначених для тривалого застосування, бажано 

уникати частого вживання та високих доз підсолоджувачів та враховувати їх 

можливість впливати на біодоступність. Слід ретельно обґрунтувати 

використання цукрів, що спричиняють карієс [2].  

Цукри, що вживаються з їжею, в ротовій порожнині піддаються 

ферментуванню слиною, в результаті утворюються пропіонова, масляна, 

мурашина кислоти, що вимивають фтор і кальцій з емалі, а потім і з дентину 

зуба, в результаті чого в останніх утворюються дефекти. Слід враховувати, що 

різні за складом цукри впливають на зуби по-різному. Сахароза найбільшою 

мірою схильна до бродіння, тому з неї утворюється найбільша кількість кислот, 

які сильно змінюють pH в ротовій порожнині і провокують розвиток карієсу. 

Глюкоза і фруктоза ферментуються в меншій мірі, але все ж становлять 

небезпеку для зубів. Ксиліт, маніт і сорбіт перетворюються на фруктозу 

ферментом, що володіє низькою активністю, тому ці цукри практично не 

сприяють розвитку карієсу [4]. 

Іншою важливою причиною розвитку карієсу є наявність каріогенних 

видів мікроорганізмів, серед яких певні види стрептококів Streptococcus spp. та 

лактобактерій Lactobacillus spp. Ці бактерії ферментують цукри в молочну 

кислоту, створюючи при цьому кисле середовище, що, в свою чергу, викликає 

вимивання кальцію з тканин зубної емалі і веде до руйнування поверхні зубів 

[5].  
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Тобто, при розробці засобів для профілактики та лікування ЛОР-

захворювань для застосування у педіатричній практиці перспективними є 

льодяники, до розробки складу яких потрібно підходити із особливою увагою 

через великий вміст цукрів, які викликають руйнування емалі зубів та 

стимулюють активність каріогенної мікрофлори. Перспективними для 

виробництва льодяникової маси є багатоатомні спирти ксиліт та сорбіт, які 

надають засобу приємний солодкий смак, але не можуть ферментуватися 

бактеріями. Крім цього застосування ксиліту у невеликих дозах призводить до 

ремінералізації зубної поверхні, відновлення кислотно-лужного балансу у 

ротовій порожнині, створення умов для пригнічення каріогенної мікрофлори, й, 

відповідно, до стабілізації власного мікробіому. 

В аспекті згадування мікроорганізмів ротової порожнини слід відмітити й 

тісні симбіотичні зв’язки між мікроорганізмами мікробіому та макроорганізму, 

адже представники нормального мікробіому конкурентно витісняють або 

перешкоджають колонізації слизової оболонки патогенною мікрофлорою, що є 

одним з найважливіших механізмів неспецифічного місцевого імунітету.  

Типовими представниками мікробіому ротової порожнини є 

представники родів Streptococcus, Haemophilus, Prevotella, як транзиторна 

мікрофлора - види Lactobacillus spp. [6], підтримка та стимулювання яких є 

ефективним фактором стримування розвитку патогенних мікроорганізмів, які 

викликають ЛОР-захворювання. Розуміння того, що багато захворювань 

людини пов'язані з виникаючим дисбалансом мікробіому ротової порожнини, 

сприяло вивченню пробіотиків нового напряму, які отримали назву оральні 

пробіотики. 

Таким чином, розширення спектра препаратів для лікування ЛОР-

захворювань для педіатричного застосування можливе за рахунок розробки 

оральних пробіотиків у вигляді льодяників на основі ксиліту та сорбіту. 
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Несмотря на то, что в синглетном состоянии (т.е. с противоположно 

направленными спинами) существует, как и в триплетном состоянии, 

притяжение между протоном и нейтроном, потенциальная яма недостаточно 

глубока для образования связанного состояния [1, с. 12, 21]; при этом в 

синглетном состоянии у дейтрона существует виртуальный уровень с энергией 

 ≈ 70 кэВ [1, c. 16], который мог бы превратиться в реальный, если бы 

потенциальная яма в синглетном состоянии была несколько глубже. 

В 1960 г. Ю.А. Бычков показал, что при наличии внешнего квантующего 

магнитного поля связанное состояние должно появляться при сколь угодно 

мелкой яме [2, с. 557]. Разработанный Ю.А. Бычковым приближенный 

алгоритм был применен, в частности, в [3, с. 70–74; 4, с. 596–603; 5, с. 407–412], 

к синглетному состоянию системы «протон-нейтрон» для потенциала Гаусса и 

прямоугольной потенциальной ямы. 

Также в [4, с. 596–603; 5, с. 407–412] в дипольном приближении были 

получены выражения для времени жизни связанного синглетного состояния по 

отношению к переходу в основное состояние дейтрона, которое описывалось 
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волновыми функциями из [6, с. 223]. В данной работе аналогичный расчет 

будет проделан для волновых функций типа Гаусса, приведенных в [7, с. 207]. 

Время жизни связанного синглетного состояния может быть найдено по 

формуле [8, с. 239] 

 

,          

 (1) 

 

где  – вероятность соответствующего радиационного перехода в единицу 

времени, которая в дипольном приближении находится по формуле [8, с. 237] 

 

,     (2) 

 

где  – матричный элемент соответствующего перехода, а  – частота 

излучения фотона, определяемая из соотношения 

 

,      (3) 

 

где  – энергия начального состояния (т.е. синглетного),  – энергия 

конечного состояния (т.е. основного состояния дейтрона). Для того, чтобы 

записать выражения для  и , учтем, что магнитный момент системы 

«нейтрон-протон» в синглетном состоянии равен нулю, поскольку равен нулю 

спин, а в основном состоянии магнитный момент дейтрона равен 
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,     (4) 

 

где  – 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: 

 

, .     (5) 

 

Матричный элемент  будем считать равным матричному элементу  

фотомагнитного расщепления дейтрона (в соответствии с принципом 

детального равновесия) [9, с. 396–398]: 

 

,   (6) 

 

где  – волновая функция начального состояния,  – волновая функция 

конечного состояния. Отметим, что самом деле в [9, с. 396–398] вместо  

используется  где  = 2,7928,  = –1,9126, хотя указанная разность в 

точности не равна  из-за примеси d-волны в основном состоянии дейтрона [1, 

с. 36]. 

Выражение для  приближенно берем в виде 

 

, , ,   (7) 
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где  – элементарный заряд,  – скорость света, где  – угол между радиус-

вектором, соединяющим протон с нейтроном, и направлением индукции 

магнитного поля ,  – постоянная Планка,  – приведенная масса нейтрона 

и протона,  – расстояние между нейтроном и протоном. Выражение для  

удобно взять в виде суперпозиции волновых функций гауссовского типа, 

регулярных при  [7, с. 207]: 

 

,     (8) 

, ,  (9) 

 

где  соответствует -состоянию, а  – -состоянию, поэтому  и  

должны быть ортогональны друг другу. Численные значения коэффициентов 

, , ,  приведены в [10, с. 3101-4],  – количество коэффициентов в 

зависимости от выбираемого модельного потенциала. При нормировке, 

выбранной в (8), должно выполняться условие 

 

.          (10) 

 

Подставляя (7) и (8) (с учетом (9)) в (6) и записывая интеграл в 

сферических координатах, получаем: 

 

,     (11) 
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.      (12) 

 

Подставляя (2) (с учетом (3), (5), (11), (12)) в (1), окончательно получаем: 

 

,           (13) 

.         (14) 

 

Конкретное выражение для энергии связанного синглетного состояния 

 зависит от того, для какого модельного потенциала производились 

вычисления. Для потенциала Гаусса был получен следующий результат [4, с. 

598]: 

 

,                   (15) 

 

где  – электромагнитная константа связи, ,  – параметры потенциала. 

Подставляя (15) в (14), получаем: 

 

.         (16) 

 

Для прямоугольного потенциала был получен результат [5, с. 409] 
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,         (17) 

 

где, ,  – параметры потенциала. Подставляя (17) в (14), получаем: 

 

. (18) 

 

Из (16) и (18) следует, что  при , что не согласуется с 

экспериментом. Следовательно, требуется уточнение алгоритмов вычислений с 

применением более точных выражений для волновых функций. 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, на поверхность замагниченной нейтронной звезды, которая может 

находиться поблизости). 
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Организация учебного процесса в высшем учебном заведении, 

неравномерность распределения нагрузок является серьёзным испытанием 

здоровья студентов. В настоящее время увеличение числа заболеваний 

сердечно-сосудистой системы (ССС) и других функциональных нарушений 

среди студентов является следствием все увеличивающейся интенсификации 

умственного труда и нервно-эмоциональных перегрузок. Особенно это 

сказывается на студентах младших курсов. С одной стороны, они должны 

адаптироваться к напряженной работе, требующей большого здоровья, с другой 

– сама по себе новизна условий учебной работы требует значительной затраты 

сил организма. Наиболее «агрессивным» в этом отношении фактором является 
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период сессии. Содержание и характер изменений в функциональном 

состоянии организма студентов в сессионные периоды продолжают оставаться 

одной из актуальных физиологических проблем. 

В старшем школьном возрасте функциональные способности сердечно-

сосудистой системы развиваются в тесной сопряжённости с увеличением массы 

тела. В студенческие годы нарушается согласованность между дальнейшим 

развитием функциональных способностей ССС и увеличением массы тела. 

Исходя из этого задача организации прикладной физической культуры 

студентов 1 – 2 курсов – устранить это относительно отставание 

функциональных способностей сердечно-сосудистой системы. 

Проведение педагогического эксперимента по исследованию 

функциональных характеристик ССС показало, что используемая в настоящее 

время методика проведения занятий со студентами младших курсов с 

заболеваниями ССС дает лишь незначительную экономизацию сердечной 

деятельности. С целью интенсификации учебного процесса и повышения 

функциональных способностей организма студентов было проведено 

исследование. Было организованно три группы юношей специального 

медицинского отделения 1 – 2 курсов по 15 человек. 

Проведенные исследования позволяют сравнить эффективность 

проведения занятий: 

Группа № 1 – занятия проводились 2 раза в неделю с 

продолжительностью 70 мин. Содержание – спортивные игры на свежем 

воздухе и специально подобранные общеразвивающие упражнения умеренной 

интенсивности. 

Группа № 2 – занималась 2 разав неделю по 60 мин. со следующей 

структурой: общеразвивающие упражнения, умеренная силовая подготовка в 

тренажерном зале, дыхательные упражнения. 

Группа № 3 – также, 2 занятия в неделю по 60 мин. Их содержание 

включает общеразвивающие упражнения, умеренная силовая подготовка в 
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тренажерном зале, упражнения на растягивание (стрейч). Занятия в данной 

группе дополнялись самостоятельными (домашними) заданиями для студентов 

25-30 минут в неделю при двухразовых занятиях физической культурой по 

вузовской программе. Результаты годичного эксперимента представлены в 

таблице: 
Таблица 1. 

Оценка функционального состояния сердечно-сосудистой системы по тесту Руфье. 
 Периоды обучения Средние показатели по индексу Руфье 

Группы 
1-я 2-я 3-я 

1 
курс 

Осень (1 семестр) 14,8 13,8 16,7 
Весна (2 семестр) 13,3 13,0 14,6 

2 
курс 

Осень (1 семестр) 14,1 13,8 15,8 
Весна (2 семестр) 12,2 10,9 12,6 

 

Полученные данные при завершении педагогического эксперимента 

свидетельствуют об улучшении среднегрупповых показателей по индексу 

Руфье на 17,5% у студентов первой экспериментальной группы, на 21% и 

24,5%, соответственно, у студентов второй и третьей экспериментальных 

групп. Таким образом, наибольшая экономизация сердечной деятельности была 

достигнута в третьей экспериментальной группе, в которой обязательные 

занятия физической культурой были дополнены самостоятельными занятиями 

студентов. Более высокие начальные показатели по индексу Руфье в третьей 

экспериментальной группе связаны с особенностью ее комплектования – 

наибольшим процентом студентов с заболеваниями ССС. Некоторое 

ухудшение показателей по тесту Руфье к началу осеннего семестра второго 

курса мы связываем с недостаточной двигательной активностью студентов в 

летний период. 

С целью интенсификации учебного процесса и повышения 

функциональных способностей организма студентов специальных медицинских 

групп были разработаны домашние задания, составленные из специальных 
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упражнений и методические рекомендации по их проведению. 

Самостоятельные занятия студентов приобретают особую актуальность и в 

период пандемии при переходе на теоретическую форму проведения занятий.  

Однако, следует отметить, что самостоятельные занятия физической культурой  

должны выполняться только после обучения и проведения  консультаций для 

студентов младших курсов основным принципам грамотного самоконтроля. 

Данное обучение вполне может проводиться в онлайн формате. 

Необходимо настоятельно рекомендовать студентам специального 

медицинского отделения, в первую очередь с отклонениями ССС, активный 

отдых, как в период учебного года, так и в каникулы, особенно в летний 

период. 
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В статье рассматривается употребление лексемы муж в 

старобелорусском языке – от первых фиксаций до особенностей использования 

в современном белорусском языке, также исследуется этимология названной 

номинации. Сравниваются значения слова муж в старобелорусском языке со 

значениями этого слова в близкородственных языках (старорусском и 

староукраинском). 

Основными источниками фактического материала послужили 

“Гістарычны слоўнік беларускай мовы” (далее – ГСБМ) [1], “Тлумачальны 

слоўнік беларускай мовы” [4], некоторые примеры взяты из картотеки отдела 

истории белорусского языка Центра исследований белорусской культуры, 

языка и литературы Национальной академии наук Беларуси, для сравнения 

использованы факты из других языков. 

Номинации родства и свойства привлекают внимание многих лингвистов, 

поскольку являются одной из наиболее давних и устойчивых лексических 

групп языка. Широкое употребление этих слов в речи объясняется их важным 

значением в жизни каждого человека. Как известно, номинации свойства, к 
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которым относится лексема муж, – более поздние образования по сравнению с 

номинациями кровного родства. 

Слово муж по происхождению праславянское. Лингвистами отмечается 

связь праславянского mǫžь с древнеиндийским manus ‘мужчина, человек’, 

готским manna, древнеисландским maðr, латинско-германским Mannus, 

индоевропейским *manu-/*monu-. Лексема мужъ известна всем славянским 

языкам, сравните: старославянское м@жь, древнерусское мужъ (мужь), 

старорусское мужъ (мужь), староукраинское мужъ, в современных языках – 

русское муж, украинское муж (с пометкой ‘устарелое, областное’), польское 

mąż, нижнелужицкое и верхнелужицкое muž, чешское и словацкое muž, 

словенское môž, сербскохорватское мŷж, македонское маж, болгарское 

мъжът [5, с. 83]. 

Первая фиксация лексемы мужъ в старобелорусском литературно-

письменном языке датируется 1389 г.: освящены господинъ Володиславъ, 

Божьею Милостию король Полскій, Литовскій и Рускій и иных земль многихъ 

господарь, братъ нашъ милейшій, поставилъ насъ опекалникомъ мужем и 

людемъ Великого Новагорода (АЗР, I, 26, 1389). 

Как свидетельствует материал картотеки ГСБМ, номинация мужъ в XIV–

XVIII вв. имела четыре значения. В значениях ‘человек, мужчина в зрелом 

возрасте’ и ‘муж, женатый мужчина по отношению к своей жене’ лексема 

употреблялась в трех основных жанрах старобелорусской письменности. Так, в 

религиозных памятниках читаем: мужъ мудрыи лепшии естs нежели силныи 

(Скар. ПБ, 9б); рекъ исус, иди призови мужа своего затым жена мовила не имам 

мужа (Зб. 255, 18). В деловых текстах: всимъ особомъ, шляхте, бояромъ и 

кметемъ, мужомъ старымъ и молодымъ, и всему посольству … вольности и 

ласки нижей выписаныи дали (АЗР, I, 120, 1492); не маеть быти каран то ест ани 

жона за выступ мужа своего ани ωтец за выступ сына ани сын за ωтца (Ст. 1529–

Ф, 5–6). В светско-художественных произведениях: Неровнω воистинну 

стобливей честный сей мужъ жилъ, нежъ я о немъ мовити могу (Сматр., 36); 
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сестра влодымирова котора з месту с полоцка з мужом была взята позвала была 

пна троцкого (Еўл., 27). 

Значения ‘свободный, знатный человек’ и ‘воин, боец’ реализуются 

преимущественно в религиозных текстах: со всех людей выбрали ωдного мужа 

пасанего шляхтица (Валх., 66б); ωдинъ ангелъ ωт ωного воиска убилъ сто 

тисечеи и осмъдесятъ тисечей и пять тисечей мужеи (Будны, 36б). Слово мужъ 

в этих значениях зафиксировано в светско-художественных произведениях: был 

заправ ωн то потроклюс муж шляхотныи и кнзь с поколенья своего ωт ωца и 

матки нароженыи ωбычаевъ шляхотных (Троя, 37б); нимаш мужеs памяти 

годных михаила кропивницкого, лаврентіа древинского ... вs коле рицерскомъ не 

стало (Дыяр., 160). 

“Тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы” (далее – ТСБЛМ) 

дает два значения слова муж в современном белорусском языке: 1) женатый 

мужчина по отношению к своей жене: Уважлівы муж; 2) книжн. деятель в 

какой-нибудь сфере: Дзяржаўны муж [4, с. 350]. 

Из этого следует, что лексема мужъ в старобелорусском языке имела 

более широкую семантическую структуру по сравнению с современным 

языком, где слово сузило свою семантику. Как видим, в современном языке от 

старобелорусского осталось только одно значение – ‘женатый мужчина по 

отношению к своей жене’, остальные со временем утратились, зато развилось 

новое значение (‘деятель в какой-нибудь сфере’), которого не существовало в 

XIV–XVIII вв. 

Для сравнения добавим, что в старорусском и староукраинском языках 

лексема мужъ, также как и в старобелорусском, имела четыре значения. Три 

значения ‘человек, мужчина в зрелом возрасте’, ‘муж, женатый мужчина по 

отношению к своей жене’, ‘свободный, знатный человек’ являются 

идентичными. Вместо старобелорусского ‘воин, боец’ старорусскому языку 

было свойственно значение ‘свидетели’ (во множественном числе), 

староукраинскому – ‘люди’ (во множественном числе): А у сей купчей сидели 
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въ мужехъ: староста ... да Иванъ Никитинъ сынъ Сидорова (Арх. Стр. I, 486. 

1568 г.) [2, с. 301]; Мы пытали пани Василєвое, єстли в тєбє єщо люди? Она 

поставила бояр, моужєй многих, которыи пєрєд нами повєдили: ... на том 

хочєм... присягноути (Лукониця, 1478 АS III, 17) [3, с. 619]. 

О распространенности номинации мужъ в старобелорусском языке 

свидетельствует наличие в письменных памятниках многочисленных названий, 

образованных от нее. Так, например, в деловых и светских текстах 

зафиксировано существительное мужикъ (мужыкъ), которое имело следующие 

значения: 1) ‘крестьянин, простолюдин’: мужикъ у мужика земли на вечность 

купити не можетъ (АВК, XVII, 344, 1541); 2) ‘мужчина’: Рек магуш: господару, 

не ведаете-ль вы того, што часто ся прыгожает межы мужыков и невест? 

(Трыст., 43). 

Номинация мужчина (мущына) употреблялась в основном в религиозных 

памятниках для обозначения 1) мужчины, человека, противоположного 

женщине по полу: кроль пред него вшелякіе речи, ведлугъ своего рожаю 

приводити и оуказовати росказалъ, то естъ, мущынs на едном местцу, на иншом 

невестs (Варл., 268); 2) ребенка или подростка мужского пола: ωт единого же 

месеца даже до пятого лета будет ли мужчина, дасть пять сиклевs, а девица три 

(Скар. КЛ, 52б). 

Кроме названных лексем, в старобелорусском языке для обозначения 

мужчины употреблялось слово мужчизна и его варианты мужчызна, музчизна, 

музчызна, мущизна, мущызна: музчызне на рокъ по копе грошеs а жонце по 

пятъдесятъ грошеs вытручаючы (Ст. 1588, 529); был звычаs у жыдовъ иж часов 

набожных мущызны ωсобно ωт белых головъ ходили (Зб. 255, 334). Также 

данная лексема имела значение ‘взрослый человек мужского пола в отличие от 

юноши, мальчика’: мужчизны и белое головы, и дети ихъ, кождый отъ головы, 

мають дати по одному грошу (КПД, 361, 1565). В некоторых случаях слово 

мужчизна употреблялось как сборное существительное для называния всего 

мужского населения: звитяживши ихъ всю мужчизну побили, и царя самого 
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забили (Біблія, 211); июда ... места великии и моцныи замки их розвалял и ωгнем 

попалил, и побил в них каждую мужчизну (Кн. Мак., 56). 

Обратим внимание на тот факт, что в старобелорусском литературно-

письменном языке изредка отмечаются уменьшительные формы некоторых из 

рассмотренных лексем и только в деловых текстах, например: мужчинка 

‘уменьшительное от мужчина’: Мы уставляемъ: мужъчинъкамъ до 15 летъ, а 

девце до 12 летъ, никому у праве не отповедати (АЗР, I, 39, 1420–1423); 

мужичокъ ‘уменьшительное от мужыкъ’: прибегъ до мене о полудни 

мужичокъ мой зъ дому (АВК, XVII, 428, 1561). 

Памятники старобелорусской письменности содержат ряд наименований, 

образованных от слова мужъ, которые называют замужнюю женщину. Это 

лексемы мужатая, мужатка, мужжиная, мужица: сия наречеться мужатая 

понеже ωт мужа взята естъ (Скар. КБ, 11б); там преблсвеная мария мешкала, на 

тое местце не входили белые головы мужатки (Зб. 255, 316); В жидовскимъ 

языку невеста ωт мужа есть названа … якобы мужжиною, або мужицею значит 

(Выкл., 5б). Отметим, что впервые номинация мужатка фиксируется в 

Вислицком статуте, переведенном с латинского языка в 1423–1438 гг.: 

оуставляемъ мужомъ запис рочныи а оудовамъ за шесть лет, а мужаткомъ за 

десят лет (Вісл., 33). 

Широко представлены в старобелорусском языке относительные и 

притяжательные прилагательные, образованные от существительного мужъ: 

мужевъ (мужовъ), мужий, мужний, мужеский, мужский (музкий, музский, 

музький, муский, мусский): Исъкупление живота мужева богатество его, нищіи 

же казнь претерпять (Скар. ПС, 21б); тогды жона позосталая третюю часть 

добръ мужовыхъ одержить (ИЮМ, VIII, 232, 1596); ино жона тая вдова 

именьемъ мужьимъ володеетъ (АЗР, II, 87, 1511); ωна именье мужнее держить 

(КВЗС, 34, 1538); на меру локтя руки мужеской (Хран., 151б); Тогда рече царь 

вижу следы мужския женския и детеи малыхs (Скар. ДП, 39). 
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В ГСБМ отмечено прилагательное мужчизный (музчизный, мущизный), 

образованное от лексемы мужчына: где бы се вже потомки мужчизного рожаю 

звели (АЮЗР, I, 227, 1589). 

От лексемы мужикъ образованы старобелорусские прилагательные 

мужиковъ, мужицкий (мужыцкий), мужычкий. Необходимо отметить, что они 

представлены только в деловых текстах: што ся дотычеть мужиковы клячы або 

жеребца доморослого, полтина грошей (Ст. 1529, 93); поясковъ мужицкихъ два 

(АВК, XVIII, 93, 1592); менил собе шкоды ... наметовъ жоноцких петнадцат ... 

шапки две мужыцкие (АВК, XXXVI, 68, 1582); въ церкви ... свечъ малыхъ 

мужычкихъ дванадцать (АСД, I, 223, 1601). 

Сказанное выше позволяет нам сделать вывод, что лексема мужъ была 

широко распространена во всех жанрах старобелорусского литературно-

письменного языка. Номинация свойства муж и образованные от нее 

наименования популярны и в наше время, их употребляют в каждой семье. Из 

великого множества старобелорусских слов в современном белорусском 

литературном языке употребляется семь слов: муж, мужчына, мужык, 

мужычок, мужаў, мужчынскі, мужыцкі. В то же время в ТСБЛМ есть слова, не 

зафиксированные в памятниках старобелорусской письменности, однако 

используемые в современном языке. Они имеют пометку разговорное 

(мужыкаватасць, мужыкаваты) или устарелое (мужычка, мужыччо (сб.), 

мужычына, мужычы). 

 

Сокращения 

АВК – Акты, издаваемые Виленскою археографическою комиссиею для 
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У сучасному світі існує велика кількість наукових мовознавчих розвідок, 

спрямованих на дослідження проблем дискурсної лінгвістики. Особливої 

актуальності набувають дослідження літературно-художнього дискурсу. 

Художня творчість становить собою особливий спосіб пізнання та освоєння 

людиною навколишньої дійсності. Художній текст відрізняється своєрідністю 

структури і незліченною кількістю лексичних одиниць. Основним завданням 

його інтерпретації вважається аналіз думок, почуттів та поведінки персонажів, 

виражених у певних структурах відповідних фрагментів твору. Розкриття 

задуму письменника, втіленого в самому творі, та його інтерпретація стають 

можливими через вивчення та аналіз мовних засобів, наявних у цьому творі. 

Автор використовує їх, зокрема, для вираження почуттів та поведінки героїв, 

які найбільш відповідають обставинам, що склалися в їхньому житті. 

Дослідження  літературно-художнього дискурсу повинно здійснюватись 

із врахуванням низки чинників. Термін «дискурс» трактуємо, беручи до уваги 

різноманітні теоретичні підходи, зокрема, таких відомих дослідників, як 

Н. Д. Арутюнова  [1], Ф. С. Бацевич [2], Т. А. ван Дейка [4], В. І. Карасик [6], 

І. С. Шевченко [8], Д. Шиффрін [10]. А. Д. Бєлова класифікує художній дискурс 

за сферами функціонування [3, с. 9], а Г. Г. Почепцов відносить його до 

безадресатного підвиду письмового типу дискурсу [7, с. 23].  
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Процес сприймання художнього твору має свою особливість, що 

становить собою складний різносторонній процес, у результаті якого 

з’являється власна інтерпретація під впливом набутого життєвого досвіду, 

сформованих естетичних смаків та рівня літературного розвитку [5, с. 181] 

Аналізуючи твори письменника, необхідно брати до уваги, що на їх 

формування впливають, з одного боку, особливості мовної особистості автора, 

а з іншого, складні процеси свідомості, такі як менталітет і світогляд, які 

позначають соціокультурну та національну ідентичність даної мовної 

особистості. 

Предметом даного дослідження є мовні засоби вираження поведінки в 

літературно-художньому дискурсі, представленому новелою австрійського 

письменника минулого століття Ф. Кафки «Die Verwandlung» («Перевтілення»). 

Головний герой твору – Ґреґор Замза, комівояжер за професією, прокинувшись 

рано-вранці, виявляє, що перетворився на величезну огидну комаху. Причину 

такої метаморфози автор не повідомляє, а в притаманній йому манері просто 

ставить читача перед фактом: відбулося перевтілення. Ґреґор Замза цілком 

усвідомлює, що трапилося, зберігає здоровий глузд, однак не в силі нічого 

вдіяти в ситуації, що склалася. У незвичному положенні він не може встати з 

ліжка, відчинити двері, незважаючи на те, що цього вперто вимагають члени 

його сім’ї – батько, мати і сестра. Довідавшись, що відбулося, сім’я в жахові  

залишає «комаху» на самоті. Перебуваючи у важкому фізичному стані, адже 

батько в гніві шпурнув у сина яблуком, а також долаючи важкі душевні муки, 

герой змушений увесь час проводити замкнутим у своїй кімнаті. Лише сестра 

наважується відвідувати бідолашного брата і приносити йому їжу. На додачу до 

всіх своїх страждань Ґреґор повинен також боротися із почуттям провини, 

усвідомлюючи, що тепер його рідні потраплять у скрутні часи, адже він був 

головним джерелом доходу в сім’ї. Сестра, яка спочатку виявляла співчуття та 

жаль до брата-комахи, згодом, коли родина опиняється в злиднях, змінює своє 

ставлення до «перевтіленого» родича, вбачаючи в ньому причину всіх бід та 
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негараздів, які звалилися на її тендітні плечі. Зрештою, головний герой 

помирає, отруївшись гнилим яблуком, а сім’я, позбувшись тягаря в особі 

Ґреґора, відчуває полегшення і згодом остаточно пускає цю важку та 

неприємну подію в житті родини в небуття. 

Тема поведінки як основної  категорії людських відносин  пронизує усю 

новелу «Die Verwandlung». Відображення поведінки відбувається, головним 

чином, через використання автором різноманітної лексики, в якій 

конкретизуються або комбінуються різні сторони прояву людської діяльності. 

Ця лексика є фрагментом концептуалізованої предметної сфери і представлена 

в новелі Ф. Кафки, зокрема, такими іменниками: Gleichgültigkeit, Zynismus, 

Abneigung, Schmerz, Leiden, Pflicht, Abneigung, Verantwortlichkeit, Dankbarkeit, 

Traum, Narrheit, Kraft, Aufregung, Sorgen, Versäumnis, Verstand, Vorwurf, 

Berufskrankheit, Ruhe, Ordnung, Zuversicht, Überlegung, Munterkeit, Lächeln, 

Weinen, Zureden, Geduld, Verwunderung, Sparsamkeit, Zartgefühl. 

У своєму творі Ф. Кафка підкреслює різноманітні ознаки, властиві 

поведінці людини. Зокрема, використовуються епітети, що представляють 

емоційні стани, наприклад: heftig, blutend, ungeschickt, enttäuscht, begierig, 

unbefriedigend, gesund, arbeitsscheu, krank, peinlich, verdächtig, überflüssig reich, 

wunderbar, gedankenlos, lang, müde, weit, sehnsüchtig, steil, verlockend, hübsch, 

harmlos, frühlingshaft, schlecht, fröhlich, wohlbeschaffen, ergötzlich, frei, heiter, 

vorsichtig, freundlich, strahlend, ungetrübt, vielfarbig. Прикладами дієслів, що 

характеризують поведінку людини, є: vereinsamen, leiden, verbluten, 

herauswachsen, stürzen, verzweifeln, erleben, ertragen, befangen sein, 

entgegengehen, gehen, sich hängen, ertrinken, erdrosseln, entschwinden, warten, 

überwuchern, auslöschen, verschlingen, umdrängen, leiden, quälen, sich aufregen, 

hinausschaukeln, umdrehen та ін. 

У новелі «Die Verwandlung» поведінка метафорично уподібнюється 

відрізку шляху, дорозі, яку необхідно пройти в процесі свого життя: der Weg; 

das Stück; die Strecke; der Irrweg), наприклад: unzählige Irrwege gehen; wenn wir 
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nur fest auf dem eigenen Weg bleiben [9]; ... Spürte, in was für eine hoffnungslose 

Sackgasse ihn das Schicksal gestoßen hatte [9]; Er sah auf eine lange durchlaufene 

Strecke zurück, auf sein ganzes Leben, und die Strecke erschien ihm wie eine lange, 

müde, öde Straße [9]. 

Крізь призму метафоричного світосприймання Ф. Кафки, герой новели 

Ґреґор Замза виявляє двері як перешкоду життю: So bekam er für diese 

Verschlimmerung seines Zustandes einen seiner Meinung nach vollständig 

genügenden Ersatz dadurch, dass immer gegen Abend die Wohnzimmertür, die er 

schon ein bis zwei Stunden vorher scharf zu beobachten pflegte, geöffnet wurde, so 

dass er, im Dunkel seines Zimmers liegend, vom Wohnzimmer aus unsichtbar, die 

ganze Familie beim beleuchteten Tische sehen und ihre Reden, gewissermaßen mit 

allgemeiner Erlaubnis, also ganz anders als früher, anhören durfte [9, с. 61]; 

Manchmal dachte er daran, beim nächsten Öffnen der Tür die Angelegenheiten der 

Familie ganz so wie früher wieder in die Hand zu nehmen [9]. 

Наступні  фрагменти твору висвітлюють конкретні деталі поведінки героя 

новели: 

- трагізм буденності  Ґреґора Замзи: das Essen machte ihm bald nicht mehr 

das geringste Vergnügen, und so nahm er zur Zerstreuung die Gewohnheit an, kreuz 

und quer über Wände und Plafond zu kriechen [10, с. 1209]; 

- розпач та відчуття непосильного обов’язку: Gregor trotz seiner 

gegenwärtigen traurigen und ekelhaften Gestalt ein Familienmitglied war, das man 

nicht wie einen Feind behandeln durfte, sondern dem gegenüber es das Gebot der 

Familienpflicht war, den Widerwillen hinunterzuschlucken und zu dulden, nichts als 

zu dulden [10, с. 1212]; 

- турботу: Wer hatte in dieser abgearbeiteten und übermüdeten Familie Zeit, 

sich um Gregor mehr zu kümmern [10, с. 1214]. 

У смисловому понятті новели «Die Verwandlung» такі компоненти 

поведінки часто співіснують поруч, у досить вузькому контекстному оточенні. 

Смерть героя, спричинена неналежним поводженням близьких, носить 
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соціальний підтекст. Цей процес у новелі починається задовго до біологічної 

смерті персонажа – вже з того моменту, як він перетворюється на жука. 

Оскільки предметом вивчення на даному етапі дослідження є лексика, що 

описує поведінку персонажів, то звернемо увагу на емоції, почуття, супутні  

процесу зміни поведінки. Замза відчуває полегшення фізичного страждання і 

болю, які поступово зовсім зникають: Er hatte zwar Schmerzen im ganzen Leib, 

aber ihm war, als würden sie allmählich schwächer und schwächer und würden 

schließlich ganz vergehen [9]; Seine Wunden mußten übrigens auch schon 

vollständig geheilt sein, er fühlte keine Behinderung mehr, er staunte darüber und 

dachte daran, wie er vor mehr als einem Monat sich mit dem Messer ganz wenig in 

den Finger geschnitten, und wie ihm diese Wunde noch vorgestern genug weh getan 

hatte [10, c. 1197]. У цей момент він вдячно і лагідно згадує про свою сім’ю (An 

seine Familie dachte er mit Rührung und Liebe zurück), забувши, що викликав у 

членів своєї сім’ї лише емоції ненависті (Hass), озлоблення (Verbitterung), 

відчаю (Verzweiflung): Mit einer an ihr ganz neuen Empfindlichkeit, die überhaupt 

die ganze Familie ergriffen hatte… [9]; während die Mutter den Vater, der sich vor 

Erregung nicht mehr kannte, ins Schlafzimmer zu schleppen suchte; und Gregor laut 

vor Wut darüber zischte [10]. 

Таким чином, ґрунтовний аналіз фрагментів новели Ф. Кафки «Die 

Verwandlung» на позначення поведінки героїв демонструє нам повний спектр 

почуттів, асоціацій, емоційних уявлень, актуалізованих через відповідні мовні 

засоби, що представляють у своєрідній метафоризованій формі внутрішню 

картину світу Ф. Кафки і свідчать про його високу компетентність у 

детальному описі дій та поведінки відображуваних ним героїв. 
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We meet the concept of psychologism quite often in English and Ukrainian 

literatures. This concept encompasses writers’ appeal to the inner world of characters, 

expresses their thoughts, experiences, and feelings. At the center of psychologism 

there is always the story of protagonist’s life, the formation of his or her character 

and personality. 

This study analyzes the problematic, thematic, structural and compositional 

approaches to highlight the inner state of main characters of such novels as “Jude the 

Obscure” by T. Hardy and “Mykola Dzheria” by I. Nechui-Levytskyi using artistic 

means. At present, only some works of well-known English and Ukrainian literary 

critics are devoted to the outlined issues, namely D. Brown, D. Cecil, J. Dillion, 

S. Gatrell, I. Koliada, K. Sizova, M. Tarnavskyi, V. Vlasenko. The authors 

thoroughly and deeply analyze and formulate modern psychological, philosophical 

and aesthetic concepts of personality and individuality in writers’ works. Although 

the study of T. Hardy and I. Nechui-Levytskyi’s prose works has significant 

achievements, but a comprehensive study of psychological parallelism in their works 

in a comparative aspect still does not exist. This is what contributed to the purpose of 

this article, the task of which is to consider the psychological images of characters’ 

inner world on the example of English and Ukrainian writers’ prose in typological 

aspect. 
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The first thing that catches the eye is the typological kinship of the theme in 

both works. The main topic in “Jude the Obscure” is the life story of Jude Fawley. In 

the work “Mykola Dzheria” we trace the description of Mykola’s life. The idea of 

both works is also resemblant. That is to depict the indomitable spirit of people and 

their disobedience, as well as insubordination to the outside world and circumstances 

in a difficult era of social upheaval. 

In the novel “Jude the Obscure” there is a deepening of psychologization, and 

thus increasing attention to a deep description of feelings, portrayal of subtle nuances 

of character’s mood. T. Hardy enriches the genre of his novel, leaving an imprint of 

his own individuality. His work illuminates the world of high impulses of soul, the 

suffering concept of the writer-patriot, inseparable from the socio-cultural 

competitions of people. Penetration into the inner world of multifaceted personality is 

one of the essential signs of artist’s talent. It is in this novel that T. Hardy proves that 

“соціальна нерівність, як і мораль сучасного суспільства загалом, ворожі 

людині” [2, p. 138]. 

In his turn, I. Nechui-Levytskyi also focused on the inner world of individual, 

on his subjective impressions. Ihor Koliada and Oleksandr Tereshchenko note that 

“вдумливий спостерігач народного життя, майстер великих епічних полотен, 

Іван Семенович з глибокою проникливістю відбирав із тогочасної дійсності 

різноманітні живі типи й змальовував їх докладно і неквапливо, у спокійній, 

об’єктивній манері” [1, p. 163].  

Let’s pay attention to the description of main character. It permeates the entire 

work of I. Nechui-Levytskyi. We meet Mykola Dzheria for the first time when he is 

still sleeping carefree under an old pear tree on green grass: “Чорна смушева шапка 

скотилась з голови на траву. Парубок підклав одну руку під голову, а другу 

одкинув на траву” [3, p. 36]. Then the author introduces us to his facial features and 

adds: “То був Джерин син Микола. Гаряче сонце заглянуло під грушу, обсипало 

вогнем білу сорочку, чорняве лице. Микола почутив, як сонце припекло в щоку, 
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перекинувся на бік, лупнув очима і знов їх заплющив” [3, p. 36]. The author 

clearly hints to the reader about the carefreeness of the young and still unmarried 

Mykola. However, after a certain period of time, a year later, we see him completely 

different, not like before: “Він так помарнів і змінився на обличчі, що його 

трудно було впізнать. Блискучі карі очі наче погасли, лице постарілось, 

рум’янець пропав, лоб став жовтий, як віск, шия поморхла. Тільки здорові 

жилаві руки з довгими пальцями та довгі вуса нагадували про давнього Миколу 

Джерю” [3, p. 71]. Thus, with the help of a portrait description, the author expresses 

the inner state of the character. 

T. Hardy focused his attention towards the representative of diverse young 

intelligent persons, who seek to be useful to society and disadvantaged workers, but 

his ideal is destroyed under the pressure of social conditions. Jacqueline Dillion 

predicates that T. Hardy’s main character transgresses the bounds of social propriety 

in ways that offend his communities [4, p. 85]. Author also uses psychological 

descriptions, thus reproducing the inner position of characters. Here is a good 

example of psychological description concerning Jude’s emotional experiences after 

marrying Arabella and her confession of a false pregnancy: “There seemed to him, 

vaguely and dimly, something wrong in a social ritual which made necessary a 

cancelling of well-formed schemes involving years of thought and labour, of 

foregoing a man’s one opportunity of showing himself superior to the lower animals, 

and of contributing his units of work to the general progress of his generation, 

because of a momentary surprise by a new and transitory instinct which had nothing 

in it of the nature of vice, and could be only at the most called weakness” [5, p. 71–

72]. Jude could not realize why he found himself under the rule of this common 

morality. He didn’t understand why their relationship with Arabella had changed so 

dramatically, why he looked at her differently. 

Both writers turned to human psychology, which was extremely important for 

the further development in literature. The investigation of a man as a complex of 
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various processes, states and inconspicuous mental movements marked the 

emergence of new levels of artistic world development. Naturally, the interest in the 

man’s inner world became dominant in the works of both authors. 

Psychological understanding of dialectic soul is an important source for 

understanding the author’s worldview. Prose writers deeply and truthfully reflected 

the inner world of protagonists. Both T. Hardy and I. Nechui-Levytskyi focused their 

attention in detail on the rise and fall of main characters’ spirits. However, there was 

a significant expansion of ideological, thematic and genre boundaries of their prose 

works. In general, T. Hardy with the help of Jude’s image showed the reader how the 

collision of hero with environment becomes a real test for him. The author portrays 

the helplessness of common man in the face of circumstances. However, I. Nechui-

Levytskyi in his novel conveys human disobedience to the conditions, because 

Mykola does not obey his fate, he on the contrary tries to fight for his happiness, 

although in vain. 

 

References 

1. Коляда І. “Вічний бурлака нашої літератури”. Іван Нечуй-Левицький. 

Життєпис. Національно-культурний вимір : монографія / Ігор Коляда, 

Володимир Ткаченко, Олександр Терещенко. Харків : Вид-во “Ранок”, 2019. 

448 с. 

2. Крук А.А., Насмінчук Г.Й. Типологія концепту долі у романістиці 

Т. Гарді й українській прозі доби реалізму (І. Нечуй-Левицький, Панас Мирний, 

І. Франко) : монографія. Кам’янець-Подільський : ТОВ “Друкарня “Рута”, 2014. 

200 с. 

3. Нечуй-Левицький І.С. Микола Джеря // Зібрання творів : у 10 т. К. : 

Наукова думка, 1968. Т. 3. С. 34–142. 

4. Dillion J. Thomas Hardy: Folklore and Resistance. London : Macmillan 

Publishers Ltd., 2016. 206 p. 

5. Hardy T. Jude the Obscure. London : Penguin Popular Classics, 1994. 498 p. 



Сучасні тенденції та  
концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки 

www.openscilab.org  Філологічні науки 

© Шульжук Н.В.   
441 

Шульжук Н.В. 

АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ МОВЧАННЯ ЯК ЗАСОБУ КОМУНІКАЦІЇ У 

КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМНОГО ПОЛЯ ЛІНГВІСТИЧНОЇ ПРАГМАТИКИ 

 

Шульжук Наталія Василівна 

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри стилістики та культури 

української мови Рівненського державного гуманітарного університету 

 

Постановка проблеми. Антропоцентрична парадигма сучасного 

мовознавства сфокусувала увагу дослідників на людині як творцеві 

мовленнєвої діяльності, для якого мова – засіб кодування/декодування 

висловлювань і текстів. Це зумовило активізацію інтегральних та 

диференційних процесів у різних галузях знань, внаслідок чого, з одного боку, 

сформувалася ціла міждисциплінарна галузь знань про людину, а з іншого – 

відпаростилися нові гілки у найрізноманітніших галузях знань. Так, 

перспективу лінгвістики сьогодні пов’язують із розвитком комунікативної 

лінгвістики, соціолінгвістики, психолінгвістики, етнолінгвістики, лінгвістичної 

прагматики та ін. Проблемне поле цих галузей знань різне, проте усі вони 

зосереджені на пошукові того, як людина послуговується мовою і як у мовних 

одиницях відобразилася сама людина в усіх її проявах. Як влучно зауважив Ю. 

Д. Апресян, «величезна частина словника мови присвячена людині – її 

внутрішньому світу, сприйняттю зовнішнього світу, фізичної інтелектуальної 

діяльності, її цілям, взаєминам з іншими людьми, спілкуванню з ними, оцінкам 

подій та обставинам» [1, с. 18]. 

Розуміння спілкування як діяльності за допомогою мови у процесі обміну 

інформацією для досягнення комунікативної мети та для соціальної взаємодії 

людей неможливе без уявлення про порівняно новий напрям у мовознавстві – 

комунікативно-прагматичний, що розвинувся на базі системно-структурного 

розуміння мови, однак дозволив просунути наші знання про її потенційні 
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можливості у процесі передачі комунікативно значущих смислів під час 

спілкування. Доцільність цього напряму обґрунтована у працях багатьох 

мовознавців [2; 5; 13; 17; 18]. 

Н. Формановська переконує, що у процесі спілкування за допомогою 

мови на перший план висуваються суб’єкти мовленнєвих дій, які визначають та 

окреслюють певний прагматичний комунікативний простір – ту зону, де мова 

фіксує різноманітне ставлення мовців до дійсності, адресат же сприймає і 

витлумачує закодовані у мовленні адресанта смисли [18]. 

Комуніканти реалізують свої наміри, застосовуючи відповідні 

комунікативні стратегії і тактики, у діалозі як найпоширенішій формі вияву 

українського літературного мовлення. Інтерес мовознавців до діалогу ніколи не 

згасав, а дослідження його мовної своєрідності у контексті проблематики 

лінгвістичної прагматики, спрямованої на вивчення функцій одиниць мови у 

реальних комунікативних процесах, не лише визначив нові вектори досліджень 

діалогічного мовлення, а й активізував увагу дослідників до вивчення стратегій 

мовленнєвого впливу, адже кожна мовна особистість у спілкуванні наділена 

певними комунікативними, соціальними та психологічними ролями, сукупність 

яких і створює варіанти мовленнєвої поведінки, що втілюються у різних 

висловлюваннях і дискурсах/текстах. 

Стратегії мовленнєвого впливу реалізуються як у прямих, так і 

опосередкованих способах вираження думки. Репрезентантом останніх є таке 

комунікативне явище, як мовчання. 

Мета наукової розвідки – проаналізувати аспекти вивчення мовчання як 

засобу комунікації у контексті проблемного поля лінгвістичної прагматики. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 

розв’язання проблеми. Положення про те, що у певному контексті акт 

мовчання може бути комунікативно значущим, не викликає сумнівів у 

лінгвістів [7; 9; 12; 16;  19], оскільки така комунікативна одиниця може містити 

інформацію про психічний та емоційний стан мовців, їх соціальний статус, про 
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небажання відповідати, незнання відповіді та ін. Як семантична редукція 

мовчання представлене у працях О. Є. Кібрика, О. П. Сковороднікова, 

Є. О. Федорченко, О. І. Шейгал та ін. Мовчання як прагматичну імплікацію 

докладно вивчила Л. Безугла [3]. 

Виклад основного матеріалу. Активізація досліджень у галузі 

лінгвістичної прагматики, що досліджує «використання й функціонування 

мовних знаків у процесі комунікації у взаємозв’язку з інтерактивністю його 

суб’єктів (мовця й адресата), їхніми особливостями й самою ситуацією 

спілкування» [15, с. 287], призвело до вивчення мови «не «самої в собі й для 

себе», а як засобу, що використовує людина у своїй діяльності» [11, с. 29]. 

Вивчення мови на комунікативно-прагматичних засадах поставило в центр 

дослідницької уваги ситуацію спілкування, яка у діалогічних взаємних обмінах 

формується як симетрична або асиметрична. Симетрична ситуація спілкування 

передбачає, що партнери рівні за своїм статусом і ролями, тоді як для 

асиметричної ситуації типовими є ієрархічні відношення (наприклад, керівник 

– підлеглий). Мовець, вступаючи у контакт, інтуїтивно прораховує соціальні 

ознаки партнера і намагається діяти відповідно до мети, досягаючи або не 

досягаючи очікуваного комунікативного результату. Зауважимо, що 

прагматичний потенціал мовних одиниць в конкретних актах комунікації 

визначає й мовленнєвий етикет, позначений національною специфікою, 

оскільки мовна особистість репрезентує, з одного боку, типізовані риси свого 

етносу і свого соціального оточення, а з іншого – особистий досвід (знання, 

оцінки, ставлення та ін.). У зв’язку з чим останнім часом науковці зосереджені 

на вивченні прагматичного ефекту мовчання у конфліктному спілкуванні [4] та 

міжкультурній комунікації [10]. Лінгвісти також аналізують мовчання і як 

стилістичний [20] та стратегічний [14] ресурс. 

С. Крестинський, не заперечуючи, що у певному контексті мовчання 

може бути комунікативно значущим, виокремив такі функції мовчання: 

контрактивну, дисконтактивну, експресивну, інформативну, оцінну, рогативну, 
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когнітивну, хезитативну, експективну, фонову, афективну, стратегічну, 

риторичну,  синтаксичну, соціально рольову, ритуальну, соціальної позиції та 

маркування ролей [9]. Визначені функції мовчання відображають 

найчастотніші ситуації у мовленнєвій практиці комунікантів і об’єднані 

загальним принципом – мовчання є або власне комунікативним актом (хоча й 

нульовим), або його складником. Проте у будь-якому вияві воно є 

комунікативно вагомим.  

Крім названих комунікативних функцій мовчання, очевидно, слід 

виокремити й етносоціокультурну, зумовлену певними нормами, культурними, 

етнічними та релігійними традиціями певного етносоціуму.  

Як бачимо, адекватно інтерпретувати висловлювання (або його 

відсутність) у межах певного контексту – це зрозуміти комунікативний намір 

мовця. І комунікативно-прагматичне вивчення мови у цьому розумінні 

просуває знання її носіїв про можливості мовних одиниць у процесі передачі 

комунікативно значущих смислів. Прагматичний аспект мови пов’язаний з тим, 

як людина ставиться до мовних знаків, виражає свої емоції та дає оцінку різним 

явищам дійсності. Л. Кисельова переконана, що цей аспект є не тільки 

призначенням мовних засобів для здійснення емоційного мислення, але й 

«цілеспрямованістю на регуляцію поведінки» [8]. Ефективним регулятором 

комунікативної поведінки мовця в системі прагматичної імплікації може 

виявитись і мовчання. 

Висновки та перспективи досліджень. Отже, процеси утворення думки, 

під впливом яких формується двобічна мовна комунікація з безпосереднім 

контактом, призводять до «нерівномірної чіткості повідомлюваного змісту і до 

його нерівномірно повного вираження» [6, с. 6], у зв’язку з чим у матеріальній 

структурі висловлювання не всі елементи є необхідними для вираження 

певного змісту. Імпліцитний зміст висловлювання презентує і семантика 

мовчання, яка нерідко стає ефективною стратегією в актах комунікації, 

зумовленою інтенціями адресанта. 
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Інтерпретація актів мовчання у діалогічній взаємодії комунікантів лише 

окреслена і потребує більш докладного вивчення. Перспективним у контексті 

визначеної проблеми може виявитись вивчення прагматичного ефекту 

недоговореності (або мовчання) у різних типах інституційного дискурсу. 
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Modern counter-terrorist international universal and regional treaties are aimed 

directly at criminalization and penalization of terrorism, not international terrorism. 

Their main objective is unification of the term “terrorism” in domestic law. At least it 

refers to the most common specific types of acts of terrorism and terrorist offences. 

However this seems to be palliative as terrorism is constantly progressing, 

keeps modifying in its forms and includes not only acts of terrorism, but also terrorist 

doctrines and terrorist organizations, new ways of the committing (for example, cyber 

terrorism), and new ways of finding new recruits (recently – attracting foreign 

terrorist fighters). International terrorism has become a threat of planetary 

dimensions. 

Nowadays there is a constantly evolving system of international counter-

terrorism cooperation - regulated by norms of international and domestic law joint 

activities of subjects of international relations and domestic legal relations aimed at 

securing legal protection of individual, society, state and international community 

from terrorist crimes. Cooperation in the procedural forms of investigation of the 

crimes, detention and criminal prosecution of terrorists and their supporters in 

criminal trials in cases with foreign element regarding terrorism has become 
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increasingly important with the growth of terrorist activity worldwide and its 

internalization. 

Problems in this sphere are generated by absence of universally recognized 

definitions of “terrorism” and “international terrorism”. They are based on 

impossibility to ensure the realization in some terrorism cases of basic principles of 

international cooperation in criminal proceedings enshrined in international treaties: 

dual criminal liability8 and principle that extradition to a foreign state is impossible if 

the offence for which it is requested constitutes a political offence or an offence 

connected with a political offence9. 

Moreover, the issue of working out the definitions of terrorism as well as the 

classification of crimes of terrorism orientation is important for professionals not only 

in criminal law, but also in criminalistics as it influences the investigation 

methodology (Mikhailov & Kryazhev, 2016). 

In such circumstances formation of new legal counter-terrorism instruments 

without due regard for its international component is doomed to constant gap 

between legal regulation and practical requirements of combating international 

terrorism. For example, violence by peoples struggling against colonial and 

occupying regime for their liberation may not qualify as terrorism10. Experience has 

shown, however, that we can find supporters who can justify such acts of terrorism as 

cases of violence against civil population, massive taking of civilian hostages, 

explosions in meeting places, with the reference to international law, laying down the 

right to resistance including armed, against colonial, national and racial oppression. 

Such situation promote ‘double-standards’ in counter-terrorism, limit the 

ability of states in achieving positive results in combating international terrorism. 

Legally binding generally accepted definition of “international terrorism” may be a 

solution to such situation. 

Research of domestic counter-terrorism legislation of significant number of 

countries and some doctrinal approaches to defining terrorism revealed that modern 
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criminalization of terrorism to a large extend resulted from the influence of 

international treaties to the development of national penal anti-terrorism policy. 

As a result, national penal anti-terrorism policy and adopting counter-terrorism 

laws is marked by general trend of gradual harmonization of national legislation in 

accordance with international counter-terrorism treaty obligations. 

Gradual adhering to international treaties explains, on the one hand, different 

approaches to defining “terrorism” in domestic law. And on the other hand, 

conjunction with the international law largely results in unrelenting discussion of the 

necessity of generally accepted definition of “international terrorism”. 

Research of the rules of domestic law about responsibility for international 

terrorism (regardless the criminalization) demonstrates that by now there is no 

common understanding that international terrorism primarily infringes foundations of 

international security as part of international legal order on the whole. And 

international legal order is a basic condition for existence of normal international 

relations. We assume that international legal order is set by mutual agreement of 

members of the international community of states which expresses their concerted 

will and mutual interests, and is supported by individual and collective actions of 

states, their constitutional arrangements, international organizations and their bodies 

(Ushakov, 1988). In other words, international legal order is a structure of 

international relations (mainly intergovernmental) resolved by international law 

intended to ensure basic needs of states and other entitites, to create and maintain 

their existence in conditions of peace, security and development. 

Despite this, criminalization of international terrorism does not take into 

account the fact that these crimes are an affront to international legal order. Modern 

researches and articles on criminal responsibility for international terrorism are 

formulated mostly to carry out prosecution for terrorism crimes with “foreign 

element”. But it’s not completely erroneous. We consider that aims related to 

influencing society by means of making feel anxiety, fear, deprivation of their sense 

of security is an indispensable sign of international terrorism. On an equal basis with 
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impact on states, their internal and international politics, international relations and 

international legal order on the whole. In fact both these aims characterize 

international terrorism. 

Given the diversity of definitions of terrorism in rules of domestic and 

international law, nowadays there are two views on the problem of their balance and 

the need for common generally accepted definitions of “terrorism” and “international 

terrorism”. 

Under the first view, strict definitions of “terrorism” and “international 

terrorism” are not compulsory to combat them effectively: sovereign states freely 

determine delinquency and punishability of international terrorism within its territory 

(Ramsay, 2015). 

According to the second view, legally strict definition of these notions is 

imperative for effective combating these crimes. (Margariti, 2017; Miletskiy, 2017). 

We consider that the truth lies somewhere in between (Badey, 1998). Taking 

into account influence of international counter-terrorism treaties on development of 

national anti-terrorism legislation, we believe that Comprehensive convention on 

international terrorism surely will allow to harmonize approaches of different 

countries to criminalization of international terrorism. 

This is precisely harmonization of legal regulation of criminal responsibility 

for international terrorism. Our survey revealed that there are at least two groups of 

definitions of terrorism and international terrorism: in international and domestic law. 

The latter generally reflects actual level of the national terrorist threat in a single 

country, in greater detail defines pressing issues and means of halting such illegal 

activity. That is the reason why there may not be common definitions of terrorism 

and international terrorism in international law and domestic law of all the states. 

It is hardly to predict that common definition for international law and 

domestic law of the states will be ever created. 

This, however, does not mean need to reject development of such definition in 

international law, as it can contribute to solving tasks on combating international 
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terrorism, to development of coordinated system of effective measures. What is 

significant is not the definition itself. It is important that the definition should 

contribute to addressing the major challenges of international cooperation on 

combating international terrorism. First, different acts of international terrorism 

should be recognized by international community as crimes. Second, the obligation to 

extradite or prosecute (aut dedere aut judicare) should certainly apply to acts of 

international terrorism. 

Outside global international treaty addressing these challenges remains highly 

problematic. 
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 Викладання юриспруденції є важливою діяльністю для підготовки 

висококваліфікованих спеціалістів відповідно до сучасних соціальних потреб – 

будь то подання закону або безпосереднє здійснення правосуддя.  

 У правовому полі теоретики, викладачі та практикуючі адвокати 

підкреслюють зростаючу потребу адаптації правових інститутів до мінливих 

умов розвитку людських відносин у третьому тисячолітті, розуміючи, що 

соціальні потреби є головним рушієм процесу створення та реформування 

правових норм. 

 Для досягнення оптимальних результатів при навчанні юридичним 

наукам традиційно пропонується викладання права саме в гуманістичних 

рамках, розуміючи, що в рамках цього освітнього напряму необхідно прагнути 

поважати ідеї, переконання та думки в середовищі цілеспрямованої та 

конструктивної взаємодії, просування основних людських цінностей, де 

головними є соціальна сфера, міжособистісні стосунки та солідарність, 

намагаючись підготувати фахівців, відданих своєму часу та оточенню. 

 Необхідність проведення навчального процесу з оптимальними 

результатами ставить вчителя перед дилемою вибору відповідних методів та 

стратегій для досягнення поставленої мети. Під дидактичним методом 
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розуміється конкретна пропозиція про способи навчання, автором яких є 

педагог, на основі його професійного досвіду та або доказів, отриманих в 

результаті психолого-педагогічного дослідження. [2, с. 48] 

 Дидактичні методи та стратегії – це процедури, їх наповненість та 

послідовність, які використовуються вчителем для отримання певного досвіду 

навчання в учнів. 

 Невелика частина викладачів права отримує педагогічну підготовку для 

виконання своїх функцій, і переважає думка, що знання права є достатнім для 

того, щоб мати змогу виконати завдання викладати його. 

 Сучасна юридична освіта є мінімально практичною, переважно 

пропонується вивчати норми абстрактно, втрачаючи можливість отримати 

професіональні здібності, вміння та навички, що стосуються реальних фактів та 

розв’язання практичних проблем, що вирішуються адвокатами та іншими 

фахівцями у сфері юриспруденції. 

 Традиційне викладання права переважно існує виключно в області усного 

виступу, із звичайним обмеженням інших методів та стратегій, крім тих, що є 

надто формалістичними, оскільки вони націлені передавати велику кількість 

інформації щодо змісту юридичних норм, а також елементи, необхідні студенту 

для тлумачення цих норм. Бажано, щоб правила аналізувались абстрактно, а 

студентові пропонується усвідомити, що значення правових норм можна 

дізнатися, лише прочитавши юридичну заяву, відступивши або забувши інші 

важливі аспекти. 

 Беатріс Магалоні – політолог та викладач Стенфордського університету 

мексиканського походження – відмічає, що успішні мексиканські юристи 

наголошують на необхідності сучасного юриста не лише мати теоретичну 

юридичну базу, орієнтовану на абстрактний аналіз регуляторної системи, але й 

мати набір аналітичних інструментів для роботи в правовому світі, що 

характеризується відкритою економікою але й плюралізмом та 

демократичністю політичної системи. 
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 Новий юрист повинен мати міждисциплінарне бачення, яке дозволяє 

йому проводити всебічний аналіз правових проблем. Окрім того, він повинен 

мати набір знань та навичок професіонала, який займається побудовою рішень 

із складних проблем. Велика кількість спеціалістів наголошує, що юридичні 

школи в нашій країні не мають методологічної системи, яка б дозволяла 

студенту знати, яким чином юридичні проблеми, з якими стикаються фахівці-

юристи, насправді представляються, аналізуються та вирішуються. 

 Роберт Е. Стейк (Університет Іллінойсу), Сантьяго Кастийо Арредондо 

(доктор педагогічних наук, Іспанія), Сандра Кастан’єда Фігейрас (доктор 

експериментальної психології, Мексика) – провідні дослідники в області 

психології, педагогіки та дидактики – посилаються на наступні методи 

розвинення свободи студентів, що сприяють оптимальному навчальному 

процесові. 

 Перш за все, на їхню думку, є необхідним працювати з реальними 

проблемами, сприймаючи їх такими, якими вони є. [2, с. 13] Слід враховувати, 

що якщо студенти дійсно хочуть навчитися бути вільними та відповідальними 

людьми, то їм слід дозволити зіткнутися з життям та реальними проблемами. 

Цей метод передбачає активне ставлення студентів до вирішення реальних 

проблем, або, розроблення методів розв’язання проблеми, спираючись на свій 

досвід. 

 Рекомендується працювати в невеликих групах студентів, хоча також 

можливо працювати індивідуально зі студентами, які мають необхідні 

інтелектуальні інструменти чи навички, набуті раніше на заняттях. Учитель 

здійснює нагляд і керівництво, його участь не є головним героєм у вирішенні 

проблеми, він лише співпрацює, щоб усунути перешкоди, які заважають учневі 

просуватися вперед або мати повне розуміння діяльності, яку потрібно 

здійснити. Найважливішим у цій стратегії є перевищення теоретичного 

навчання та його застосування на практиці, що дозволяє студенту ознайомитися 

з контекстом, в якому він працюватимуть як фахівець. 
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 Студент звикає до праці в ситуаціях, в яких він буде постійно задіяний, та 

крім того, він набуває навичок, що дозволяють йому підвищити напористість у 

професійному розвитку з тієї простої причини, що він застосовуватиме те, що 

теоретично засвоїв, а потім, в подібних практичних ситуаціях він легше 

запам'ятає, що допомогло йому вирішити конфліктну ситуацію. 

 Говард Барроус – професор університету Іллінойсу – виділив наступні 

принципи навчання за методом розв’язання проблем що забезпечують 

педагогічну підтримку: 

− така діяльність спонукає студентів брати відповідальність за своє власне 

навчання; 

− як і в реальному житті, проблеми повинні бути неструктурованими; 

− інформація, необхідна для розв’язання проблем, повинна бути 

міждисциплінарною; 

− співпраця є важливим компонентом; 

− попереднє навчання активується в результаті аналізу та пошуку вирішення 

проблеми; 

− роздуми про вивчене є фундаментальним аспектом; 

− завжди повинні бути присутніми такі компоненти, як: самооцінка та взаємна 

оцінка; 

− завдання дозволяє застосовувати на практиці професійні соціальні навички, 

необхідні в реальному житті; 

− навчання, що базується на розв’язанні проблем має бути одним з основних 

педагогічних підходів навчальної програми, а не її одноразовим епізодом. 

 В свою чергу, Томас К. Барч каже, що робота з реальними проблемами 

надає можливість інтегрувати різні елементи, такі як: тематичне дослідження 

(дослідження з постановкою проблеми, конкретних юридичних проблем, 

прецедентів), робоча група (група студентів), розв’язання проблем (навчання на 
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практиці), сократичний метод (вчитель взаємодіє з групами), дискусії в класі. 

[4, с. 127] 

 Базовою формою навчання юридичним наукам вважають саме 

дослідження конкретних випадків. Цей метод включає поглиблений аналіз 

юридичної діяльності, сприяючи розробці навичок, що дозволяють розкрити 

ratio iuris (юридичний розум, інтелект), який використовується для вирішення 

цих питань у професійній практиці. 

 Це форма викладання, завдяки якій студенти втручаються безпосередньо 

у побудову свого навчання, починаючи з аналізу та обговорення раніше 

вирішеного реального досвіду та ситуацій. Найголовніше - це виявити 

принципи, на яких базуються справи, що вивчаються, зрозуміти значення 

вживаних слів та юридичних термінів, щоб зрозуміти причини, які змусили 

суддю приймати конкретне рішення, його важливість для закону. Діяльність 

учня полягатиме у відкритті цих принципів, пізніше їх аналізі, обговоренні та 

екстраполяції в інші ситуації, чого можна буде досягти за допомогою вчителя. 

 Педагогічна діяльність, що здійснюється, повинна задовольняти мету 

вирішення проблем оптимальним або правильним способом, навчіть розуміти 

проблему, знаходити її характеристики, розуміти ці характеристики та вміти їх 

відтворювати для вирішення подібних ситуацій. За допомогою цього методу 

студенти мають можливість застосувати на практиці переважно свої аналітичні 

навички, спостереження, діагностику та аргументацію, але беручи до уваги, що 

студенти починають від знань, отриманих для досягнення рішення, тобто вони 

переходять від теорії до практики. 

 Для правильного застосування цього методу необхідно відібрати 

відповідні випадки, прецеденти, що ідеально пов’язані з реальністю, щоб 

перевести студента на професійну практику. 

 Одним з важливих компонентів навчання дослідники також називають 

дослідницьку діяльність, де основна діяльність студента полягає у пошуку 

відповідей на проблему, поставлену вчителем, науковим керівником. При 
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цьому, у випадку із правознавством та юриспруденцією студенту бажано 

використовувати логічні методи, засновані на використанні дедуктивного, 

аналітичного, синтезного та абстракційного мислення. 

 За допомогою вищевказаних методів та критичного читання, аналізу та 

роздумів можна розгадати логіко-правові міркування, що використовуються 

суддею для вирішення окремих справ. Юриспруденція - це рефлексивне та 

аналітичне мислення адвокатів, юристів та суддів при вирішенні конкретних 

конфліктів, або зіткнувшись із проблемами, яка передбачає відсутність закону 

або необхідність його тлумачення, і що гарантує справедливу та справедливу 

позицію судді. Таким чином, навчання юриспруденції передбачає розробку 

особливого професійного юридичного аналітичного мислення. 

 Можна сказати, дотримуючись традиції, яка існує у багатьох поколіннях 

вчителів, що студент є сировиною, з якою працює вчитель, і, що результат 

роботи є продуктом зусиль і майстерності вчителя. 

 У зв’язку з цим слід враховувати, що студент на різних його освітніх 

рівнях та професійному рівні, його навички та знання є не лише продуктами 

ремісничої роботи вчителя, а спільними зусиллями обох: синтез нагляду, 

керівництва та зусиль вчителя та рефлексивної та творчої діяльності учня. 

Учень повинен бути головним рушієм їх навчального процесу; викладач є 

експертом, керівником, координатором, консультантом, тим, хто допомагає 

своїм учням знайти вірний шлях. Отже, вчитель зосереджується на передачі 

знань, повинен заохочувати учня приймати власні рішення, направляти його у 

пошуках знань, допомагати йому в застосуванні цих знань і закликати 

продовжувати вивчати нові знання. 

 Головною метою викладання правознавства та юридичних наук має бути 

повне розуміння правової норми, правильне її тлумачення та розуміння 

принципів її застосування до конкретної справи. Таким чином, основними 

характеристиками успішного професіонала в юридичній галузі, є наступні: 

1) розуміння правової норми; 
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2) адекватне її тлумачення; 

3) правильне застосування правової норми до конкретної справи. 

 Це призводить до надання когнітивним здібностям розуміння відповідної 

ролі в процесі викладання та вивчення правознавства, оскільки студент, який 

зумів зрозуміти правову норму, зможе з легкістю приєднати інші два елементи. 

 Розуміння полегшує студенту виявлення юридичного блага, захищеного 

законодавцем у нормі, тобто полегшує виявлення соціальної потреби, що 

захищається законом, що дозволить судді вимагати застосування припису в 

певному сенсі щодо конкретного конфлікту. 

 Підсумовуючи, є необхідним відмітити факт, що описані принципи та 

методи з успіхом були практично реалізованими у багатьох з провідних 

университетів США (Університет Іллінойсу), Мексики (Національний 

автономний університет Мексики, випускником якого є Альфонсо Гарсія 

Роблес – відомий мексиканський політичний діяч та дипломат) та Іспанії 

(Університетом Барселони), вони слугують міцною базою для ефективного 

навчання студентів в галузі правознавства та юриспруденції, а професіоналізм 

випускників є найкращим доказом їх ефективності. 
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кримінального права та процесу і  правоохоронної діяльності 

Західноукраїнського національного університету 

 

У наш час, коли високою є ринкова вартість землі, все частіше 

укладаються договори суперфіцію. Тому дане питання є актуальним і, 

водночас, суперечливим на практиці. 

Варто зазначити, що суперфіцій — це речове, відчужуване та спадкове 

право володіння та користування в межах визначених у договорі строків чи 

безстроково, за плату, чужою землею для будівництва побутових, промислових, 

житлових, соціально-культурних та інших споруд і будівель. Як бачимо, 

суперфіцій за своєю природою є видом речового права на чуже майно, 

тобто права володіти і користуватися чужою землею виключно для забудови.  

Суперфіцій - інститут не новий, адже зародився ще до нашої ери, 

приблизно в ІІІ-ІІ ст. до н.е. в стародавньому Римі. 

В українському законодавстві містяться положення про суперфіцій у 

главі 34 Цивільного кодексу України і главі 161 Земельного кодексу           

України. І хоч право суперфіцію існує давно, сьогодні воно є дещо 

видозміненим, проте його мета залишається незмінною – власник передає право 

володіння і користування земельною ділянкою землекористувачеві для 

забудови, при цьому зберігає за собою право нею розпоряджатись (продавати, 

дарувати тощо). 
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Суперфіцій та емфітевзис виникають на підставі договору, який 

укладають власник земельної ділянки й особа, що виявила бажання нею 

користуватися для таких потреб (ч. 1 ст. 407 ЦКУ,  ч. 1 ст. 1021 ЗКУ). Проте 

суперфіцій, також може виникати і на підставі заповіту. Отже, закон 

визначає дві підстави щодо виникнення суперфіцію – це договір і заповіт. 

Сторонами договору суперфіцію є власник земельної ділянки будь-якої 

форми власності (в тому числі і державної) з одного боку й особа, яка бажає 

користуватися цією земельною ділянкою, з метою її забудови (суперфіціарій чи 

землекористувач). 

Проте, слід відмітити, що встановлення суперфіцію на земельні ділянки 

державної власності здійснюється з врахуванням положень ст. ст. 123, 134 ЗКУ.  

Зокрема, суперфіціарію слід знати про конкурентні засади набуття цього права, 

визначені гл. 21 ЗКУ. 

Використовуючи землю за даних умов, суперфіціарій, насамперед, 

здійснює її забудову, а зведені ним будівлі, є його безсумнівною власністю, 

тому він може ними розпоряджатися на власний розсуд. Тобто, 

землекористувач вправі «відчужити будівлю, передати її в іпотеку, спадок 

тощо. Об’єкти, що зводитимуться на переданій у суперфіцій земельній ділянці, 

можуть бути будь-якими – промисловими, побутовими, соціально-

культурними, житловими…» (ч. 1 ст. 413 ЦКУ) [1] . 

Отже, об’єкт суперфіцію  - це право суперфіціарія користуватися 

земельною ділянкою з метою будівництва на ній певних видів споруд або 

будівель з можливістю набути надалі на них право власності. При наданні 

земель у користування з цією метою необхідно, щоб подальше використання її 

відповідало даному цільовому призначенню. З цього випливає, що об’єкт  

договору суперфіцію - це земельна ділянка, що за своїм призначенням придатна 

для здійснення забудови. Цільове призначення земель встановлюються 

відповідно до кадастру, де міститься їх класифікація на певні категорії, що 

здійснюється на підставі відповідних рішень органів державної влади і органів 
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місцевого самоврядування згідно визначених у законі повноважень (ч. 1 ст. 20 

ЗКУ) [2].  

Слід відмітити, що законодавство України встановлює спеціальні вимоги 

щодо правового оформлення відносин суперфіцію. Це пояснюється особливою 

цінністю землі  та зумовлює специфіку документів, що підтверджують право 

власності й інші речові права на неї. Цільовий характер суперфіцію також 

вимагає урахування цільового призначення земель залежно від категорії і 

заборону щодо його зміни. Варто зазначити, що суперфіцій може бути 

встановлений не на усіх категоріях земель, адже будівництво нерухомості може 

здійснюватися лише на певних категоріях земель України, про що зазначається 

у Рішенні колегії Державної реєстраційної служби України від 28.11.2012 р. 

Недотримання вище зазначеного правила є законною підставою для 

відмови в державній реєстрації суперфіцію. Найпоширенішими є випадки 

застосування суперфіцію щодо земель житлової та громадської забудови, 

транспорту, промисловості, земель рекреаційного призначення, також 

допускаються і на землях водного фонду, оздоровчого призначення, і 

виключені на землях природно-заповідного фонду, оборони, історико-

культурного, сільськогосподарського та лісогосподарського призначення, адже 

забудова цих категорій земельних ділянок суперечить визначеному цільовому 

призначенню. Використання земельної ділянки повинно відповідати 

відомостями передбаченим у державному земельному кадастрі щодо цільового 

призначення земельної ділянки. При укладанні договору суперфіцію органами 

місцевого самоврядування із забудовниками, землі повинні надаватися під 

забудову згідно генеральних планів цих населених пунктів чи іншої 

містобудівної документації.  

Варто зазначити, що відповідно до ст. 413 ЦК України право суперфіцію 

може виникати на підставі договору чи заповіту. У більшості європейських 

країн основною підставою суперфіцію є угода сторін, рідше він встановлюється 



Сучасні тенденції та  
концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки 

www.openscilab.org  Юридичні науки 

© Москалюк Н.Б.   
463 

за рішенням суду. Єдина європейська держава, в якій суперфіцій може також 

виникати і на підставі заповіту, це - Україна. 

Окрім того, на відміну від більшості європейських держав, в Україні 

суперфіцій повинен підлягати подвійній державній реєстрації, а саме: в 

Державному реєстрі прав та в Державному земельному кадастрі. Для 

порівняння в сучасній європейській практиці існує два різні підходи державної 

реєстрації суперфіцію. «Домінуючим у більшості країн Європи є правило, 

згідно з яким виникнення права забудови пов’язується з його реєстрацією у 

реєстрі прав на нерухоме майно. Натомість у ФРН, Австрії та Естонії 

законодавці поширили на спадкове право забудови (суперфіцій) правовий 

режим земельної ділянки. Тому в цих державах виникнення суперфіцію 

реєструється у Поземельній книзі у вигляді обтяження земельної ділянки (для 

нього відкривається окремий аркуш, а за австрійським законодавством 

створюється спеціальний додаток – § 5, 6 Закону Австрії «Про право 

забудови»). Для реєстрації спадкового права забудови (суперфіцію) у ФРН при 

внесенні запису до поземельної книги заводиться спеціальний аркуш, на якому 

також зазначається власник та кожний наступний набувач земельної ділянки» 

[3, с. 130] .  

Варто відмітити, що суперфіцій часто ототожнюють з  відносинами 

оренди. Проте, це не одне й теж саме. Оренда землі  - це  зобов’язальне право, 

що завжди встановлюється на визначений строк, а суперфіцій – це речове 

майнове право, яке не має особистого характеру і може встановлюватися на 

визначений  та на невизначений строк. Окрім цього, це право може 

передаватися у спадок чи відчужуватися. Продаж або інше відчуження права 

користування чужою землею дозволені законом. Це право також можна 

обміняти на певне майно, чи роботу, чи послуги або укласти інший договір 

відчуження. Особа, що має це право користування земею для забудови, може 
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заповісти його як спадкоємцям за законом, так й іншій особі, яка не є його 

спадкоємцем за законом.  

Варто зазначити, що суперфіцій - це відчужуване речове право, проте, 

право користування землею державної власності, згідно закону,  не може бути 

відчужено землекористувачем іншим особам (окрім права власності на зведені 

ним будівлі й споруди),  а також внесено як складову до статутного фонду, та 

передано в заставу. Відчуження землі одним власником не припинить 

суперфіціарних відносин, а породить їх для правонаступника, адже земельна 

ділянка є обтяжена суперфіцієм. 

Підставою припинення суперфію є поєднання в особі і власника 

земельної ділянки і землекористувача. Зокрема, таке поєднання можливе при 

переході права власності на дану земельну ділянку до суперфіціарія, чи при  

переході права власності на будівлю до власника землі. Також припиняється 

суперфіцій у випадку викупу власником землі права користування у 

землекористувача. В літературі зустрічаємо пропозиції щодо надання 

переважного права придбання будівлі, яка була зведена землекористувачем, 

власникові даної земельної ділянки.  Підтримуємо дану думку та вважаємо 

доцільним доповнити ст. 413 ЦК України чи визнати цю умову істотною для 

договору суперфіцію 

Як бачимо, суперфіцій – це особливий земельний сервітут, що полягає в 

наданні землекористувачеві  прав володіння і користування чужою землею з 

метою здійснення на ній забудови. Варто зазначити, що в Україні довгий час 

була відсутня практика застосування суперфіцію, що пояснюється тим, що до 

2007 р. дане питання регламентував лише ЦК України, і тільки після того як 

були внесені відповідні доповнення до ЗК України, суперфіцій набув 

особливого статусу і стали частіше укладатися договори про користування 

чужою земельною ділянкою для здійснення забудови. 
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