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Дві речі наповнюють душу завжди новим і дедалі  

сильнішим подивом і тремтінням,  

що частіше й триваліше ми розмірковуємо про них, —  

це є зоряне небо наді мною й моральний закон у мені 

І. Кант 

 

З грецької слово «екологія» означає наука про дім. Сьогодні екологія є 

гострим питанням, оскільки за останні десятиліття на Землі трапилось багато 

катастроф, а головним їх керівником є людина. Виявляється для космосу також 

створені не «природні проблеми», з якими потрібно боротися. 
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Космічне або орбітальне  сміття - некеровані об'єкти антропогенного 

походження, які більше не виконують своїх функції.  Ці об’єкти становлять 

надзвичайну загрозу космічним апаратам. Станом на 2020 рік їх кількість сягає 

19 000 одиниць. 

  Як вони утворюються? Можна визначити декілька джерел утворення 

космічного сміття: «мертві супутники», останні ступені ракет та фрагменти 

знищених космічних апаратів [1]. 

За останні чотири роки «Маса сміття» зросла на 100 тон. Якщо не 

очищувати орбіту від уламків, то через 100-200 років космічна діяльність може 

припинитися.  

Небезпека, яку представляють ці об'єкти далеко не ефімерна. Цікаво, що 

10-сантиметровий шматок космічного сміття може знищити супутник, а 

сантиметровий шматочок повністю виведе з ладу космічний апарат і проб'є 

щити Міжнародної космічної станції. Навіть міліметровий об'єкт може вивести 

з ладу підсистеми [2]. 

Але, все ж таки як прибирати це сміття? Дане питання є надзвичайно 

актуальним сьогодні. Відповідь розгортається поступово у ході дослідження 

даної теми. Розглянемо найпопулярніші концепції методів боротьби з 

космічним сміттям: 

ElectroDynamic Debris Eliminator (EDDE) – один з видів контактного 

прибирання. Ідея полягає у запуску в космос супутника, озброєного сітками і 

гарпуном. Дійсно, захоплювати супутники і інші об'єкти, що збилися зі шляху, 

можна звичайною сіткою.  

Gossamer Orbit Lowering Device, або GOLD System – концепція, яку 

розробила Крістін Гейтс, використовує дуже велику і тонку повітряну кулю, 

яка буде обертати об'єкт і збільшувати його аеродинамічний опір в кілька 

сотень разів, тим самим призводячи до його падіння в атмосферу Землі. 

Яскравим прикладом еволюції методів боротьби є Surrey Space Centre 

працює над HybridSail- система, що  об'єднує велике вітрило з тросами для 
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буксирування об'єктів з орбіти. А виконує свою основну місію даний проект за 

рахунок  аеродинамічного опору і обміну імпульсом з зарядженими тросами та 

іоносферною плазмою. 

Але найцікавішою є технологія телескопу з лазером. Laser Orbital 

Debris Removal, або LODR. Впроведження данної технології пропонує  

міжнародна група вчених з питань екології комосу. Концепція полягає у 

підриванні космічного сміття за допомогою лазеру, що прикріплений до 

космічного телескопу.                                   

Отож, зробимо висновки. Існує багато методів боротьби з космічним 

сміттям, основні з яких розглянути в процесі написання роботи. Кожен з яких 

має власні переваги. Але основного алгоритму боротьби з даною проблемою 

немає. Дехто твердить - чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Але 

ж припиняти польоти в космос - це нонсенс! Є в цій бочці дьогтю і ложка меду. 

Фахівці кажуть, те, що сьогодні вважається сміттям, через кількадесят років 

стане справжнім скарбом для космічних археологів. Така от космічна іронія. [3] 

З огляду на такі зусилля та концепції з очищення засміченого нами ж 

космосу, можна сподіватися, що небо найближчим часом стане набагато 

чистішим. А після цього ми маємо спрямувати свої зусилля на прибиранні 

сміття на Землі [4-5]. 
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Вирішення проблеми стійкості гороху овочевого  (Pisum sativum L.) проти 

вилягання. Запровадження змішаних посівів гороху овочевого (Pisum sativum 

L.) з ярими культурами – рижієм посівним (Camelina sativa Crantz.), ячменем 

голозерним (Hordeum distichon L) у насінництві гороху овочевого. Створення 

сорту гороху овочевого вусатого морфотипу. 

Ключові слова: горох овочевий, змішані посіви, рижій посівний, ячмінь 

голозерний, ярі культури. 
INTRODUCTION OF INTERSPECIES AGROPHYTOCENOSES IN VEGETABLE PEED 

(PISUM SATIVUM L.) 

Solving the problem of resistance of vegetable peas (Pisum sativum L.) 

Against lodging. Introduction of mixed crops of vegetable peas (Pisum sativum L.) 
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With spring crops - red sowing (Camelina sativa Crantz.), Naked barley in vegetable 

pea seed production. Creating a pea variety of vegetable whiskered morphotype. 

Key words: vegetable peas, mixed crops, red sowing, naked barley, spring crops. 

Актуальність. Важливе значення в сучасному раціоні харчування 

людини займає горох овочевий. Втім, в Україні продуктів із нього виробляється 

недостатньо. Одним із стримуючих факторів у цьому є відсутність 

технологічних сортів у виробництві. Вадою їхньої переважної більшості є 

стебло, яке вилягає. Таке негативне явище веде до значних втрат врожаю (до 

50% особливо насіння) під час збирання. Один  із  можливих виходів  з такого 

становища – створення сортів вусатого морфотипу. Зчеплені між собою 

вусиками стебла рослин протягом вегетації знаходяться у вертикальному стані 

(не вилягають), тому збирання врожаю у насінництві можливе із застосуванням 

прямого комбайнування [1].  

Крім того, стійкість стебла проти вилягання сортів із звичайним типом 

стебла може забезпечити технологія сумісного вирощування гороху овочевого з 

ярими культурами. Вона спрямована на максимальне використання 

можливостей культур і сортів при взаємному розвитку, отримання подвійного 

врожаю, пряме комбайнування при збиранні і як наслідок зменшення втрат. З 

використанням такої удосконаленої технології насінництва, можна підвищити 

врожайність насіння на 30-50%[1;2]. 

Мета дослідження. Удосконалення технології насінництва гороху 

овочевого для  забезпечення  мінімалізації втрат врожаю під час збирання. 

Розробка та впровадження у виробництво найбільш економічно ефективного 

співвідношення сумішок гороху овочевого з ярими опірними культурами – 

рижієм посівним та ячменем ярим.  Створення високоврожайного, з 

урожайністю зеленого горошку 6,6-6,8 т/га  сорту гороху овочевого вусатого 

морфотипу,  стійкого проти вилягання, резистентного до ураження хворобами 

та шкідниками.   
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Проблематика дослідження. Нарощування виробництва насіння високої 

якості та більш раціональне його використання є однією з основних проблем 

сучасного сільського господарства України, вирішальною умовою поліпшення 

забезпечення населення продуктами харчування і подальшого економічного та 

соціального розвитку. Для підтримання високого рівня сільськогосподарського 

виробництва необхідно все більше матеріальних і енергетичних затрат. Разом з 

тим, потреба у насінні, та в продукції сільського господарства в цілому, 

забезпечується не повністю. Це вимагає глибокого вивчення і розробки нових 

шляхів удосконалення та освоєння технологій вирощування культур. 

Створення та впровадження у виробництво стійкого проти вилягання, 

хвороб та шкідників, з високою якістю зеленого горошку, сорту гороху 

овочевого консервного призначення з вусатим морфотипом стебла відповідає 

вимогам виробників сьогодення. Сучасні наукові розробки в галузі 

рослинництва та агроекології вказують на можливість вирішення питань 

адаптації і стабілізації продуктивності посівів на базі формування гетерогенних 

агроекосистем. Сумісні посіви дають можливість одержати високі врожаї 

насіння при зниженні матеріальних витрат на їхнє вирощування і є резервом у 

підвищенні ефективності сільськогосподарського виробництва у цілому, гороху 

овочевого зокрема.  

Стан досліджень: проблеми і напрями. Робота з селекції сортів гороху 

овочевого авторами проекту проводиться з 1980 року та до цього часу. У 

результаті створено 12 сортів різних груп стиглості, які забезпечують конвеєрне 

надходження зеленого горошку на переробні підприємства. Вадою як 

вітчизняних, так і закордонних сортів є відсутність стійкості стебла проти 

вилягання. Наявність такої ознаки у сортів забезпечується як селекційними, так 

і технологічними методами. Селекційні методи передбачають створення 

безлисточкових сортів вусатого морфотипу, які б поєднували дану ознаку з 

компактним, карликовим, або напівкарликовим стеблом, з короткими чи 

укороченими міжвузлями, а у перспективі – з детермінантним типом стебла. 
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Такими в даний час є світові тенденції у створенні нових сортів гороху 

овочевого. Серед занесених до Державного реєстру сортів рослин України 

немає жодного сорту гороху овочевого, який був би селектований на такій 

основі.  

Технологічні методи передбачають розробку технологій, які забезпечать 

пряме комбайнування у насінництві гороху овочевого. Однією з таких  має 

стати розроблена та досліджувана нами технологія міжвидових агрофітоценозів 

гороху овочевого з рижієм посівним та ячменем ярим як опірними культурами 

у насінництві гороху овочевого. Всі три складових сумішок самі по собі є 

цінними сільськогосподарськими культурами з багатьох позицій, а ще більшу 

ефективність за нашими розрахунками забезпечить їхнє сумісне вирощування.  

Таким чином, проведені наукові дослідження, набутий в них досвід 

забезпечить ефективність запланованих досліджень, а очікувані прикладні 

наукові результати стануть новими у галузі селекції та технологій насінництва 

гороху овочевого в Україні.  

Аналіз результатів, отриманих іншими вченими. В Україні 

розробками дотичними до даної проблеми (з сортами гороху зернового 

призначення) займалися Інститут рослинництва імені В. Я. Юр’єва (І. М. 

Безуглий, С. Г. Порушенко, С. С. Рябуха «Динаміка росту та стійкість до 

вилягання в онтогенезі сортів гороху», П. М. Чекригін «Результати і 

перспективи селекції безлисточкових (вусатих) сортів гороху в Інституті 

рослинництва імені В. Я. Юр’єва УААН»), Кіровоградський інститут 

агропромислового виробництва НААН (В. А. Іщенко, О. А. Бєлякова 

«Технології вирощування безлисточкових (вусатих) сортів в умовах Північного 

степу»), Луганський національний аграрний університет (А. П. Трунов, А. М. 

Шевченко «Сорта гороха с усатым типом листа: проблемы селекции и 

технологии уборки»), Одеський селекційно-генетичний інститут (Хухлєв І. І. 

«Перспективы создания высокотехнологических сортов гороха в селекционно-

генетическом институте»), тощо. 
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Очікувані результати виконання проекту та їхня наукова новизна. У 

процесі виконання роботи буде створений та апробований через систему 

Державного сортовипробування у всіх агрокліматичних зонах України новий 

пізньостиглий, безлисточковий, вусатого морфотипу сорт гороху овочевого. 

Сорт стане доповнення до існуючих конвеєрів у виробництві зеленого горошку, 

подовжить тривалість роботи консервних комбінатів до 30-35 діб.  

З огляду на форму листочка посіви нового «вусатого» сорту краще 

провітрюються у порівнянні з сортами листочкового типу. Це у значній мірі 

запобігає їхньому ураженню борошнистою росою та іншими хворобами. Через 

ці причини пізньостиглі листочкові сорти досить часто практично не дають 

врожаю насіння. У насінництві нового сорту з урахуванням ґрунтово-

кліматичних особливостей різних регіонів України будуть підібрані 

технологічні прийоми та агротехнічні заходи, що дозволить отримати стійкі і 

високі врожаї. 

Правильний набір культур у сівозміні сприяє якнайраціональнішому 

використанню земельних ресурсів, зниженню енерговитрат на вирощування 

одиниці продукції, зниженню пестицидного навантаження, тим самим 

поліпшуючи екологічний стан та зберігаючи корисну ентомофауну.  

Однією з культур, що дає змогу позитивно вирішувати ці питання, 

зокрема стосовно насиченості сівозміни під соняшником та зерновими 

культурами, збереження рівня виробництва олії, а також ефективного 

використання зайнятих парів, є рижій. Ще більшої ефективності буде досягнуто 

у змішаних посівах гороху овочевого та рижію. Горох овочевий є одним з 

найкращих попередників для більшості культур. Бульбочкові бактерії що 

селяться на коренях зв’язують атмосферний азот та накопичують його у ґрунті 

[4;5].  

Рижій посівний – найменш вибагливий до умов вирощування порівняно з 

іншими олійними культурами. Він характеризується високою холодостійкістю і 

водночас посухостійкістю. Добре росте на всіх типах ґрунтів, окрім глинистих. 
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Однією з основних біологічних особливостей  рижію є короткий вегетаційний 

період, який у більшості регіонів вирощування культури становить 80-85 днів 

(завдяки цьому він достигає, і його з успіхом можна вирощувати в усіх регіонах 

України), що дає змогу не лише ефективно використовувати запаси вологи 

осінньо-зимових опадів, а й сформувати врожай за рахунок опадів, що 

випадають у період вегетації. Короткий вегетаційний період рижію дає змогу 

після його збирання вирощувати інші культури, а використання його для 

зайнятого пару дає змогу добре підготувати ґрунт та накопичити вологу до 

посіву озимих. Окрім цього, він практично не заселяється шкідниками та не 

уражається хворобами, а це в період постійного збільшення цін на енергоносії 

та пестициди дає можливість значно знизити рівень витрат на його 

вирощування [6;7]. 

Високої ефективності буде досягнуто, також у змішаних посівах гороху 

овочевого та ячменю голозерного. Голозернистий ячмінь – це особливий 

сорт ячменю, на зернах якого відсутня оболонка. Така його морфологія 

не потребує механічному лущення, зберігає високу пророщуваність. 

Унікальність голозерного ячменю пояснюється низкою важливих 

характеристик, таких як: підвищений вміст білка й незамінних амінокислот у 

зерні,  біохімічні та технологічні показники, які підвищують продовольчі і 

кормові властивості [8].  

Висновок. Впроваджувана розробка науково-дослідної роботи стане 

основою методичних рекомендацій для селекційної практики щодо створення 

нового сорту гороху овочевого, його насінництва у змішаних агрофітоцинозах. 

За результатами виконання НДР новий сорт буде впроваджений у конвеєрне 

виробництво зеленого горошку.  Змішані посіви стануть запорукою їхнього 

вирощування у господарствах різної форми власності. 

  З метою маркетингу заплановані до видання інформаційно-аналітичні 

матеріали з характеристикою морфолого-біологічних, ботанічних та 

господарсько-цінних ознак нового сорту, технології його вирощування та 
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технології насінництва гороху овочевого у сумісних посівах з рижієм посівним 

та ячменем голозерним. 
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Человек может успешно работать десятилетиями, но при стрессовых 

ситуациях и в определенных условиях, в том числе экстремальных, могут 

проявиться самые скрытые и потаенные свойства его психики. Тот, кто говорит 

о 100% гарантии психологической надежности каждого сотрудника, ставшего 

полицейским, делает недобросовестные и безответственные заявления. [1]  

 С другой стороны честность и неподкупность государственных 

служащих, а особенно сотрудников правоохранытельных органов государств, 

являются очень важными факторами здорового функционирования государств. 

Проблема встала не сегодня и не вчера. Во всем мире тратятся огромные 

денежные средства на создание подразделений, защишающих этих служащих и 

сотрудников втом числе и от коррупции. [2] 
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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;полиции с особыми 

полномочиями;гражданские службы национальной безопасности; таможенная 

служба; служба исполнения наказаний; орган гражданской обороны и 

ликвидации последствий аварий и стихийных бедствий. [3]  

Различия и совпадения в основных задачах, функциях и полномочиях 

кадрового обеспечения министерств 

Основные задачи, функции и полномочия Департамента государственной 

службы и кадров МВД России во многом очень похожи, на главные задачи, 

функции и полномочия подобных функциональных органов кадрового 

обеспечения венгерской полиции и Министерства Внутренних Дел Венгрии. 

Разница, что Полиция Венгрии самостоятельное структурное подразделение. 

Деятельность этого правоохранытельного органа координирует и контролируeт 

тоже министр внутренних дел. 

Департамент государственной службы и кадров Министерства 

внутренних дел Российской Федерации является самостоятельным 

структурным подразделением центрального аппарата Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, обеспечивающим и осуществляющим в 

пределах своей компетенции втом числе функции Министерства по выработке 

и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в области кадрового обеспечения системы МВД России, 
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организации подготовки кадров для органов внутренних дел Российской 

Федерации. Департамент осуществляет непосредственное руководство 

деятельностью федерального казенного учреждения "Центральный клуб 

Министерства внутренних дел Российской Федерации", федерального 

казенного учреждения "Центр социальной работы Министерства внутренних 

дел Российской Федерации". [4] 

Но в отличиие от задач кадрового обеспечения МВД Венгрии, 

Департамент государственной службы и кадров Министерства внутренних дел 

Российской Федерации выполняет функции головного подразделения 

Министерства и в области мобилизационной подготовки, мобилизации и 

гражданской обороны в системе МВД России. Кроме этого Департамент 

обеспечивает в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации подготовку кадров для правоохранительных органов зарубежных 

стран, в основном для стран членов Содружества Независимых Государств. 

Следующее отличие втом, что Центральный клуб Министерства 

внутренних дел Венгрии, с другими социальными структурами, после 

изменения общественной системы, стали независимыми от министерства. 

Некоторые после этого работают на деловой основе как например "Дворец 

Дуна" бывщий Центральный клуб Министерства. А госпиталь МВД в 2007-м 

году сливался с Центральным Госпитальем Министерства Обороны. [5] 

Некоторые из похожих, даже совпадающих задач кадрового обеспечения 

на основе Положении о Департаменте государственной службы и кадров МВД 

России, и подобной положении министра МВД Венгрии о структуре и о задачах 

структурных элементов министерства. 

Работа кадрового обеспечения организуется на основе планирования, 

сочетания единоначалия в решении вопросов служебной деятельности и 

коллегиальности при их обсуждении, персональной ответственности каждого 

сотрудника и государственного гражданского служащего за состояние дел на 

порученном участке работы и выполнение отдельных поручений. 
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Осуществляется в установленном порядке взаимодействие по вопросам своей 

деятельности кадрового обеспечения с подразделениями МВД, 

соответствующими подразделениями правоохранительных органов, 

государственных и муниципальных органов, общественными объединениями и 

организациями, а также в соответствии с международными договорами с 

правоохранительными органами иностранных государств и международными 

полицейскими организациями. Обеспечивается в обеих министерствах, в 

установленном порядке совместно с органами внутренних дел, организациями 

и подразделениями, созданными для выполнения задач и осуществления 

полномочий, возложенных на МВД, эффективность деятельности 

подразделений по вопросам, относящимся к компетенции рассматрываемых 

кадровых служб. Их основные задачи тоже почти совпадают. Например 

oрганизация и участие в формировании основных направлений 

государственной политики по вопросам их деятельности. Обеспечение 

совершенствования нормативно-правового регулирования в области кадрового 

обеспечения. Организация работы по отбору граждан, поступающих на службу 

в органы внутренних дел, комплектованию органов, организаций и 

подразделений системы МВД и улучшению качественного состава кадров 

МВД. Организация системы подготовки кадров для органов внутренних дел, 

обеспечение ее соответствия потребностям органов, организаций и 

подразделений системы МВД. Организация и координация морально-

психологического обеспечения оперативно-служебной деятельности органов, 

организаций и подразделений системы МВД. Укрепление законности и 

дисциплины в деятельности сотрудников органов внутренних дел, 

государственных гражданских служащих и работников системы МВД. 

Организация профилактики и предупреждение коррупционных и иных 

правонарушений в системе МВД. Обеспечение сбора сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

сотрудников органов внутренних дел МВД, государственных гражданских 
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служащих, работников системы МВД и членов их семей. Обеспечение 

проверки достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей государственной гражданской 

службы в системе МВД и сотрудников органов внутренних дел, а также 

представляемых сотрудниками органов внутренних дел, государственными 

гражданскими служащими, и соблюдения личным составом требований к 

служебному поведению. Осуществление учета кадров МВД и его 

совершенствование; обеспечение процессов оформления и учета служебных 

удостоверений сотрудников органов внутренних дел, удостоверений, 

государственных гражданских служащих и работников органов, организаций и 

подразделений системы МВД, удостоверений пенсионеров бывших 

сотрудников. Координация научного обеспечения в органах, организациях и 

подразделениях системы МВД. Организационно-методическое обеспечение 

органов, организаций и подразделений системы МВД по вопросам 

деятельности кадрового обеспечения. [6] 

В самом общем виде организация работы с кадрами в органах внутренних 

дел представляет собой управленческо-правовое учение об одном из 

важнейших направлений служебной деятельности руководителей. Именно 

знание оснований, принципов, методов этой работы, кадровых технологий 

позволяет руководителям органов внутренних дел владеть искусством и наукой 

управления людьми, выполняющими функции правоохранительной 

деятельности. [7] 

Деятельность сотрудников полиции нередко вызывает серьезные 

претензии общества. Всоответствии с этим сотруднику необходимо нетолько 

повышать свой профессиональный уровень, но и формировать морально-

психологическую устойчивость, психологическую готовность, правовую 

культуру, совершенствовать нравственный облик. В современных условиях 

успешное функционирование сотрудников органов внутренних дел в 

значительной мере зависит нетолько от укомплектованности 
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правоохранительных органов специалистами, но и от того, насколько 

безболезненно сотрудникам, особенно молодым, удается адаптироваться к 

новым социальным и профессиональным условиям работы. Поэтому 

эффективность деятельности правоохранительных органов определяется, 

впервую очередь, состоянием их кадрового потенциала. [8]  
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Утримання, підготовка та розвиток необхідних, наявних і критичних 

спроможностей (оперативних, бойових, спеціальних) Збройних Сил для 

гарантованого виконання визначених їм завдань є безумовним пріоритетом 

державної політики з питань національної безпеки у воєнній сфері, сферах 

оборони і військового будівництва у мирний час та особливий період. 

Як окрема інтегрована спроможність Збройних Сил розуміється 

сукупність носіїв спроможностей (військові організаційні структури, окремі 

засоби, системи військового призначення та інші), які забезпечують узгоджену 

та цілеспрямовану їх взаємодію (функціональну, організаційну, інформаційну, 

технічну тощо). Вони також мають дати змогу гарантовано виконати визначені 

їм типові завдання (наприклад, ведення повітряної розвідки та спостереження 

за допомогою безпілотних літальних апаратів) і досягти максимального ефекту. 

Вимоги (базові, основні, додаткові) до окремої інтегрованої спроможності 

Збройних Сил мають становити згрупований опис кількісно-якісних 

характеристик (параметрів) за базовими компонентами спроможностей 

(DOTMLPFI), які є визначальними для їх створення, розвитку та оцінювання. 

Разом із цим на основі аналізу останніх досліджень, публікацій та 

керівних документів, у тому числі Єдиного переліку (Каталогу) спроможностей 

Міністерства оборони України, Збройних Сил України та інших складових сил 
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оборони, Рекомендацій з порядку організації проведення оцінювання 

спроможностей у Збройних Силах України, можна припустити, що проблемами 

проведення наступного оборонного огляду, у тому числі огляду спроможностей 

за функціональними групами у Збройних Силах, залишаться об’єктивне 

оцінювання та відповідне обґрунтування (уточнення) вимог до окремих 

інтегрованих спроможностей Збройних Сил. 

Так, оцінювання спроможностей як елемента оборонного планування на 

основі спроможностей з урахуванням підходів, прийнятих у державах – членах 

НАТО, на цей час організовують за такими етапами: аналіз вимог, аналіз 

проблем та аналіз рішень. У ході цих етапів робоча група виконує визначені 

заходи із використанням експертних методів оцінювання (опитування, 

застосування сценаріїв, інтерв’ю або співбесід із незалежними експертами і 

зацікавленими особами з питань, які стосуються об’єкта оцінювання) та 

оформлює підсумковий документ, який містить рекомендації військовому 

керівництву за результатами оцінювання. 

Разом з цим будь-яке прикладне дослідження, яке має на меті одержання і 

використання знань про об’єкт дослідження для практичних цілей, у 

загальному уявленні має передбачати: всебічний аналіз; вибір методів, 

показників та критеріїв оцінювання; проведення оцінювання за відповідною 

методикою; перевірку прийнятності отриманих результатів; розроблення та 

обґрунтування рекомендацій. 

Отже, для оцінювання спроможностей та обґрунтування (уточнення) 

вимог до окремих інтегрованих спроможностей Збройних Сил слід 

застосовувати комплексні методи розв’язування багатокритеріальних задач 

(сформовані шляхом інтеграції експертних і формалізованих методів) та 

методів, які даватимуть змогу приймати рішення щодо розвитку спроможності 

для досягнення максимального ефекту на основі об’єктивного оцінювання. 

Перспективним є розроблення методу обґрунтування (уточнення) вимог 

до окремої інтегрованої спроможності Збройних Сил, який поряд із іншими 
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сприятиме проведенню об’єктивного оцінювання та обґрунтуванню вимог до 

окремих інтегрованих спроможностей військ (сил), підвищить результативність 

огляду спроможностей за функціональними групами спроможностей і 

стратегічного планування розвитку Збройних Сил (оборонного планування). 
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Для продуктивної участі у широкотемній XIII Міжнародній науково-

практичній інтернет-конференції «Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, 

освіти та виробництва: міжгалузеві диспути» ми обрали повідомлення про 

результати нашого дослідження перспектив застосування найновіших 

відкриттів природничих і гуманітарних наук (Sciences&Arts) у розвитку 

гуманітарної сфери України. Особливість нашої авторської групи полягає в 

тому, що головним об’єктом нашої уваги є початок радикальних змін в засадах 

життєзабезпечення всього людства, спричинений появою у потоці нано- та 

інших наукових досягнень перших екологічно ідеальних технологій, які й зараз 

абсолютна більшість наших і зарубіжних колег вважають цілковито 

неможливими і закликають розвивати смарт-технології для скорочення 

забруднення біосфери. Ці рятівні технології в 2000-му році помітив перший 

автор (К. Корсак), але тільки в 2010 р. запропонував для них вдалу назву — 

ноотехнології (мудротехнології — nootechnologies). Ці первинні нооідеї 

невдовзі розвинулись у Нооглосарії — словники ноотермінів «з майбутнього» 

(для ознайомлення з Noosciences&Nooarts радимо здійснити інтернетний пошук 

по слову «Нооглосарій» чи розшукати джерела [1; 2] й інші подібні).   

Між сучасними і ноотехнологіями існує справжня прірва. Індустріальні й 

інші технології є дуже деструктивними для біосфери і людини, а ноотехнології 

не тільки надають людям потрібне, а й виліковують довкілля від накопичених 

пошкоджень. Перший наш варіант порятунку людства від екологічного й інших 

колапсів на основі розвитку ноонаук і ноотехнологій був оприлюднений в січні 

2015 р. в міжнародному інтернет-виданні RELGA [3]. На жаль, зусилля 

поширити нооідеї, ноотехнології і ноонауки все ще лишаються невдалими. Та 

будемо сподіватися на краще, створюючи і поширюючи нооінформацію усіма 

способами. Подальший текст призначений саме для цього.  

У назві тез центральна роль належить словосполученню «гуманітарна 

сфера», а наша головна мета полягає у наданні читачам засобів для 
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безпомилкової орієнтації не тільки в сучасних подіях, але й у прогнозуванні 

майбутнього. Упродовж років відновленої незалежності лідери України 

періодично доручали науковцям (Національній академії наук України, 

Інституту стратегічних досліджень і т.д.) створювати концепції чи плани 

розвитку всієї «гуманітарної сфери», але ми так і не можемо помітити 

позитивних наслідків появи кількох чималих текстів. Останню подібну спробу 

нещодавно зробив наш Президент В. Зеленський, а тому НАНУ зайнята тим 

самим, що й ми: досліджує тему «гуманітарна сфера» і створює замовлений 

документ. Вивчені нами всі попередні подібні тексти мали виразний недолік 

концентрації уваги на сукупності гуманітарних наук і дисциплін, ігноруючи 

всю матеріальну сферу життя громадян України (ми не зустріли пояснення 

планів чи інших засобів підвищення якості і безпеки життя).  

Тому розпочнемо виклад наших результатів з авторського визначення 

поняття «гуманітарна сфера України».  

У сучасних і постпандемічних умовах поняття «гуманітарна сфера 

України» слід розглядати як нерозривне поєднання двох частин: 1) 

матеріального природно-антропогенного сучасного українського довкілля; 2) 

нематеріальної частини як цивилізаційно-архетипної, культурної, 

громадянської, моральної, наукової, валеологічної, творчої, інноваційної, 

критично-аналітичної, духовної, освітньої, психологічної, емоційної, 

етологічної, когнітивної та багатьох інших складових сучасної інтегральної 

компетентності (реалізаційної спроможності) кожного громадянина та всієї 

сукупності індивідів.  

Для швидкого пояснення наших уявлень про стан матеріальної складової 

гуманітарної сфери України і про найбільш імовірний шлях її подальшої 

еволюції у найближчі роки використаємо авторський варіант відтворення всієї 

еволюції людства з моменту відділення наших пращурів від усього тваринного 

світу (рис. 1). Це результат багаторічного поліпшення так званої «моделі трьох 
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цивілізаційних хвиль», яку наприкінці ХХ ст. у своїх головних творах 

пропонував американський соціолог і футуролог Е. Тоффлер.  

Слід вказати на те, що його погляди були підтримані більшістю науковців 

Заходу, які змагалися між собою у назвах постіндустріального суспільства (на 

рис. 1 вказана частина цих пропозицій). Але ні Е. Тоффлер, ні інші відомі нам 

науковці не помітили появи рятівних для людства ноотехнологій, тому й досі не 

бачать ніякого позитиву в майбутньому. 

Безперечно, матеріальне становище сучасних українців дуже далеке від 

бажаного, адже, якщо довіряти міжнародним агентствам, ми є найбіднішими у 

сучасній Європі. Та й це нещастя у разі прискіпливого вивчення виявляється не 

таким уже й страшним. По-перше, у нас існує «тіньова економічна сфера», яка 

й забезпечує фізіологічне виживання переважної більшості громадян і рятує від 

голоду. По-друге, очевидна бідність відлякує десятки мільйонів прихильників 

ісламу від демографічного захоплення України і перетворення її в частину 

ісламського світу. Це й рятує нас від тих жахливих подій, про які постійно 

повідомляє світова преса в кримінальних рубриках, хоч відрізання голови у 

шкільного вчителя з Франції послідовником Корану аж ніяк не вкладається в 

бандитські «дискусії» — це прояв війни цивілізацій, про яку ще в ХХ ст. 

попереджали наймудріші з науковців Заходу.  
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Рис. 1. Відтворення характеристик еволюції людства разом з прогнозом 

постпандемічного ноорозвитку 
 

В сучасних умовах керівники і все населення України повинні бути 

свідомими того, що нам більше не варто прислухатися до чужих порад та 

обіцянок, а цілковито необхідно думати і діяти самостійно. Недоцільно мріяти 

про захоплення світового ринку продукцією нашого гірничо-металургійного і 

машинобудівного комплексів. На жаль, вони безнадійно застарілі (чи потрібні 

Китаю наші кілька мільйонів тонн сталі, якщо він щороку виготовляє аж 

МІЛЬЯРД тонн?), адже походять ще з 1930-х років. Новіші виробництва другої 

половини ХХ ст. були скеровані на виготовлення засобів «нападу і оборони», 

які також не найкращі у світі і швидко скочуються у групу аутсайдерів 

світового ринку. Тому наші перспективні надії — ноотехнології і ноонауки, які 

відкривають цілковито нові горизонти і можливості.  

Ось невеликий приклад з українських ноодосягнень. Нещодавно фахівці з 

кафедри технологій переробки сільгосппродукції Херсонського державного 

аграрно-економічного університету розшукували субстанції для прискорення і 

здешевлення вирощування їстивних грибів. Після зараження міцелієм суміші 

подрібненої соломи і лушпиння соняшнику науковці через певний час 
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отримали подібний до пінопласту міцний і цілковито біоорганічний матеріал з 

очевидними широкими перспективами застосування [4]. Запрошуємо подумати 

і вирішити, що перспективніше і дешевше: 1) споруджувати нафтопереробний 

завод для отримання пластичних мас індустріальним способом; 2) 

вдосконалити «херсонську ноотехнологію» і на шляху нообіотехнологій 

отримувати не тільки аналоги пінопласту, а й кращі від сталі органічні 

продукти (маємо на увазі так звану біонаноцелюлозу) ? 

Для завершення наших пропозицій щодо розвитку матеріальної складової 

гуманітарної сфери України наведемо приклад цілком реального шляху повної 

ліквідації всього індустріального за своїм характером м’ясного тваринництва і 

заміною його на біореакторне отримання необмеженої кількості ще більш 

якісного продукту.  

У США група інноваторів з молодої приватної компанії Nature's Fynd (діє 

з 2012 р.) вирішила шукати нетрадиційні засоби отримання м’яса. Ще в 2008 

році один з її засновників Марк Козубал (Mark Kozubal) вивчав екстремофіли 

(грибки та інші найпростіші), які виживають і розмножуються у гарячих 

джерелах Єллоустоунського національного парку (Yellowstone National Park). 

Він слушно вирішив розпочати працювати з ними для прискореного 

вирощування в особливих реакторах з живильними сумішами. Успіх був 

значним, адже були отримані білки з повним комплектом дев’яти незамінних 

амінокислот, клітковиною та вітамінами. З приводу результатів і найближчих 

перспектив генеральний директор Nature's Fynd Томас Джонатас висловився 

таким чином: «Мікроби можуть подвоїти свою біомасу за лічені години, вони 

неймовірно продуктивні, виробляючи відмінний білок, для якого не потрібно 

садити насіння і збирати урожай через півроку. У виробництві білка 

відбувається революція». [5]. Вкажемо, що цей стартап практично миттєво 

отримав перші десятки мільйонів доларів для масового виробництва.  

Отже, ми пропонуємо концентрувати величезні інтелектуальні ресурси 

наших науковців для прискореного створення нооматеріальної складової 
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гуманітарної сфери України. Доведемо, що цей шлях одночасно може надати 

надійні засоби для ліквідації подвійної небезпеки — від майбутніх пандемій та 

вже цілком близького екологічного колапсу.  

Йдеться про створення на основі наявних і майже реалізованих досягнень 

ноонаук потрібної кількості «родинних карантинних комплектів (РКК)» для 

забезпечення комфортної ізоляції груп людей на тиждень-другий-третій. Цього 

часу цілком може вистачити для створення і застосування нових лікарських 

засобів. Очевидно, що РКК повинен складатися з автономного джерела 

електроенергії, засобів отримання питної води, їжі та ізольованого житла.  

Вкажемо, що навіть зараз нові моделі 3D-принтерів виготовляють з 

поширених речовин (різні види глин, пісок, органічні відходи та ін.) 

«юртоподібні» теплі помешкання з корисною площею до 100 м2 за суму 

приблизно 1000 $. Сучасна електроніка стала надійною і споживає мало енергії, 

тому можна буде спілкуватися, навчатися і працювати (це ще 1000 $). 

Обладнання для очищення води і реплікатори (3D-принтери) для виготовлення 

їжі з наявної природної органіки може коштувати 7-8 тисяч доларів США.  

Матеріалом для родинної сонячної міні-електростанції буде не 

кристалічний кремній, а наноплівка на основі перовськіту (титанату кальцію 

СаTiO3), якого для «родинної електростанції» необхідно усього кілька грамів 

(Україна має цю сполуку з величезним надлишком). Це навіть зараз коштує 

мало, на відміну від колосальних витрат на акумулятори, де необхідно 

зберігати досить енергії на нічні години і навіть дні з дуже малим сонячним 

освітленням. Колись для ємності 500 кВт/год треба було витратити півмільйона 

$, а у даний момент все це ще надто дороге — 50 000 $. Найгірше, однак, те, що 

на планеті видобувають надто мало літію. Його бракує навіть для 

електромобілів. Сьогодні десятки тисяч науковців світу намагаються замінити 

літієві акумулятори набагато дешевшими на натрії, магнії і багатьох інших 

поширених елементах. Лишаючись оптимістами, ми передбачаємо на 2030 рік 

вартість «родинного карантинного комплекту» 5-7 тисяч $. Легко бачити, що 
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значна частина родин українців може дозволити собі подібні витрати, 

отримуючи у результаті не тільки захист від пандемії, а й постійне життя в 

комфортних умовах. Тому ми цілковито переконані в тому, що згуртування 

нації можливе навколо плану повного забезпечення усіх житлом, енергією, 

харчуванням, доступом до інформаційних баз, дистанційної освіти і роботи. 

Додамо до цього ще один факт: Волинський басейн на помірній глибині має 

мільйони тонн мідних самородків, що гарантує базу виготовлення великої 

кількості електродвигунів, необхідних для майбутнього електротранспорту.  

У питанні розвитку нематеріальної частини гуманітарної сфери України 

ми наголошуємо на тому, що вирішення проблем побуту і доступу до 

інформації дуже полегшить формування у всього населення виробничих 

спроможностей і високої креативності. Розвиток світової науки вже надав нам 

докази того, що у долітописні часи технологічний і культурний прогрес 

людства поширювався не з дельт і долин південних рік, а з місць перебування 

наших пращурів, що ми вказали на рис. 2. 

 
 

Рис. 2. Схема п’яти стадій поширення рільництва в Європі й участі пращурів 

українців у цьому процесі. Вказані межі Великого Трипілля і його розпад 
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«Колискою» походження наших пращурів по жіночій лінії виявилися 

пенеплени (зрізані решки стародавніх гір) у Східній Туреччині. Там у Гьобеклі-

Тепе розкопані кільцеві попередники славетного Стоунхенджу, що мало не в 

три рази старші від нього (вимір віку — 13 500 років). Хоч багато науковців 

назвали ці споруди чисто «сакральними», вони одночасно слугували засобами 

орієнтації і виміру часу (тижнів і навіть днів року). Фізика Землі свідчить про 

те, що прецесія осі обертання планети робить ці прилади неточними і 

примушує двічі за тисячоліття замінювати на нові. Тому в Гьобеклі-Тепе є 

багато «календарів», які не руйнували, а дбайливо присипали грунтом. На наш 

погляд - типова для українців риса високої культури і пошани до старших осіб. 

На рис. 2 відтворено демографічне розселення на Захід, зупинку пращурів 

на дні моря на південь від Одеси (Ал-ц-3 означає «алювільна цивілізація №3), 

зміщення на північ після заповнення чаші Чорного моря і поява Трипілля. Його 

унікальні властивості ми пояснюємо поєднанням генів винахідників рільництва 

і скотарства з генами аріїв — мисливців на велику здобич. Для Трипілля 

характерна безприкладна в історії народів рівність чоловіків та жінок, безмежне 

кохання, яке фонтанує з усіх побутових трипільських виробів... Все це стало 

основою всього архетипу поведінки українського народу. Дуже прикро, що 

окремі історики категорично заперечують будь-який культурний зв’язок між 

трипільцями і нами усіма. 

На рис. 2 вказано, що після одомашнення коней (тарпанів) трипільці 

стали «більш рухливими». У пошуках міді вони досягли Західного Сибіру і 

розшукали на Уралі прекрасні родовища. На доволі тривалий період виникла 

чимала економічна зона, яке ми пропонуємо називати «Велике Трипілля».  

Ще у ХІХ ст. компаративісти-філологи вивчили деталі семантичної 

спорідненості понад 400 живих і відмерлих мов так званої «індоєвропейської 

сім’ї». Вони вирішили, що десь «у степах» була «колиска — первинна мова», 

яку її носії поширили від Атлантики до Гімалаїв. Але наші попередники не 

спромоглися пояснити «нездоланність руху первинної мови». Ми переконані в 
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тому, що це поширення навіть на ворожі терени стало наслідком культурно-

технологічних запозичень тих племен, які хотіли навчитися плавити руди в 

побутових умовах. «Розвідники» прибували в Аркаїм, помічали повну 

незамінність березового вугілля. Але у процесі тривалого повернення додому 

вони забували звучання нашого слова «береза». Тому рівень спотворення 

виразно пропорційний до відстані. На основі можливостей Інтернету легко 

знайти докази цього спотворення: береза — берёза — бяроза — beržas — bříza 

— brzoza — bedoll — betulla — bétula — birke — birch — bouleau — beith — 

bjørk... З міркувань наукової етики вкажемо, що наше слово «береза» ймовірно 

походить від болгарського «бреза». Болгари першими у себе в горах на висотах 

понад 800 м. відшукали гаї берізок, отримали якісне вугілля й досі у сутінках на 

святах танцюють на жаринах (саме так могло виникнути «нестинарство»). 

Подібне пояснення формування сім’ї індоєвропейських мов ми називаємо 

“хмарно-теговою теорією”, адже між океанами з Великого Трипілля 

поширювалася не повноцінна «первинна мова», а «хмара великотрипільських 

тегів». На основі «очевидного» слова «мова» за 250 років лінгвісти так і не 

пояснили походження індоєвропейської мовної сім’ї.  

На закінчення цієї нової інформації для зміцнення гуманітарної сфери 

України вкажемо на те, що виверження у 1628 р. до н.е. надвулкану Санторін 

(вказаний на рис. 2) спричинило «аерозольну зиму», розпад Великого Трипілля, 

переміщення носіїв надвисоких для тих часів технологій, перше одуховлення 

світу і формування індоєвропейської культури. Поширення наших генів на 

Захід було зупинене опором носіїв інших генів, тому там і пролягла межа 

слов’янського світу. Вона майже співпадає з меридіаном Берліна, а тому на схід 

від нього багато сіл має виразно слов’янські назви.  

Пояснимо це все спричиненим природними катаклізмами поступовим 

поширенням частини населення «української» частини Великого Трипілля на 

Захід в обхід Карпат (стрілки 2 і 3 на рис. 2). У даний момент науковці 

Німеччини прискіпливо вивчають матеріальні решки великої для тих часів 
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битви на переправі через річку Толлензе між нашими пращурами з чоловічою 

гаплогрупою R1a1a та їхніми суперниками з гаплогрупою R1b. Саме вони, а не 

пращури слов’янських народів, геноцидним чином винищили нащадків тих 

землеробів, які колись разом з пра-українцями рушили на Захід. Зауважимо, що 

науковці з Західної Європи гальмують поширення вказаної правди, намагаюсь 

через ЗМІ звинуватити наших пращурів з так званої «культури ямників».  

Як узагальнення цього «долітописного фрагменту» зробимо наголос на 

тому, що кожен новий точний ізотопний чи генетичний вимір на теренах 

Євразії свідчить про те, що індоєвропейський світ, відповідна мовна сім’я та 

слов’янство виникли не у Старій Ладозі чи в Москві, а багато тисяч років 

раніше на просторах Трипілля-1 і Великого Трипілля. Науковці України мають 

багато роботи для зміцнення нашої гуманітарної сфери на основі використання 

досягнень не тільки класичних наук, але й Noosciences&Nooarts.  
 

Література 

1. Корсак К. В., Корсак Ю.К Нооглоссарий как средство ноомышления и 

нооразвития человечества в XXI веке // РЭЛГА. – 2014. — №7(280), 17 июня. 

(URL: http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-

www.woa/wa/Main?textid=3908&level1=main&level2=articles).  Звернення 11-02-

202 

2. Корсак К.В., Корсак Ю.К. Нооглосарій-2 — ноонауки для майбутнього без 

колапсів // Вища школа. — 2019. — №2. — С. 43-58. 

3. Корсак К. Ноофутурология XXI века: условия спасения популяции Homo 

Sapiens Sapiens // RELGA. - 2015. - №1 [289] 25.01. (URL: 

http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-

www.woa/wa/Main?textid=4061&level1=main&level2=articles). Звернення 11-02-

2021 



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

www.openscilab.org  Гуманітарні науки 

© Корсак К.В., Корсак Ю.К., Ляшенко Л.М., Похресник А.К., Бойчук Н.О., Бойчук О.С.   
41 

4. Солома перетворилася в пінопласт: українські вчені випадково створили 

пластик з грибів (URL: https://www.rbc.ua/rus/styler/soloma-prevratilas-penoplast-

ukrainskie-uchenye-1606292737.html; 25-11-2020). Звернення 31-01-2021. 

5. Бельчикова Е. В следующем году на рынке появится мясо из микробов 

Йеллоустона  (URL: https://www.popmech.ru/science/news-658833-v-

sleduyushchem-godu-na-rynke-poyavitsya-myaso-iz-mikrobov-yelloustona/)  10-02-

2021   



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

© Борблік К.Е. 
42 

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ 

Борблік К.Е.  

УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРИНЦИПІВ  
СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ 

 
Борблік Карина Едуардівна 

к.е.н., старший викладач кафедри інноватики та управління 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» 

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4853-5907 
 
Окремий інтерес в дослідження особливостей побудови концепції сталого 

розвитку туризму представляють собою принципи, розроблені Туристичною 
Радою та Всесвітнім фондом дикої природи (WWF), які визначають не лише 
особливості ідентифікації поняття, а й основні способи його впровадження у 
економічні та соціальні реалії [1,2]. 

Таблиця 1. - Принципи, розроблені Туристичною Радою та Всесвітнім фондом дикої 
природи (WWF) 

1. Стале використання ресурсів: природних, соціальних та культурних 
2. Скорочення пере споживання та шкідливих викидів: попереджає необхідність витрати 

великих коштів на усунення шкоди, нанесеної довкіллю та підвищує якість туризму 
3. Збереження розмаїття: розвиток природного, соціального та культурного розмаїття 

важливий для сталого туризму, оскільки створює базі для туризму взагалі. 
4. Урахування туризму в плануванні: туризм, інтегрований у національне та місцеве 

планування та оцінений з точки зору впливу на екологію, підвищує власні шанси на 
виживання 

5. Підтримка місцевої економіки: туристична діяльність, що підтримує місцеву економіку 
та зважає на екологію, не завдають шкоди оточенню 

6. Залучення місцевих громад: повне залучення місцевих громад в туристичний сектор не 
тільки позитивно впливає на економіку та довкілля, а й покращує якість туристичних 
послуг 

7. Консультування зацікавлених сторін та громади: необхідної для попередження та 
розв’язання потенційно можливий конфліктів інтересів 

8. Підготовка персоналу: залучення місцевого персоналу на всіх етапах туристичної 
діяльності покращує якість туристичного продукту 

9. Маркетинг туризму: проведений маркетинг, що надає повну інформацію про 
туристичну сфери, підвищує повагу до природного, соціального та культурного 
середовищ приймаючих місцевостей та рівень задоволення клієнтів 

10. Проведення досліджень: постійні дослідження, моніторинг галузі важливі для 
вирішення проблем та покращення ситуації в приймаючих місцевостях і серед клієнтів 
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 Однак, необхідно зауважити, що представлені принципи можна лише 

частково накласти на механізм функціонування ринку туристичних послуг, 

адже саме ринкова складова відсутня в даних розробках. У цьому контексті 

можливо розглянути  принципи «сталого розвитку». 

З метою встановлення головних принципів сталого розвитку туризму 

необхідно дослідити принципи формування ринкових відносин та усталеності, 

як окремих складових [3,5]. Дія представлених принципів направлена на 

гармонізацію безпечного співіснування людини та природних об’єктів, що 

представляють собою туристичний інтерес, культурно-історичні цінності, 

тощо; на забезпечення права на якісний та оздоровчий відпочинок нинішнього і 

прийдешнього поколінь; на захист туристично-рекреаційного потенціалу в 

процесі задоволення потреб та розвитку суспільства, забезпечення належної 

якості життя населення не тільки в національних, а й в світових масштабах. 

Ефективна кореляція принципів сталого розвитку та ринкових відносин 

дозволила встановити, що сталий розвиток туризму можливий лише за таких 

умов: 

1. Суб’єкти ринку, зокрема підприємства, що є виробниками туристичних 

послуг, мають право на вільне планування своєї діяльності і розпорядження 

власним майном, однак при реалізації цього права вони маються пам’ятати про 

необхідність збереження туристично-рекреаційного потенціалу для 

недопущення безповоротних і небезпечних змін, які можуть призвести до його 

знищення; 

2. При реалізації суб’єктами ринку туризму (виробники, споживачі) права 

на свободу виробу в розпорядженні власними матеріальними ресурсами, вони 

повинні передбачити наслідки своїх дій, щоб не спричинити дії, які можуть 

загрожувати природним туристичним зонам, об’єктам рекреації, тощо. 

3. Обов’язкова наявність рівних економічних умов господарювання для 

всіх виробників туристичних послуг, рівні умови ціноутворення, розподілу 

прибутку, обмежених при цьому регенеративною здатністю туристичних 

екосистем. 
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Рис. 1. -  Принципи сталого розвитку туризму (складено автором з 

використання джерел [4-7]) 

4. Дотримання всіма виробниками туристичних послуг принципу 

конкурентної боротьби, в ході реалізації якого на конкурентоздатність 

впливають не тільки здійснювані заходи власників бізнесу, а й уміння в ході 

діяльності уникати втрат и забезпечувати збереження природно-ресурсного 

Принципи сталого розвитку 
 

1. Принцип обережності. 
2. Принцип «передбачати і запобігати». 
3. Принцип балансу між ресурсами і забрудненням. 
4. Принцип збереження природного багатства. 
5. Принцип «забруднювач платить». 

Принципи ринкових відносин 
 

1. Економічна самостійність. 
2. Свобода вибору 
3. Економічна рівність 
4. Доброчесна конкурентна боротьба. 
5.Економічна відповідальність 

Принципи сталого розвитку туризму 

 
 

1. Принцип обережності при плануванні туристичної 
діяльності, розпорядженні рекреаційними ресурсами. 
2. Принцип «передбачення-запобігання» при 
розпорядженні власними матеріальними ресурсами 
3. Принцип рівноваги між економічними вигодами та 
раціональним використанням обмежених природних 
ресурсів 
4. Принцип забезпечення конкурентоспроможності 
туристичних продуктів при недопущенні втрат 
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потенціалу. 

5. Суб’єкти ринку туристичних послуг несуть повну відповідальність за 

результати власної роботи, якість наданих послуг, виконання договірних 

зобов’язань та спричинення екологічних збитків. 

Саме ці принципи є основою формування та функціонування 

туристичного простору в умовах актуалізації запровадження концепції сталого 

розвитку в різні сфери економіки та суспільного життя.  

Таким чином, ефективність принципів туризму, що функціонують на 

засадах сталого розвитку, залежать від якості послуг, що пропонується, а також 

від рівня забезпеченості рівноваги між економічними вигодами, соціальними і 

екологічними потребами туристичної зони у процесі споживання такої послуги. 

Підсумовуючи вищевикладене, критерієм сталого розвитку туризму є 

здатність його суб’єктів безперервно та динамічно підтримувати раціональну 

пропорційність між чинниками відтворення та необхідні темпи його розвитку в 

умовах невизначеності та мінливості зовнішнього середовища з метою 

постійного задоволення потреб населення у відпочинку, розвагах, оздоровленні, 

тощо, що відбувається за рахунок ресурсів як в теперішньому часі, так і в 

майбутньому, враховуючи при цьому відповідальність щодо створення 

необхідних соціальних умов і попередження забруднення навколишнього 

середовища. 
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Сьогодні Україна потрапила до вкрай складної ситуації, виходом з якої 

має стати прорив до нової стратегії розвитку. Процеси децентралізації, які були 

запущені, вимагають від регіональних органів влади формування та проведення 

більш активної економічної політики, спрямованої на впровадження 

прогресивних технологій виробництва та організації праці, комплексного 

використання людського капіталу.  

В Україні довгий час проводилася економічна політика, спрямована на 

створення соціального ринкового господарства. В основу політики, що 

проводилася, було покладено ідеологія ринкової економіки, використання 

практики «тіньового» ринку та «ручного» державного регулювання економіки. 

Нехтування матеріальним сектором виробництва призвело до масштабної 

деіндустріалізації економіки. Потрібна нова модель, пріоритетом якої є 

індустріальний розвиток на новій більш якісній техніко-технологічній основі.  

Проведення нової індустріальної політики розвитку не можливе без 

значного зростання ролі держави в процесах її формування та реалізації. 

Необхідно остаточно та безповоротно відмовитися від ліберальної ринкової на 

користь моделі, яка передбачає активну участь держави в структурно-

технологічній модернізації економіки в якості не тільки реформатора, а й 

чинного суб’єкта, державного підприємця та інвестора [1].  
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Час, коли держава приймала мінімум участі в проведенні та регулюванні 

економічних процесів, вже минув. Все більше розвинутих країн переходять до 

моделі, заснованої на неоіндустріальних принципах розвитку, сильній державі 

та її провідному місці в управлінні цими процесами.  

Держава виступає як самостійний актор, з властивими йому 

особливостями та характеристиками, та інституційна система з сукупністю 

порядків, правил, зв’язків, відношень і процесів. Займаючи центральне місце в 

підготовці та проведені масштабної модернізації економіки, саме на неї 

покладено обов’язки з вибору найбільш ефективної моделі економічного 

розвитку, систематичного відстеження та корегування процесів її реалізації.  

Для стійкого позитивного розвитку потрібно багаторазове збільшення 

обсягів інвестицій (капітальних) вкладень, але вирішити цю проблему 

методами фінансової стабілізації на макрорівні не вдається, тому необхідні 

підходи, які в умовах невирішеної проблеми забезпечення фінансових ресурсів 

найбільший ефект може дати модель розвитку економіки, побудована на 

пріоритетах у розвитку конкретних галузей і територій, реалізація якої 

будується на регулюванні розвитку «основної» галузі через її відповідне 

інвестування, а як наслідок – інші галузі («як забезпечуючі») отримають 

відповідні замовлення на виробництво продукції і необхідні машини, а значить 

і їх розвиток також, а в підсумку це означає, що забезпечується досягнення 

основних загальнонаціональних цілей [2].  

Обґрунтування особливостей модернізації суспільства та підприємств 

аграрного сектора полягає у взаємодії їх ознак, представлених у табл. 1.1.  
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Таблиця 1. Характерні ознаки і особливості модернізації суспільства та 
аграрних підприємств 

Модернізація суспільства Модернізація аграрних підприємств 
Раціональність Ризиковість та продовольча безпека 
Мобільність Головний засіб – земля; особливу роль має вода 
Адаптація  Сезонність 
Відновлення Біологічна цілісність та циклічність 
Демократичність Низька оборотність активів 
Креативність  Традиційність 
Цифровізація Інновації 
Інтелект Інтелектуальний капітал 
Мораль Соціальна значимість агробізнесу, цінності 

Джерело: удосконалено на основі [3] 

Раціоналізація має бути використання в управлінні підприємством. 

Скорочення ризиковості потребує підвищення відповідальності до виробничого 

та бізнес-процесів, оскільки на результати значно впливають природні умови, 

кількість, якість та ефективність використання ресурсів, та інші умови. 

Підприємства галузі формують основу продовольчої безпеки країни. 

Мобільність, характеризується швидкою маневреністю всіх факторів 

виробництва, їх здатністю швидко переміщуватися в просторі та змінювати свої 

функції. 

Земля. Для підприємств сфери сільского господарства земля є 

незамінним, основним засобом виробництва, де оснонвими характеристиками є 

родючість, характери землекористування, якість землі тощо. 

Адаптація підприємств аграрного сектору економіки здатна проявлятися 

як: адаптація до сучасних умов розвитку суспільства; непередбачуваних 

проявів сил природи, ринкових відносин; мінливих запитів соціуму. 

Сезонність. Зменшення впливу даної ознаки полягає в пошуку постійної 

зайнятості, диверсифікації видів діяльності.  

Відновлення. Необхідно створити умови для повернення до природного 

стану землі, як основного засобу виробництва, враховуючи бонітет, допустимі 

агрохімічні зміни ґрунту, біологічний потенціал земель. Варто сформувати нові 
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топографічні карти, оновити цифрову інформацію щодо 

сільськогосподарського освоєння території, контролювати цільове 

використання земель.  

Відновлення біологічної цілісності має на меті відновлення здатності 

підтримувати і зберігати збалансовану, комплексну функціональність у 

природному середовищі того чи іншого регіону, підприємства.  

Демократичність. Полягає у прояві високого рівня громадянської 

культури, культури ведення землеробства та співпраці із контрагентами у 

сучасному глобалізованому середовищі, готовності до відкритого 

співробітництва [3]. 

Низька оборотність капіталу. Активи, задіяні у процесі виробництва й 

реалізації продукції, впливають на формування економічного результату, цей 

вплив може бути вирішальним для результатів поточного фінансування 

підприємства і його фінансового стану в майбутньому..  

Традиційність. Сильніший вплив дана ознака справляє саме на сільських 

територіях. Нівелювання впливу даного чинника вимагає поступового плавного 

переходу від традиційного до сучасних виробничих процесів з новітніми 

тенденціями, використанням зарубіжного досвіду інноваційних методів 

виробництва, технологій вищого рівня. 

Креативність, як творчі здібності індивіда (підприємства загалом, як 

сукупності осіб), що характеризуються здатністю до продукування принципово 

нових ідей і які входять в структуру обдарованості як незалежний фактор і 

значним чином впливатиме на модернізацію підприємств в тому числі і 

агропромислових. 

Орієнтація на нові цифрові технології є необхідною умовою модернізації 

підприємств галузі і набуває потужного значення сьогодні. Інтеграція 

інноваційних технологій в усі види діяльності спричиняє суттєві зміни в 

організації та управлінні виробництва, підвищуючи ефективність та 

результативність, поглиблюючи інтелектуальну складову персоналу. 
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Інтелект як загальна основна характеристика загальної розумової 

здібності застосовується як узагальнення поведінкових характеристик, 

пов’язаних з успішною адаптацією до нових життєвих умов, як інтегральну 

функцію, яка є основною характеристикою формування інтелектуального 

капіталу суспільства і персоналу підприємств зокрема, що можна назвати 

потенціалом для модернізації суспільства та підприємств. 

Мораль, як сукупність моральних цінностей: підтримування 

різнорідності, заслуговувати на довіру, вдячність, заохочення до добрих справ, 

позитивне відношення до життя, джерела ентузіазму, культивування довіри, 

збереження релігійних традицій.  

Соціальна значимість, цінності. Пріоритетність розвитку 

агропромислового сектору України і його провідних галузей дає можливість 

забезпечити населення продовольчими товарами, промисловість – сировиною, а 

зовнішню торгівлю – експортними товарами. 

Модернізацію агропромислового підприємства визначаємо як процес 

відновлення здатності підтримувати і зберігати збалансовану, комплексну 

функціональність у навколишньому середовищі, удосконалення ресурсного 

потенціалу, нарощення інтелектуального капіталу у відповідності до вимог 

сучасного стану та прогнозованих перспективних змін при взаємодії 

об’єктивних та суб’єктивних факторів, спрямованих на ефективну співпрацю з 

контрагентами в умовах глобалізації, готовності до відкритого співробітництва 

і забезпечення інноваційного розвитку. 

За напрямами здійснення доцільно виділити техніко-технологічну, 

організаційно-економічну та інноваційну (інноваційно-технологічну) види 

модернізації підприємства.  

Техніко-технологічна модернізація спрямована на оновлення 

матеріально-технічної бази, технології, техніки шляхом запозичення новітніх 

світових практик чи власних інноваційних розробок для можливості випуску 

висококонкурентоспроможної продукції. 
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Організаційно-економічна модернізація охоплює організаційно-правову 

структуру, функції, маркетинг, організацію праці та контролю на 

підприємствах, веде до покращення ефективності організації виробничого та 

бізнес-процесів і управління, а інноваційна поєднує комплекс заходів для 

підготовки підприємства до можливості формування та реалізації стратегії 

інноваційного розвитку. 

Спираючись на досвід ЄС пропонуємо використовувати наступні 

механізми реалізації модернізаційних процесів:  

1. планування і прогнозування.  

2. координації і контролю за інноваційною діяльністю.  

3. законодавчі та нормативно-правові механізми управління інноваціями.  

4. фінансово-бюджетні механізми управління інноваціями.  

5. інвестиційні та мотиваційні механізми управління інноваційним 

розвитком.  

6. державно-приватного партнерства у сфері інновацій.  

7. взаємодії споживачів, бізнесу, науки і влади.  

8. кластерний механізм організації інноваційної діяльності.   

9. захисту прав інтелектуальної власності.  

10. кадрового забезпечення інноваційного розвитку.  

11. інформаційного забезпечення інноваційної діяльності [4,  с. 23]. 

Отже модернізація підприємств – це, на наш погляд ефективний метод 

забезпечення життєдіяльності на довготривалу перспективу, досягнення 

необхідного рівня збалансування внутрішнього середовища під впливом 

факторів зовнішнього оточення в умовах неоіндустріалізації [5].  

Застосування модернізації будуть трансформовані у наступні результати 

для підприємств: підвищення інноваційно-технологічного рівня виробництва, 

посилення їх інвестиційної привабливості, максимальне використання 

виробничих потужностей, покращення соціальної захищеності працівників і їх 

прямої зацікавленості в результатах праці, формування професіоналізму, 
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систематичне оновлення знань, запровадження організаційної культури, 

освоєння керівництвом новітніх методів управління тощо. Необхідно додати, 

що ці заходи також сприятимуть зростанню добробуту, підвищенню фінансово-

економічної стабільності підприємств і рівня його рентабельності. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема реализации 

экономических мер и особенности ведения инновационной  деятельности по 

снижению загрязнения окружающей среды пластиком, а именно, пластиковой 

посудой, а также перспективные пути ее решения. Одним из таких путей 

является сокращение объемов производства одноразовой пластиковой посуды с 

последующим переходом к использованию биоразлагаемых образцов . На 

основе анализа технологической цепи производства одноразовой посуды в 

России предложен комплекс мер по поддержке ее участников в процессе 

перехода на производство ее субститутов (бумажной и биоразлагаемой 

посуды). 

Ключевые слова: пластиковое загрязнение, инновационная 

деятельность, одноразовая посуда, пластиковая посуда, бумажная посуда. 

Одной из глобальных экологических проблем является пластиковое 

загрязнение, связанное с накоплением в окружающей среде продуктов из 

синтетических полимеров (пластика). 

По данным The Economist, в период с 1950 по 2015 гг. в мире произведено 

около 8,3 млрд. тонн пластика различных типов, причем больше половины – в 

XXI веке (сегодня ежегодное производство составляет около 380 млн. тонн). На 

текущий момент 25% от произведенного пластика используется, а остальной 
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объем распределен в следующей пропорции: 9% переработано, 12% сожжено и 

79% находится в окружающей среде [1].  

Накопленные 4,9 млрд. тонн пластиковых отходов, которые в 

естественной среде разлагаются от 100 до 1000 лет, крайне пагубно влияют на 

состояние почв и мирового океана и, как следствие, здоровье животных и 

человека. При сохранении текущих темпов роста производства и потребления 

пластиковых изделий к 2050 году объем отходов может достичь 12 млрд. тонн 

[2]. 

Возрастающий объем пластикового мусора дорого обходится мировой 

экономике: по данным ООН, ежегодные потери составляют 8 млрд. долл. В 

этих условиях около 50 стран ввели различные ограничения на полимерную 

продукцию. Например, Европарламент с 2021 года вел запрет на использовании 

одноразовой пластиковой посуды, для которой существуют аналоги 

(стаканчики, тарелки, трубочки и т.п.), а с 2025 года 25-процентное сокращение 

для тех продуктов, у которых отсутствуют заменители. О еще более 

амбициозных целях заявило правительство Индии, которое к 2022 году 

планирует полностью устранить весь пластик.   

Сегодня в России тоже озаботились проблемой пластикового загрязнения. 

Так, активно обсуждаются различные варианты сокращения объемов 

производства и использования полимерных изделий и поиска экологически 

безопасных заменителей.  

На первых позициях в списке продуктов, которые могут быть исключены 

из производства и обращения, находятся одноразовая пластиковая посуда и 

пищевая упаковка из полимеров.  

В России сегодня выпускается около 14 млрд. единиц одноразовой 

пластиковой посуды, из которой 77% составляют тарелки и стаканчики, 19% – 

столовые приборы и 4% – премиум-сегмент. Начиная с конца 1990-х годов 

(момента введения заградительных пошлин), рынок пластиковой посуды 

демонстрирует стабильный рост (ежегодный темп прироста составляет 5-15%), 
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что в значительной степени обусловлено активным развитием сегмента HoReCa 

(гостиничный бизнес, общественное питание, кейтеринг) [3]. 

В настоящее время на российском рынке работает около 100 

производителей пластиковой посуды, причем достаточно высокую долю 

занимает малый и средний бизнес, который обеспечивает нужды региональных 

потребителей. Это связано с небольшими барьерами входа в отрасль и высокой 

удельной ценой транспортировки в себестоимости одноразовой посуды. 

В качестве возможных субститутов пластиковой продукции может 

выступать бумажная посуда, производимая из ламинированного картона, а 

также биоразлагаемая посуда, изготавливаемая из природного сырья [4].  

Бумажная посуда с каждым годом увеличивает свою долю на 

отечественном рынке, что обусловлено легкостью ее утилизации, 

несущественно более высокими ценами и интересным дизайном. Однако она 

также не является абсолютно безопасной, поскольку покрывается 

полиэтиленом.  

Биоразлагаемая посуда является наиболее безопасной для окружающей 

среды и здоровья человека, однако высокие цены на сырье не позволят ей в 

ближайшей перспективе завоевать существенную долю российского рынка.  

На рисунке 1 приведена технологическая цепь российского производства 

одноразовой посуды различных типов (пластиковой, бумажной и 

биоразлагаемой).  

Как видно из рисунка, в производстве пластиковой посуды задействовано 

бóльшое количество предприятий по сравнению с ее заменителями. В этой 

связи требуется детальная проработка мер по сокращению объемов 

производства и использования одноразовой пластиковой продукции, которые 

должны минимизировать ущерб для промышленности в целом. 
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Рисунок 1 – Технологическая цепь производства одноразовой посуды в России 
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Естественно, нефтегазовые компании, добывающие углеводороды, не 

пострадают, поскольку для производства полимерного сырья используют 

побочные продукты их деятельности.  

Нефтехимические компании производят огромный ассортимент 

продукции для различных отраслей народного хозяйства. Кроме того, из 

полистирола и полипропилена также изготовляется множество иных изделий 

(например, для медицинских и строительных целей). Таким образом, они 

смогут легко переориентировать свои производственные мощности.  

В наибольшей степени пострадают последние звенья технологической 

цепи: производители полимерных полуфабрикатов (ленты и гранулята) и 

одноразовой пластиковой посуды, которые в своем большинстве являются 

предприятиями малого и среднего бизнеса. Таким образом, возникает 

необходимость разработки комплекса мер по поддержке наиболее уязвимых 

участников технологической цепи производства одноразовой пластиковой 

продукции.  

Так, производителям полимерных полуфабрикатов должна быть оказана 

муниципальная или федеральная поддержка процессов переориентации 

производства на других потребителей (специальный режим налогообложения, 

льготы по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, 

имущественная поддержка, а также стимулирование спроса на новую 

продукцию). 

Анализ технологической цепи производства одноразовой продукции 

показал, что в изготовлении пластиковой продукции задействовано большое 

количество участников, производящих не только сырье, но и оборудование. В 

этой связи возникает острая необходимость в разработке инструментов, 

которые позволят минимизировать потери от реализации концепции отказа от 

пластиковой посуды в России в целях охраны окружающей среды. Одним из 

вариантов выступает активизация инновационной деятельности, направленной 
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на переориентацию производства на изготовление экологически безопасной 

продукции. 

Проведенный  анализ показал, что существующие методы 

инновационного менеджмента не учитывают специфику данной предметной 

области, что может снижать эффективность реализуемых инноваций. Данная 

ситуация приводит к необходимости решения актуальной научной задачи 

разработки инструментов повышения эффективности деятельности 

предприятий по производству одноразовой посуды, включающих модель 

управления инновационной деятельностью, отличающейся наличием подсистем 

управления изменениями и развития кадрового потенциала, а также комплекса 

мероприятий по сокращению объемов изготовления и использования 

трудноперерабатываемой пластиковой посуды. Решение данной задачи имеет 

существенное значение для развития методов повышения эффективности 

деятельности промышленных предприятий на основе внедрения различных 

инноваций.  

На практике же при управлении инновационной деятельности требуется 

учитывать специфические особенности каждого вида экономической 

деятельности. 

Производителям пластиковой посуды целесообразно оказывать 

государственную поддержку по освоению ими производства товаров-

заменителей (бумажной и биоразлагаемой посуды), которая должна включать 

аналогичные мероприятия, а для стимулирования такого перехода 

целесообразно использовать экологический налог.  

Также необходимо стимулировать потребителей одноразовой 

пластиковой продукции к отказу от ее использования (например, для 

предприятий кейтеринга и общепита можно ввести специальный 

утилизационный сбор). 

Основными драйверами развития рынка одноразовой посуды, 

выявленными в ходе анализа структуры ее потребителей, являются следующие: 
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1. Рост среди «миллениалов» популярности удобной в употреблении и 

легкодоступной пищи, что отражается в значительном расширении сектора еды 

на вынос. В результате приобретение продуктов питания через Интернет-

приложения, а также автоматизированные магазины заказов становится широко 

распространенным, что способствует росту спроса на одноразовую посуду. 

2. Усиление требований к защите продукции от воздействия внешней 

среды и доступа третьих лиц, что особенно актуально для операторов 

общественного питания и их клиентов. 

3. Продуктовые магазины на автозаправочных станциях, которые 

традиционно не рассматривались в качестве значимых точек общественного 

питания, в настоящее время начинают активно реализовывать данную 

функцию, добавляя к своему ассортименту готовую к употреблению 

продукцию. 

4. Экологически безопасная, перерабатываемая и биоразлагаемая 

одноразовая посуда, которая не оказывает негативного воздействия на 

окружающую среду, становится важным элементом экологической 

безопасности как мировоззрения значительной части населения.  

Все вышесказанное определяет необходимость для предприятий, 

работающих на рынке одноразовой посуды, фокусироваться на 

дифференциации продукции и повышении ее качества для сохранения и 

расширения клиентской базы. Следует отметить, что, несмотря на рост 

потребительского спроса, конкуренция на рассматриваемом рынке усиливается, 

что объясняется низкими барьерами входа в отрасль и высокой удельной ценой 

транспортировки в себестоимости одноразовой посуды. В этих условиях для 

обеспечения конкурентоспособности предприятиям необходимо широкое 

использование инноваций различного типа, среди которых следует выделить 

следующие:  
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1. Экологические инновации, снижающие вредное воздействие 

одноразовой посуды на окружающую среду и направленные на облегчение 

процессов сбора, утилизации и вторичной переработки.  

Компания Huhtamaki (Финляндия) предложила инновационный материал 

GreeNest, изготавливаемый исключительно из биоразлагаемых возобновляемых 

составляющих и содержащий 50% растительных волокон. Компания Greiner 

Packaging (Австрия) представила на рынке ряд материалов, являющихся 

альтернативой стандартному пластику (например, D-PET), которые обладают 

инновационными экологическими характеристиками. Также данная компания 

обеспечивает дальнейшее продвижение инновационных материалов других 

производителей, обладающих высокой степенью экологичности (в том числе 

биоразлагаемый материал PLA), а также работает над снижением доли пластика 

в готовой продукции (например, одноразовая чашка для горячих напитков, 

произведенная с использованием бумаги и пластика, которые можно собирать 

раздельно для последующей вторичной переработки или утилизации). 

2. Улучшение потребительских свойств одноразовой посуды, 

обеспечивающих сохранность пищевой продукции и удобство последующего 

ее использования.  

В 2017 году компания Huhtamaki представила производимый из 

переработанной бумаги инновационный материал FutureSmart для 

изготовления чашек, который отличается повышенной устойчивостью к 

внешним воздействиям. 

3. Внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий, оборудования 

и новых материалов, обеспечивающих снижение себестоимости производимой 

посуды, а также устранение влияния экологических факторов риска на здоровье 

сотрудников организаций и жителей территорий-мест расположения крупных 

производителей изделий и материалов для упаковки.  

Компания Greiner Packaging разработала долгосрочную программу 

снижения выбросов CO2 на основе выбора кратчайших маршрутов доставки 
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продукции, ее вторичного использования и применения возобновляемых 

источников энергии. Полученные результаты активно применяются в рамках 

комплекса Public Relations для установления позитивных отношений с 

партнерами и организациями, расположенными в непосредственной близости 

от производственных площадок (например, североирландская школа в 

Данганноне полностью отапливается избыточной тепловой энергией завода 

данной компании).  

4. Расширение возможностей использования одноразовой посуды как 

элемента комплекса коммуникаций, а также представления дополнительных 

функций, связанных с употреблением продукта.  

Компания Huhtamaki разработала одноразовую «умную» чашку Adtone с 

лейблом, показывающим температуру напитка, а также QR-кодом, 

позволяющим потребителям взаимодействовать с чашкой, в том числе для 

просмотров медиафайлов и получения другой информации. Данный продукт 

вызвал большой интерес со стороны рекламодателей, поскольку показатель 

CTR (частоты перехода по ссылке) сообщения, передаваемого с помощью 

чашки Adtone, возрастал от 14% до 30% по сравнению с использованием только 

стандартных интернет-каналов.  

Очевидно, что эффективность инновационной стратегии организации по 

производству одноразовой посуды в значительной степени зависит от 

характеристик ее кадрового потенциала, который может быть реализован на 

основе использования ориентированной на инновации гибкой системы 

мотивации персонала. На рисунке 1 показана взаимосвязь инновационной 

стратегии промышленных предприятий по производству одноразовой 

продукции на основе использования их кадрового потенциала и подсистем, 

обеспечивающих вовлечение сотрудников в инновационные процессы.  

Из рисунка видно, что инновационная стратегия определяет основные 

параметры программы инновационного развития, которая в свою очередь 

используется при формировании производственной программы, включающей 
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выпуск инновационной продукции. Как показывает практика, активизация 

инновационных процессов вызывает изменения различных бизнес-процессов 

организации. В связи с этим характеризующийся имеющимся кадровым 

потенциалом персонал не только играет ведущую роль в достижении целевых 

показателей реализации инновационных процессов, но и определяет степень 

сопротивления сотрудников указанным изменениям.  

Анализ внешней 
среды

Инновационная стратегия 
предприятия

Анализ внутренней 
среды

Программа инновационного 
развития

Производственная программа

Ры
но

к 
од

но
ра

зо
во

й 
по

су
ды

И
зм

ен
ен

ия

Инновационная 
составляющая КП

Кадровый потенциал (КП)

Профессиональные стандарты

И
нс

тр
ум

ен
ты

 м
но

го
ур

ов
не

во
го

 
м

он
ит

ор
ин

га
 К

П

К
ад

ро
вы

й 
бе

нч
м

ар
ки

нг

К
он

ку
ре

нт
ы

Система мотивации персонала

Иерархическая подсистема 
управления изменениями (ИПУИ)

Δ

Решение по развитию ИПУИ
Информация о КП конкурентов

Инновационная продукция

У
пр

ав
ле

ни
е 

КП

Рисунок 2 – Модель управления инновационной деятельностью предприятий  
по производству одноразовой посуды 

 
Сказанное обосновывает целесообразность включения в систему 

управления инновациями предприятий по производству одноразовой 

продукции двух подсистем: иерархической подсистемы управления 
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изменениями и  подсистемы многоуровневого мониторинга показателей 

кадрового потенциала.  

Процесс адаптации составляющих кадрового потенциала промышленных 

предприятий, производящих одноразовую продукцию, должен основываться на 

результатах многоуровневого мониторинга его характеристик, который должен 

включать применение инструментов прогнозирования возможных изменений и 

выявление отклонений наблюдаемых показателей эффективности 

использования трудовых ресурсов от целевых значений, рассчитанных для 

реализуемой производственной программы по выпуску инновационной 

продукции.  

В заключение следует отметить, что должна проводиться работа с 

конечными пользователями одноразовой посуды (населением) путем 

пропаганды вреда пластиковых изделий для окружающей среды, а также 

необходимости раздельного сбора мусора для вторичной переработки 

пластиковых изделий. 
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Аннотация: Уже долгие годы в Российской Федерации идут 

преобразования во всех сферах, не исключение и образование. Динамические 

процессы не всегда сказываются позитивно на развитие отраслей и сфер 

деятельности. Относительно образования в высших учебных образовательных 

учреждений наблюдается сокращение финансирования из федерального 

бюджета. Учебные заведения в рамках развития образования выдвигают новые 

требования к профессорско-преподавательскому составу. Эти требования 

основываются на научной продуктивности в исследованиях, которые должны 

отражаться в базе Web of Science и Scopus. В работе представлены результаты 

публикаций, научные кружки и прочие мероприятия, которые в той или иной 

мере, связаны с развитием и формированием кадровой политики в РФ. 

Ключевые слова: кадры, высшие учебные заведения, публикации, научные 

кружки.  

Введение 

Стратегия развития научной деятельности была изложена в указе 

Президента Российской Федерации В.В. Путина от декабря 2016 г. В нем было 

изложено перевод науки и образования на инновационный путь развития. 

Причем основным объектом выступали вложения в развитие человеческого 
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капитала путем инвестирования в систему высшего образования.  Назрела 

необходимость вкладываться в молодые кадры внутри высших учебных 

заведений, в подготовку и переподготовку кадров в рамках развития кадровой 

политики, поскольку преподаватели высших учебных заведений выступают 

носителем знаний, умений, опыта и компетенций, которые так необходимы для 

устойчивого развития страны. 

За последние десятилетие значительно увеличились требования к 

профессорско-преподавательскому составу. Тем самым наблюдается 

увеличение интенсивной и напряженной работы преподавателя-исследователя. 

Наблюдаются тенденции к снижению достойной оценки продуктивности 

научной деятельности самого преподавателя.  

Преподаватель превратился в так называемый «обслуживающий 

персонал», а студент в потребителя услуг или «потребителя образовательных 

услуг». Наблюдается переход образования в систему бизнеса.  

В настоящее время наблюдается несоответствие полученной 

квалификации будущих специалистов тем тенденциям рынка, которые 

выдвигаются в рамках развития «цифровой экономики». Если на данном этапе 

не предпринять кардинальных мер, то сегодняшние студенты в будущем не 

будут востребованы на рынке труда. 

Конечно, государство уделяет внимание данной проблеме. В 

федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС) 

прописываются компетенции для будущих специалистов, в соответствие с 

требованиями бизнес-структур. Однако, все равно существует необходимость 

изменений в законодательстве об образовании.  

Помимо традиционной системы образования в сети Интернет много 

курсов, которые доступны каждому, средняя цена составляет 25 тыс. руб. 

Исследования показали, что доступ к интернету не имеют 38% населения 

России, эта проблема стала существенной при дистанционном обучении в 

период вводимых эпидемических ограничений в период всего 2020 года. 
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Решение данной проблемы послужило существенным стимулом для развития 

отраслей телекоммуникаций.  

По существующим прогнозам, возрастает потребность в образовании для 

лиц от 25 до 30 лет. Если посмотреть финансирование из бюджета, то 

наблюдается следующая ситуация, представленная на рис1.  

 

 
Рис. 1. Количество обучающихся в вузах за счет финансирования федерального 

бюджета в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» 

 

На рисунке 1 представлены данные финансирования из федерального 

бюджета. В 2014 году -2342,7 тыс. бюджетных мест, в 2018 году -2000,4 тыс. 

бюджетных мест. По данным Росстата за период 2014-2015 гг. за счет средств 

федерального бюджета обучалось 1990,5 тыс. человек, а за 2015-2016 гг. -

1859,9 тыс. человек. Выявлено, что 300 тыс. человек не имеют возможности 

обучаться за счет средств федерального бюджета. 

В рамках развитии кадровой политики в высших учебных заведениях 

можно выделить несколько направлений: 

1. Исследовательская и научная деятельность в высшие учебные 

учреждения профессорско-преподавательского состава 
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Необходимым условием в продлении контрактов профессорско-

преподавательским составом является участие их в НИР, грантах и 

коммерческих хозяйственных договорах. Это дает дополнительные источники 

финансирования для учебных учреждений, так на долю внебюджетных средств 

приходиться от 30 до 50% от общего объема финансируемых ресурсов. 

Поэтому ставится задача увеличения доходов на единицу ППС. Данная задача 

выполнима только для брендовых институтов крупных мегаполисов. 

Не стоит забывать о доли публикационной активности сотрудников. 

Оценка результативности и эффективности научной деятельности связанна с 

публикационной активностью и цитированием в журналах, входящих в 

наукоемкие базы Web of Science и Scopus. 

Таблица 1- Публикационная активность вузов (4) 

 Показатели публикационной 
активности по годам 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Число монографий / Число патентов 

МГУ им. М.В. 
Ломоносова 

97 100 118 116 154 113 158 181 181 
15 24 12 29 11 3 7 1 2 

МГТУ им. Н.Э. 
Баумана (НИУ) 

39 63 59 64 54 46 55 52 51 
102 138 113 109 166 68 107 45 78 

НИТУ МИСиС 6 2 1 6 5 7 5 6 9 
1 0 0 0 2 0 2 0 0 

НИУ ВШЭ 29 25 42 62 46 59 72 76 74 
0 0 0 0 1 0 1 0 0 

НИЯУ МИФИ 2 3 2 3 1 9 39 26 11 
0 0 0 0 1 1 0 0 0 

Уральский 
Федеральный 
университет 

107 140 103 114 97 81 104 105 168 

144 169 130 161 194 37 23 14 17 

Южный Федеральный 
университет 

108 102 126 117 131 118 177 187 275 

77 80 59 76 96 26 16 11 4 
Казанский 
(Приволжский) 
федеральный 
университет 

24 27 18 27 33 34 41 64 63 

2 0 2 1 2 7 3 4 0 
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Из упомянутых исследовательских университетов в последнее время с 

2008 по 2016 гг. значительно выросло количество заметных публикаций, 

ведущих международных наукоемких базах Web of Science и Scopus. 

Существует проблема так называемых «мусорных» журналов, которая 

существенно сокращает научную составляющую и соответственно 

заинтересованность научного сообщества. Но данная тенденция увеличения 

публикационной активности существенно пропагандируется Министерством 

образования и науки РФ. И главным образом вынуждает ППС вести 

публикационную активность преимущество в индексируемых в Web of Science 

и Scopus журналах. 

Рассмотрим также направления научной деятельности, такие как: 

- участие в грантах, показывает увеличение заинтересованности научных 

деятелей в получении дополнительных источников финансирования на свои 

цели. 

 

Рис.2 Количество полученных грантов (Источник: Мониторинг эффективности 
деятельности ВУЗов) 
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- участие в НИОКР, в данном случае дело обстоит гораздо хуже, чем с 

получение грантов.  Если проследить исследовательскую деятельность по 

ученым занятым НИОКР, результаты представлены в таблице 2.  

Таблица 2 - Ученые, занятые НИОКР (составлено по данным Росстата РФ) 
Годы Количество исследователей, занятие НИОКР 

2000 425954 

2005 401425 

2010 369237 

2015 373905 

2020 348221 

 

Как видно из таблицы 2, заметно снижается заинтересованность НИОКР 

со стороны ученых и ППС. Молодые кадры вообще не проявляют никакой 

заинтересованности в исследованиях. Всех в основном интересует 

материальный бонус после проведенных исследований. 

2. Научно-практическая деятельность со студентами  

На сегодняшний день, к сожалению, научная деятельность со студентами 

отходит на второй план. Отсутствует материальная заинтересованность работы 

со студентами, а также, не всегда научные интересы преподавателя могут 

совпадать с заинтересованностью студентов. В таблице 3 приведены основные 

критерии оценки по главным показателям деятельности.  
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Таблица 3- Обосновании деятельности научной группы/школы в высших учебных 
заведениях  

Показатели  Описание требований к 

группе 

Оценка результатов 

деятельности 

Участие ППС в НИОКР, 

хоздоговоров, патентов, 

грантов 

Тема исследования в рамках 

научной группы/школы 

Оценка в соответствие с 
положение высшего 
учебного заведения (либо 
стоимость проекта в долях) 

Участие студентов, 

аспирантов в НИОКР, 

хоздоговоров, патентов, 

грантов 

Тема исследования в рамках 

научной группы/школы 

Руководитель группы и его 

научные интересы 

Оценка в соответствие с 
положение высшего 
учебного заведения (либо 
стоимость проекта в долях) 

Публикации по направлению 
исследовательской 
деятельности 

Участие в конференциях 
всероссийский, 
международных, написание 
статей ВАК, Web of Science 
и Scopus 

Оценка в соответствие с 
положение 
(может использоваться 
балльная система оценки) 

 

В крупных университетах РФ существуют и очень активно действуют так 

называемы научные школы/кружки, которые активно привлекают молодежь к 

научным исследованиям. Совместно со студентами руководители научных 

групп, а также члены этих групп разрабатывают и внедряют инновации в 

различные сферы деятельности. Создание научной школы обусловлено тем, что 

необходима координация молодых ученых, а также для создания основных 

направлений развития кафедр, факультетов и институтов в целом. х заведениях 

Будущие перспективы 

Рассматривая образование и науку в ближайшей перспективе необходимо 

сказать следующее, что в России должен быть свои индивидуальный путь 

развития. Сегодня наблюдается навязывание высшему образованию 

сомнительных образцов, применяемых в мире. Ориентиры в науке и 

образовании должны быть четко определены в стратегии развития страны, а 

министерства и ведомства должны им следовать неукоснительно. Основной 

акцент должен быть на привлечение молодежи в науку путем грамотного 
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распределениями между ними интересных программ, научных диспутов, 

которые позволили бы им расширять свой кругозор и стремиться развивать 

науку и образование внутри страны. 

Происходящие тенденции в сфере образования имеют сложный, 

динамический процесс, приводящий не всегда к положительному развитию. 

Многие высшие учебные заведения сильно зависимы от излишней бюрократии, 

дополнительных требований к профессорско-преподавательскому составу, что 

сильно отпугивает молодые кадры. В учебных заведениях высшего 

профессионального образования основной акцент делается на статусе вуза, 

научных публикациях в индексируемых в Web of Science и Scopus журналах и 

индексе цитирования Хирша. 

Проблемы, существующие в высших учебных заведениях, требуют 

системного преобразования, основанного на методологии концептуального 

развития высшего образования в России. В основу всех преобразований 

должны быть положены экономические, социальные и культурные подходы в 

развитии высшего образования страны.  
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Орлова А.В.  

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О КРИЗИСАХ 

 

Орлова Александра Викторовна 

Аспирант ИГСУ Российской Академии Народного Хозяйства и 

Государственной Службы при Президенте Российской Федерации, г. Москва 

 

По мнению Элио Фред Гарсиа, профессора менеджмента в школе бизнеса 

Стерна при Нью-Йоркском университете, «лучшее управление кризисом – это 

такое, при котором вы никогда не слышали о том, что кризис был». 

Часто приходится сталкиваться с борьбой интересов и когда происходит 

их конфликт, то для остального люда это выглядит как кризис. Инженерный 

опыт дает понимание, что методы традиционные не могут получить материала 

с заданными свойствами, нежели умный аддитивный подход. 

По мнению Мау Владимира Александровича, профессора РАНХиГС, 

«нынешний кризис требует глубокого переосмысления причин, механизмов 

распространения и путей преодоления». Также подчеркивает слишком 

сложную природу новых проблем. [1] Кризис никогда не происходит просто 

так, ему всегда предшествует период накапливания недовольств («перегрев» 

экономики), замалчивание проблем, в целом – отсутствие открытости. 

Часто выступает на первый план и уже очевиден разрыв в уровне 

социально-экономического развития стран. [2] Всё чаще на фоне последних 

событий можно услышать: «…экономика вряд ли может считаться наукой. 

Наверное, если бы она была наукой, она бы больше прогнозировала, больше 

предвидела, и, может быть, у нас было бы меньше кризисов». [3] Возможно, от 

её работы кризисы и происходят, ведь каждая новая волна лишь избавляет нас 

от «мыльных пузырей».  

3 апреля 2006 года в стенах старейшего учебного заведения Иваново-

Вознесенского региона России прошел Международный научный симпозиум 



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

www.openscilab.org  Економічні науки 

© Орлова А.В.   
75 

«Глобальный культурный кризис Нового времени и русская словесность». 

Видимо, для собирающихся предстоящий кризис 2008 года не был чем-то 

непредсказуемым. Любой кризис начинается в умах людей, а лишь после 

проявляется для экономических инструментов в том числе. «На симпозиуме 

поднимались вопросы о самой глубинно-символической логике всей новой 

истории, уходящей своими смысловыми корнями в метакультурную толщу 

макроистории человечества». Концептуальный диапазон кризисологии, как 

выяснилось весьма широк: от конфликтологии – до эсхатологии… Разрастается 

он по всему объему, но не равномерно.  Возможно кризис - это этап рождения 

новых форм высокого смысла.  [4] 

Часто встречается страх перед глобализацией, с предполагаемыми 

универсальными стандартами и как следствие возможной потери 

индивидуальности в ней. Устойчивость кризиса или их сменяемость коренным 

образом меняют ценности людей и их цели.  

Брак и семья считаются одним из элементов общества, его ячейкой. Как 

писал В. Галецкий: «для уничтожения объекта, обладающего сложной 

структурой не обязательно физически уничтожать весь объект, достаточно 

разрушить структуру отношений между его элементами». Но порой и целое 

своими рамками ограничивает частное. В связи с этим на период до 2025 года 

Правительством РФ принята «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации. [5] 

Концепцию же «создания солдата мировой революции» переняли сейчас 

Госкорпорации. В своё время Сталин, угадав это настроение, апеллировал к 

понятным человеческим ценностям, что повернуло ход событий. 

Как в жизни семьи давно уже наметился ряд тревожных тенденций, 

свидетельствующих о кризисных явлениях. Так и в экономике, как следствия 

целого, срабатывают те же частные законы. Тенденции к разрушению лежат в 

плоскости неблагоприятных социально-экономических условий, таких как 

нестабильность социальной системы, низкий материальный уровень жизни, 
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проблемы профессиональной занятости, трансформацией традиционно 

сложившихся структурных ролей.    

Как с увеличением удельного веса однодетных семей происходят 

трудности личностного развития и недостаточной коммуникативной 

компетентности, так и в экономике в аналогии с бизнесом. Почему в последнее 

время наблюдается как крупное слияние на базе опыта и вектора развития, так 

и зарождение нового, для наработки своего опыта.  

Как и наука развивается на базе новых знаний, как продукта сравнения, 

междисциплинарности, так и появление новых стартапов в основном 

направлено на рост личностных качеств, а не бизнеса, в целом. Лишь собрав из 

ярких личностей команду, можно только начинать говорить о построении 

бизнеса; о создании нового пространственного резонанса, способного покрыть 

своей гармонией существующие пока ещё дисфункциональные институты. 

Порой люди как ёжики в тумане мечутся, не видя общей цели.  

В экономике, как и в семье в основе кризиса те же проблемы: 

• сокращение и обеднение общения в семье; 

• дефицит эмоционального тепла, принятия; 

• низкая информированность родителей о реальных потребностях, 

интересах и проблемах ребёнка; 

• недостаток сотрудничества и кооперации. 

Как следствие из этого на фоне высокого уровня образования – снижение 

авторитета родительской власти. 

Личность человека формируется и социализируется в процессе 

постоянных взаимоотношений с другими людьми. Так и в экономике её рост 

связывают с количеством произведенных транзакций. Но не надо забывать, что 

это относительно.  

Впервые понятие «отношение» в отечественную науку ввел А.Ф. 

Лазурский, отмечавший, что «…индивидуальность человека определяется не 

только своеобразием его внутренних психических функций, но в не меньшей 
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мере и его отношениями с окружающими явлениями». Именно окружение 

посредством своего отношения транслирует социальный опыт человеку. [5] 

Итогом, адекватный контроль предполагает сочетание эмоционального 

принятия с высоким объемом требований, их ясностью, непротиворечивостью и 

последовательностью в предъявлении человеку. Сейчас в обществе не 

сформировалось общей «нормы» выстраивания здорового «отношения». Если 

удастся в обществе наладить здоровые взаимоотношения – это и будет 

экономическая модель. 

В целом, никто не хочет признавать вину за кризисы, в том числе 

наводнения и массовые пожары, извержения вулканов и эпидемии. И здесь 

встает вопрос по Моисееву Н.Н. о любви людей и чувству ответственности за 

судьбы других.  

Единое информационное пространство уже произвели на свет ученые 

CERN, но каждый использует его для закрытия своих потребностей по-своему. 

Рязанцев Алесей Павлович, профессор РАНХиГС и Бойко И.В. в своих 

работах раскрывают понятие единого экономического пространства. [6,7] 

Эффективность взаимодействия определяется степенью интегрированности 

частного в целое. При этом, главным критерием интеграции является 

способность обеспечивать эффективное решение задач оперативного 

управления Государством с обеспечением доступности информации о 

функционировании отдельных подразделений, ведомств, министерств 

Государства о выполнении план-графика работ всеми участниками в реальном 

режиме времени. Необходимым организационным условием для начала 

внедрения интеграции является заинтересованность всех участников в 

своевременном получении информации о функционировании своих 

подразделений, а Президента в оперативном управлении Государством в целом. 

Как пример, невступление России в ОЭСР.  



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

© Орлова А.В. 
78 

Любая устойчивая система стремится к равновесию, поэтому движение к 

однородности происходит через состояние неоднородности, создающей 

разность потенциалов. 

В докладе «Пределы роста» (1972) ученые Дж. Форрестер и Д. Медоуз 

говорили о необходимости немедленной экономической и экологической 

стабилизации, глобального равновесия, в связи с чем человечеству нужно 

пересмотреть саму структуру своих потребностей. 

В 1974 году М. Месарович и Э. Пестель опубликовали доклад 

«Человечество у поворотного пункта». Они считали, что мир – не просто 

единое целое. Мир походит на организм, в котором каждый элемент обладает 

своими специфическими чертами. Человечеству необходим качественный 

скачок в развитии цивилизации, а не дальнейшее наращивание промышленной 

мощи (количественное развитие). 

А. Печчеи видит выход из сложившейся ситуации не только в проработке 

юридической базы, усиливающей ответственность за экологические 

преступления, внедрения экологосберегающих производств, использовании 

экологических чистых источников энергии. Главное – «внутренняя 

трансформация» самого человека. Восставшую из пепла идею «нового 

гуманизма» – гармонического равновесия между человеком и природой, 

создания новых культурных ценностей - следует сделать фундаментом 

мировоззрения всего населения Земли. Это приведет к культурной эволюции 

человеческой цивилизации, появлению «обновленного человека». [8] 

В Мире происходят естественные процессы, просто нужно выработать 

инструменты реагирования. Многие считают, что это заговоры «Мирового 

Правительства». Но не думаю, что это так. Да, какие-то рычаги управления 

существуют, но пока не глобального плана. Порой кажется, что все происходит 

из стадии изучения, познания, хотя, возможно, кто-то и достиг уровня 

глобального понимания хоть в каких-то сферах. Но по-видимому это 
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произошло недавно, или масса до сих пор была недостаточной. Всё требует 

времени, созревания.  

Как в мировом масштабе на уровне семьи утрачивается репродуктивная 

функция, так и на уровне институтов сходят на нет прорывные технологии. 

Порой складывается впечатление, что все всё знают, но молчат. А когда 

событие наступает, то многие скажут: «я же говорил».  Часто все проблемы 

людей от того, что они не разговаривают между собой, или при этом даже не 

слышат друг друга. 

Почему происходят кризисы? Не оправдываются чьи-то ожидания? Или 

вскрывается обман? Человек часто вместо того, чтобы исправить ошибку, 

оправдывается всеми мыслимыми и немыслимыми способами, методами, 

используя всевозможные инструменты и ещё хуже, очерняя других. 

Почему происходит остановка развития в семье, порой от того, что в ней 

не рождается тот маленький «движитель», который будет увлекать всех за 

собой. Так и в науке, её делают люди с горящими глазами. Их любопытство и 

критический взгляд на Мир позволяет им смещаться в ту точку зрения, откуда 

никто ранее не смотрел. Соответственно и вид оттуда открывается такой, что 

тебя засасывает в пучину событий, что порой даже некогда об этом говорить, а 

уж тем более писать. 

Зачем в семье Отец, который тянет её на дно? Систематически 

повторяющиеся кризисы говорят о том, а точнее подтверждают, что до сих пор 

нет честности между людьми. Вскрываются «мыльные пузыри», зародившиеся 

ради экономической выгоды, совсем не осознанные этой экономикой. Зачем 

продолжать врать, коль дешевле признаться в содеянном. 

Всё возрастающий темп жизни приводит к тому, что люди пытаются 

«заработать» моментально, что сводит уважительное и созидательное 

отношение к Миру на потребительское. Это тупиковый путь развития. У 

Высшего руководства нет ответственности за людей, об этом говорит и 

возрастающая динамика суицидов. 
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Сейчас часто можно услышать про распределение рисков - это снятие 

ответственности. В любом случае, пока люди не перестанут играть в 

политические игры, не откроются друг другу и не перейдут к конструктивному 

диалогу, ничего не измениться. В конкурентной гонке люди просто забывают о 

человечности, поддаются на «разводки» властей через СМИ. 

Шталь А. о Черчилле: «… те важные заслуги, которые им были оказаны в 

деле организации управления и усиления флота, благодаря неутомимой 

энергии, готовности принять на себя ответственность, разносторонним 

знаниям». 

Хотелось бы завершить свои изыскания тем, что мир творят великие 

люди, а остальные просто пользуются гостеприимством первых и рефреном 

«если бы послушали меня, Уинстона Черчилля, если бы управление было 

доверено мне, тысячи жизней были бы спасены, а война завершилась бы на 

много месяцев раньше». [9] 
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Аннотация: Основная цель данного исследования – нести ясность в 

источниках и перспективах инвестирования в развитие отечественного 

нефтегазового комплекса, с учетом особенностей современной 

внешнеэкономической и внешнеполитической реальности. 

Сегодня стоит учесть немаловажный факт (особенно в нынешних 

условиях малоочевидной переходности российской экономики на т.н. 

«инновационный тип развития»), что в условиях интенсификации производства 

любые инвестиции должны подкрепляться определёнными новшествами, 

которые в дальнейшем позволяют повысить уровень эффективности 

производства, а также обеспечить развитие тех или иных предприятий. В свою 

очередь, если рассматривать вопросы инвестиций в нефтегазовую отрасль, то 

речь идёт о реальных инвестициях в виде вложений капитала в материально-

техническую базу или инновационные технологии, а также новых технологиях.  

Автором статьи рассмотрены такие вопросы, как: основные источники 

финансирования и факторы их выбора, инвестиционные программы крупных 

нефтегазовых компаний. 

Ключевые слова: источники финансирования, нефтегазовый комплекс 

России, нефть и газ, российский нефтегазовый сектор 
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Инвестиции и финансирование – два неразрывных понятия. 

Финансирование можно определить, как «мероприятия, направленные на 

подготовку средств для реализации каких-либо целей» [3]. 

Источники финансирования инвестиции в основной капитал 

определяются как «совокупный дополнительный инвестиционный капитал в 

распоряжение предприятий, образующийся за счёт собственных и заёмных 

средств» [4] 

Нефтегазовый комплекс использует разнообразные виды 

финансирования, такие как: самофинансирование, займы, собственные средства 

и т.д. Однако, традиционно выделяют такие группы источников 

финансирования, как: внутреннее, собственное внешнее и заёмное. 

Рассмотрим следующие источники финансирования: 

1. Компании финансируют энергетические инвестиции из собственного 

дохода. Так же самофинансирование может происходить за счёт 

нераспределённой прибыли. 

2. Государство выступает в качестве прямого инвестора в энергетический 

сектор, а именно инвестирует в саму инфраструктуру. Помимо этого, доходы 

некоторых государственных энергетических компаний после передачи их 

государству могут быть направлены на финансирование капитальных затрат. 

3. Банки, а также иные финансовые учреждения могут предоставить 

денежные средства на краткосрочный и долгосрочный период для поддержания 

деятельности компаний и капитальных затрат под определённый процент от 

сделки. 

4. Рынки ценных бумаг так же выступают в роли инвестора и могут 

предложить многообразие долгосрочных вариантов финансирования в форме 

заёмного и собственного капиталов. Отдельное внимание стоит уделить 

облигациям, как основному долговому инструменту, выдаваемому не только 

государству, но и крупным компаниям для масштабного заимствования. 
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5. Собственные средства так же выступают в качестве одного из 

источников финансирования инвестиций, а именно компании могут продавать 

долю своей собственности в компании или в основном капитале, при этом, 

обеспечив средства. 

В целом нефтегазовый бизнес ориентируется на внутреннее 

финансирование при покрытии крупных инвестиций, к примеру, в разведку или 

бурение, или добычу. Такие финансовые ресурсы выделяются из 

резервируемой прибыли. Это касается как частных нефтегазовых компаний, так 

и, собственно, национальных. Все зависит от масштабности самого 

предприятия. Собственно, такое разнообразие видов финансирования может 

варьироваться между многомиллионными финансовыми сделками между 

компаниями-гигантами и, к примеру, страховыми компаниями и иными пулами 

крупного капитала, так и просто начиная от проекта бурения одной нефтяной 

скважины. 

Однако, стоит учесть, что выбор способа финансирования будет зависеть 

от множества разнообразных факторов. 

1. Идентичные предприятия и кампании и их условиях финансирования 

на рынке; 

2. Крайне важный аспект - это финансовый результат деятельности 

компаний, их профессиональный опыт, стратегия развития, а также сама 

репутация;  

3. Немаловажную роль играет, в целом, курс акций и дивидендная 

политика 

4. Принципиальная доступность самих источников финансирования; 

В настоящее время, в условиях сложной эпидемиологической ситуации, 

связанной с распространением коронавирусной инфекции Covid-19, вопрос об 

источниках финансирования стал ещё более острым и были пересмотрены 

многие взгляды экспертов относительно данной темы. Однако, несмотря на 

сложившуюся ситуацию, российские нефтегазовые компании-лидеры 
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стараются заглядывать в будущее и имеют далеко идущие инвестиционные 

планы. 

1. Рассмотрим ПАО «Газпром». Объём финансирования 

инвестиционный программы на 2021 год составляет порядка 902,413 млрд. руб. 

При всем при этом, предусмотрено порядка 864,062 млрд. руб., на проекты 

капитального строительства. Отдельное внимание уделено приобретению в 

собственность компании внеоборотных активов на 20,764 млрд. руб. 

Долгосрочные финансовые вложения -  17,587 млрд. руб. Финансовый план 

ПАО «Газпром» на 2021 год обеспечит покрытие обязательств компании в 

полном объеме, то есть без дефицита [7] 

 Компания «ЛУКОЙЛ» запланировала наращивать инвестиционную 

активность с 2022 года. Объем финансирования Инвестиционной программы 

компании в 2021 году должно составить порядка 450 млрд рублей. Следует 

обратить внимание, что «Лукойл» сократила вложения в зарубежные проекты 

[1] 

«Роснефть» планирует на 2021 год реализацию инвестиционной 

программы в общем объёме 1 трлн рублей - капитальные затраты в 2021 году 

будут на том же уровне, что и в 2020 году (до возникновения всех ограничений 

из-за пандемии) [2] 

В настоящее время для большинства крупных нефтегазовых компаний 

возможность привлечения новых заёмных средств ограничена, а собственных 

средств крайне не хватает для погашения задолженностей. Стоит учесть, что 

исключительно внутренне финансирование крайне неспособно обеспечивать 

стабильную деятельность компаний, соответственно часть предприятий имеют 

около 50% доли внешнего заёма.  

Собственно, пути привлечения тех или иных ресурсов изменчивы. Одни 

прибегают к альтернативным способам финансирования, другие обращаются к 

государству.  
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Таким образом, можно сделать вывод, что в 2020 году, на фоне пандемии, 

введения массовых ограничений, инвестиции в нефтегазовую отрасль крайне 

снизились, а зарубежный инвестор отказался вкладывать в отечественную 

отрасль. Однако, стоит учитывать, что введение ограничений и (ранее) санкций 

коснулись не только отечественную нефтегазовую отрасль, ведь пандемия 

глобальна и затронула всё мировое сообщество. Следовательно, негативные 

тенденции в инвестиционной активности добывающего сегмента нефтегазового 

сектора, вызванные падением спроса на нефть и неопределённостью их 

дальнейшей динамики, создали в среднесрочной перспективе не только риски 

новых дисбалансов на мировых рынках углеводородов, но и перспективы 

развития новых инвестиционных проектов после пандемии. 
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Анотація. У статті аналізується сучасний стан реформування ринку 

електроенергії України, основою якого є впроваджений в життя з 1 липня 2019 

року новий ринок електроенергії. Головними елементами  ринкової реформи 

стало забезпечення розвитку конкуренції. Окрім цього, Україна зобов’язалась 

перед Європейським Союзом здійснити реформу енергетичного ринку і це є 

умовою виділення їй п’ятсот  мільйонів євро фінансової допомоги. 

Сформований  новий ринок встановив наступні правила роботи. Так  

контроль ДП “Енергоринок” над виробництвом та продажом електроенергії був 

ліквідований. Замість одного монополіста на ринок прийшли два нових 

суб’єкти. Перший –убезпечує діяльність та організацію договорів купівлі-

продажу електроенергії на ринку по принципу  «на добу вперед», або  на 

внутрішньоденному ринку та називається оператор ринку. Другий –опікується 

придбанням “зеленої” енергії від виробника, а саме сонячної та вітряної та 

називається ДП “гарантований покупець”. 

Обласні енергопостачальні компанії були реорганізовані в операторів 

систем розподілу електроенергії. На базі існуючих раніше обленерго були 

створені нові підприємства по постачанню електроенергії, що привело до 

збільшення кількості гравців на цьому ринку після його реформування.  
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Одночасно був створений оптовий ринок,  сегментами якого є 

двосторонні контракти, біржа контрактів на фізичне постачання, біржа 

фінансових контрактів, а також балансуючий ринок і ринок допоміжних 

послуг. 

Проте, встановлено для того щоб покращити ситуацію у галузі 

енергетики Верховній Раді слід вирішити розбіжності між Законом України 

“Про акціонерні товариства” та Законом України “Про управління об'єктами 

державної власності”. Потрібно приділити увагу розбудові  інституційної 

спроможності ДП НЕК Укренерго. Все це вимагає від Верховної Ради 

ухвалення таких законів, які б створювали оптимальні умови для діяльності 

акціонерних товариств, відмінили подвійне оподаткування, удосконалювали 

фондовий ринок та ринок капіталів. 

Реформування енергетичної сфери вимагає удосконалювати 

самостійність та ефективність діяльності регулятора в цьому секторі. Тим 

самим постало питання, чи регулятор у змозі надати сертифікат НЕК Укренерго 

як орган на якого покладені спеціальні обов’язки. І саме це є вирішальною 

умовою інтеграції української енергосистеми до ENTSO-E. Тому саме Кабінет 

Міністрів України повинний створити незалежного регулятора, який відповідає 

критеріям Енергетичного Співтовариства.  

Українській владі необхідно знайти джерела сплати заборгованості на 

електроенергетичному ринку що значно спростить процедуру його виходу.  

   Ключові слова: реформування ринку електроенергії України, ДП 

“Енергоринок”, НАЕК «Енергоатом», відновлюваних джерел енергії, оператора 

системного розподілу, НКРЕКП, ENTSO-E. 
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Annotation.  

The article analyzes the current state of reforming of the electricity market of 

Ukraine, the basis of which is the new electricity market introduced on July 1, 2019. 

Ensuring of the development of competition became the key element of the market 

reform. In addition, Ukraine pledged to the European Union to reform the energy 

market, that became the reason for the allocation of five hundred million euros of 

financial assistance.  

The developed new market has established the following rules. Thus the 

control of state enterprise “Energymarket” over the production and sale of electricity 

was eliminated. Instead of one monopolist, two new entities entered the market. The 

first provided the activities and organization of contracts for the purchase and sale of 

electricity on the market according to the principle of "day ahead", or on the intraday 

market that is called market operator. The second one is involved into the purchase of 

"green" energy from the manufacturer, namely solar and wind, and is called SE 

"guaranteed buyer".  

Regional energy supply companies were reorganized into operators of 

electricity distribution system. On the basis of the existing regional power companies, 

new enterprises for electricity supply were created, which led to an increase in the 

number of players on the market after its reformation.  

At the same time, a wholesale market was created, the segments of which 

included bilateral contracts, exchange of contracts for physical supply, exchange of 

financial contracts, as well as the balancing market and the market of additional 

services.  

However, it is established that in order to improve the situation with energy 

sector, the Verkhovna Rada needs to resolve the differences between the Law of 

Ukraine “On Joint Stock Companies” and the Law of Ukraine “On Management of 

State-Owned Objects”. Attention should be paid to building of the institutional 
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capacity of State Enterprise Ukrenergo. All this requires from the Verkhovna Rada to 

adopt such laws that would create optimal conditions for the activities of joint stock 

companies, call off double taxation, improve the stock market and the capital market.  

Reformation of the energy sector requires improving of the independence and 

efficiency of the regulator in this sector. Thus the issue appeared about whether the 

regulator is able to issue a certificate of NPC Ukrenergo as a body with special 

responsibilities. And this is a crucial condition for the integration of the Ukrainian 

energy system into ENTSO-E. That is why the Cabinet of Ministers of Ukraine must 

create an independent regulator that meets the criteria of the Energy Community.  

The Ukrainian authorities need to find sources to pay the debt in the electricity 

market, which will greatly simplify the procedure for its output.  

Key words: reformation of the electricity market of Ukraine, SE 

“Energorynok”, NAEC “Energoatom”, renewable energy sources, operator of system 

distribution, NKREKP, ENTSO-E.  

 Formulas: 0, pic.: 0, tab .: 0, bibl .: 8  

Постановка проблеми. 

Євроінтеграційні наміри України вимагають реформування українського 

ринку електроенергії. Для цього потрібно запровадити конвергенцію ринків 

електричної енергії нашої держави та Європейського. Завдання, що витікають з 

цієї мети,  потребують всебічних структурних та інституційних реформ у сфері 

виробництва, передачі, розподілу, постачання і споживання електроенергії.  

Тому дослідження стану, ключових проблем, перспектив подальшого 

розвитку електроенергетичної галузі України є актуальним завданням і 

заслуговує на детальну наукову розвідку.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В українській науковій 

спільноті, яка займається дослідженням проблем розвитку галузі 

електроенергетики великий внесок зробили: М. Земляний, О. Єфімов, Л 

Іванова, Н. Кузьминчук, В. Лір, О. Суходоля, А. Сменковський, Л. Тютюник, А. 

Шевцов тощо. В той же час зміни, які на постійній основі відбуваються в 
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українській економіці, потребують подальшого вивчення, вищезазначених 

проблем. Не дивлячись на те, що сучасний стан реформування ринку 

електроенергії України досліджується на постійній основі вченими – 

економістами, проте питання електроенергетичної галузі України, підвищення 

її ефективності  є надзвичайно актуальними і потребує подальшого 

дослідження та детального вивчення.  

Формулювання цілей статті. Метою статті є розкриття основних 

факторів та тенденцій, які впливають на реформування ринку електроенергії 

України на сучасному етапі і обґрунтування пропозицій щодо вирішення 

проблем цієї галузі.  

Виклад основного матеріалу дослідження.   

З 1 липня 2019 року в Україні був впроваджений в життя новий ринок 

електроенергії. Його автори взяли за приклад досвід країн Центральної та 

Східної Європи, а також в Німеччині, Франції, країн Балтії та Скандинавії[1].  

Розглянемо якими були головні елементи  ринкової реформи? 

Насамперед, розвиток повноцінного ринку може бути забезпечений тільки 

розвитком конкуренції. І наступне, України зобов’язалась перед Європейським 

Союзом здійснити реформу енергетичного ринку і це є умовою виділення їй 

п’ятсот мільйонів євро фінансової допомоги. 

Сформований  новий ринок встановив наступні правила роботи: 

По-перше, контроль ДП “Енергоринок” над виробництвом та продажом 

електроенергії був ліквідований. Замість одного монополіста на ринок прийшли 

два нових суб’єкти. Перший –убезпечує діяльність та організацію договорів 

купівлі-продажу електроенергії на ринку по принципу  «на добу вперед», або на 

внутрішньоденному ринку та називається оператор ринку. Другий – опікується 

придбанням “зеленої” енергії від виробника, а саме сонячної та вітряної та 

називається ДП “Гарантований покупець”. 

По-друге, обласні енергопостачальні компанії були реорганізовані в 

операторів систем розподілу електроенергії. На базі існуючих раніше обленерго 
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були створені нові підприємства по постачанню електроенергії, що привело до 

збільшення кількості гравців на ринку електроенергії після реформи.  

По-третє, був створений оптовий ринок,  сегментами якого є двосторонні 

контракти, біржа контрактів на фізичне постачання, біржа фінансових 

контрактів, а також балансуючий ринок і ринок допоміжних послуг[2].  

Систем двосторонніх договорів працює таким чином, згідно  

довгострокових та двосторонніх угод електроенергія продається виробниками 

(генеруючими компаніями)  та купується споживачами електроенергії. 

Щодо ринку “на добу вперед” – то тут процес  купівлі-продажу 

електроенергії здійснюється оператором з періодом дії на наступний день[3].  

Внутрішньоденний ринок охоплює торгівлю електроенергією протягом 

дня після укладення всіх угод і контрактів на ринку «на добу вперед». 

Балансуючий ринок – це ринок, який створюється з метою створити  

урівноваження рівня виробництва та імпорту з рівнем споживання для чого 

постачальник електроенергії додатково купує недостатні об’єми електроенергії. 

Таким чином на  цьому ринку використовується механізм регулювання 

дисбалансів. 

По-четверте, значно спростилася процедура  виходу на енергоринок. Так 

як зараз отримати ліцензію нескладно, то будь - який  учасник підприємницької 

діяльності у цій сфері  може стати постачальником електроенергії. 

Докорінні перетворення на ринку електроенергетики в Україні зумовлені 

також його внутрішніми причинами. Реформування цього ринку, поява в ньому 

суперництва продемонструвало те, що електроенергетична галузь як у сфері 

виробництва електроенергії, так і у сфері постачання перестала бути 

монополією однієї чи декілька компаній. На ринку електроенергетики, за 

рахунок використання новітніх технологій, з’явилися незалежні від потужних 

підприємств, різноманітні електрогенеруючі компанії середньої і малої 

потужності, які мають можливість більш гнучко пристосовуватися до нових 

умов конкуренції. 
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На самому початку впровадження новітнього ринку електричної енергії 

його учасники зустрілися із наступними складними проблемами, а саме: 

- ціна електроенергії для споживаючих її підприємств необгрунтовано 

збільшилась. Хоча за попередніми розрахунками ріст ціни на електричну 

енергію підвищувався аж на 40-50% від дійсної, насправді збільшення 

відбулось тільки на 20-30%. З чим це пов’язано: 

По - перше, уряд запровадив механізм покладення спеціальних обов’язків 

(ПСО) в діяльності оператора усіх діючих АЕС України НАЕК «Енергоатом», 

який практично вивів компанію із нового енергоринку України. До 09. 2020 

року НАЕК доправляла 85% виробленої електроенергії ДП «Гарантований 

Покупець» – виконуючи вимоги  ПСО. Тим самим практично об’єми, із яким 

компанія могла б вийти на інші сегменти ринку електричної енергії, 

дорівнювали всього 15%. Таким чином, завдяки штучному державному 

регулюванню Енергоатом був викинутий із енергоринку, а підприємства   

змушені були придбавати електроенергію теплової генерації, яка коштує значно 

дорожче за атомну[4].  

Аналізуючи  майже два  роки дії новітньої моделі ринку електроенергії 

можна стверджувати, що втручання держави в його регулювання має не 

сприяло переведенню його на ринкові рейки, а спричинило лише посилення  

рівня адміністративного контролю. Як результат балансові обмеження та 

введення примусового ціноутворення на цьому сегменту ринку призвели до 

величезних збитків у діяльності Енергоатом, який ще нещодавно був одним із 

головних платників податків до бюджету України.  

По - друге, у валовому енергетичному балансі країни зросла доля   

виробництва електроенергії з відновлюваних джерел енергії (далі – ВДЕ). 

Державне підприємство «Гарантований покупець» платить за неї ціну у тричі 

вищу  ринкової. Оскільки за останні роки частки ВДЕ значно виросла, це 

вплинуло на збільшення  підсумкової ціна на електроенергію. В мережу 

«Гарантований покупець» продає 60-70% електроенергії постачальникам 
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універсальних послуг для забезпечення попиту населення, а те що залишається 

реалізується  — через ринок електричної енергії «на добу наперед» (далі – 

РДН), тим самим покриває втрати від реалізації електроенергії населенню.  

По – третє, на РДН та внутрішньодобовому ринку утворилася серйозна 

нестача  електроенергії. Причину цього слід шукати в тім, що більш ніж  

половина всіх ТЕС продають електроенергію через двосторонні договори, 

таким чином в інших частках ринку виникає недостача пропозицій. Це 

викликано, у першу чергу, тим що генеруючі компанії не бажають реалізувати 

електроенергію за низькими тарифами. Так ТЕС вимушена реалізувати 

електроенергію за «нічним» тарифом по ціні удвічі  нижчій чим за «денний». В 

той же час якщо вийти на ринок небалансів  то цей же обсяг можливо 

реалізувати  на 15% дорожче.  

По – четверте, норми нового ринку зобов’язують оператора системного 

розподілу (ОСР) надавати інформацію щодо підписаних з всіма без винятку  

постачальниками угоди до системи ММS (Market Management System). Ці 

показники необхідні  для того щоб вирахувати вартість електроенергії, однак  

енергетична система не змогла це повністю забезпечити, тому  на ринку 

енергобалансів було складно передбачити за якою ціною буде продаватись 

електрична енергія. Результати впровадження цих новацій на початковому 

етапі діяльності ринку продемонстрували, що ОСР не були здатні надати в 

ММS повну інформацію про договори. Через це Укренерго не був у змозі 

вирахувати ціну для «небалансів». Тому тарифи для постачальників РДН,  

вираховували на базі операційних даних. Пізніше ця проблема була вирішена і 

на сьогодні до системи MMS направляється повна інформація. 

По – п’яте, за перші шість місяців 2020 р. середня оплата  державного 

підприємства  «ГП» з продуцентами «зеленої» електроенергії склав 25,7%, що 

спонукало Кабінет Міністрів ухвалити Меморандум, у якому зроблена спроба 

найти спільну мову з виробниками «зеленої» енергії щодо проблем, які  

виникли у сфері відновлюваної енергетики. Цей документ послужив основою 
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для прийняття Верховною Радою Закону України 810-IX від 21.07.2020р., 

головною метою якого було подолання всебічної кризи відсутності платежів 

перед тими компаніями, які здійснюють значні капіталовкладення у 

відновлювальні джерела енергії[5].  

Однак, цей Закон не був виконаний, в результаті, на початку 2021р. борги 

перед інвесторами у ВДЕ скли більше 30 млрд. грн. 

То що на наш погляд, варто зробити, щоб покращити ситуацію у галузі 

енергетики. 

Верховній Раді слід вирішити розбіжності між Законом України “Про 

акціонерні товариства” та Законом України “Про управління об'єктами 

державної власності”. Державне підприємство НЕК Укренерго, у своїй 

діяльності керується відповідним законодавством, а те у свою чергу є 

надзвичайно протирічивим. Візьмем тільки два закони України “Про акціонерні 

товариства” і “Про управління об'єктами державної власності”. Як відомо,  НЕК 

Укренерго 29 липня 2019 року перетворилася у акціонерне товариство, однак 

розбіжні положення цих законів можуть створити можливості  для політичного 

втручання в її діяльність. Все це вимагає від Верховної Ради України  

прийняття нового гармонізованого закону, що буде налагоджувати державну 

власність та у подальшому утверджувати практику корпоративного врядування. 

Потрібно приділити увагу розбудові  інституційної спроможності 

ДП НЕК Укренерго. Ще з  лютого 2019 року права, пов'язані з майном стосовно 

НЕК Укренерго здійснює Мінфін України[6]. Але ця функція для  головного 

фінансового відомства країни виявилася  проблематичною з деяких причин:  

1) розмежування діяльності власника та бюджетного контролю не має 

чіткого нормативно – правового  забезпечення;  

2) діяльність, яка була покладена на міністерство, незабезпечена 

відповідними фінансовими та кадровими ресурсами. 
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Все це вимагає від Верховної Ради ухвалити такі закони, які б створювали 

нормальні умови для діяльності акціонерних товариств, відмінили подвійне 

оподаткування, удосконалювали фондовий ринок та ринок капіталів. 

Реформування енергетичної сфери вимагає удосконалювати 

самостійність та ефективність діяльності регулятора в цьому  секторі.  Як 

відомо у 2016 році була створена Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Саме цей 

орган  затверджує для НЕК Укренерго тарифи на передачу і диспетчеризацію 

електроенергії. Ці новації призвели до руйнації  діяльності НКРЕКП як 

дійового регулятора у часи піднесення ринків електроенергії в Україні, що 

вразило його  незалежність та спричинило серйозні вади у сфері 

корпоративного врядування. 

Зокрема, з липні 2019 року, коли був запроваджений гуртовий ринку 

електроенергії, НЕК Укренерго став зловживати  систематичними замінами її 

тарифів на передачу і диспетчеризацію, все це спричинило критику з боку 

промислових споживачів, які  опротестовують підвищені тарифи. Регулятор не 

спромігся започаткував  механізм стабільності тарифу,  що також не покращило 

ситуацію на ринку електроенергії[7].  

 А це, в свою чергу, негативно вплинуло на фінансовий стан НЕК 

Укренерго та спроможність компанії виконувати нові функції та обов’язки, 

зокрема, покладені спеціальні обов’язки (ПСО). У грудні 2019 р. Верховна Рада 

прийняла зміни до Закону  про НКРЕКП, в результаті комісія перетворилася у  

центральний орган виконавчої влади який діє під орудою Кабінету Міністрів.  

Тим самим постало питання, чи регулятор у змозі надати сертифікат НЕК 

Укренерго як орган на якого покладені спеціальні обов’язки, саме це є 

вирішальною умовою інтеграції української енергосистеми до ENTSO-E. Тому 

Кабінет Міністрів України повинний створити незалежного регулятора, який, 

відповідає критеріям Енергетичного Співтовариства. Головні положення цих 

вимог наступні, регулятор: 
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1.  є непідвладним як від інтересів у галузі, так і від органів державного 

управління;  

2. утворює власну юридичну особу;  

3. керує власним бюджетом та має таку кількість матеріальних та 

фінансових ресурсів, щоб забезпечити своє функціювання.  

На реалізацію вимог Третього енергетичного пакету ЄС необхідно 

здійснити сертифікацію НЕК Укренерго як компанії на яку покладені 

спеціальні обов’язки, що є  важливою умовою інтеграція української 

енергосистеми до загальноєвропейської енергосистеми  ENTSO-E. 

Державні підприємства, які діють в сфері електроенергетики, мають бути 

здатними скласти конкуренцію  приватним генеруючим підприємствам, а ще 

одержати змогу збувати більші об’єми електроенергії на оптовому ринку, 

дістати такі умови на ринку електроенергії, які б забезпечували чесну 

конкуренцію, а також вплив на зменшення видатків на виробництво 

електроенергії в країні. 

 Оптовий ринок електроенергії потребує таких перетворень, які б 

гарантували кожному його з учаснику рівну конкуренцію, включаючи 

закордонних енергокомпаній.  На сьогоднішній день, український ринок у цій 

царині панує потужна регламентація: це зачіпає і ролі різних учасників ринку, і 

цін. У першу чергу це пов’язано із політичною складовою, а саме втримати під 

контролем ціни для населення.  

Тому великі об’єми електроенергії, які генеруються  НАЕК Енергоатом і 

ПрАТ Укргідроенерго, - є джерелом дешевої електроенергії для населення в 

рамках ПСО. Залишкові обсяги електроенергії які попадають на оптові ринки в 

при певних обставинах можуть створювати умови для корупції і  

зловживань[8].  

Важливу роль у аналізі динаміки ринку мають відігравати НКРЕКП і 

АМКУ, що у свою чергу повинно спонукати їх до конкретних дій для його 

урегулювання. Важливим у плані розвитку конкуренціє є  і дозвіл допустити на 
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цей ринок енергокомпанії із сусідніх країн. Посиленню ринку будуть слугувати 

заходи по позбавленню державних підприємств спеціальних обов’язків та 

втрати їх права обмеження ціни. Для того щоб вирішити проблему зростаючої 

ціни електроенергії для населення, потрібно запровадити бажано практику 

надання  прямих субсидій тим домогосподарствам, які не в змозі винести 

ціновий тягар. 

 Коли мова йде про ринок електроенергії ‒ відокремлення функцій 

генерації електроенергії, її постачання та передачі/розподілу. 

Це частина реформ у сфері енергетики, спрямованих на демонополізацію 

енергетичних ринків та збільшення конкуренції, що забезпечить відповідність 

механізмів та принципів роботи українських енергетичних ринків 

європейському законодавству, зокрема, Третьому енергопакету.  

Види діяльності з транспортування та розподілу газу та електроенергії 

вважають природними монополіями: збудувати альтернативний газопровід чи 

електричні мережі теоретично можливо, однак на практиці ‒ технічно складно 

та дуже дорого. 

Натомість ринки постачання природного газу та електроенергії – 

конкурентні. І на цих ринках компанії змагаються за споживачів ціною, якістю 

обслуговування, додатковими пропозиціями. Але щоб конкуренція на 

відкритих ринках розвивалася, усі постачальники повинні мати однаковий 

доступ до газопроводу чи електромережі. Що неможливо забезпечити, якщо 

одна з зацікавлених компаній володіє або керує цим ресурсом. 

Виконуючи вимоги Третьому енергопакету Україна повинна забезпечити 

розподіл функцій генерації електроенергії, її постачання та передачі/розподілу, 

так званого анбандлінгу для оператора системи розподілу (ОСР). Ціллю цих 

заходів є впровадження конкуренції в роздрібних продаж на ринку постачання 

електроенергії. Цей аспект є створює можливість особливо виходу на ринок 

непідвідомчих гравців, потрібно  урахувати і  те, що дотеперішні обленерго, 
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яких анбандлінг зробив постачальниками та операторами в ОСР, зловживають 

можливостю використання свого джерела постачання. 

Ще одна проблема яку необхідно вирішити на енергоринку, це створити 

дієвий ринок зберігання рівноваги  та  допоміжних послуг. Ці послуг, особливо 

з урахуванням впливу на ринок електроенергії отриманої з відновлюваних 

джерел, позначатимуться на ціну та надійність системи електропостачання. 

Оператор службових послуг повинний  активніше  притягувати можливих 

постачальників послуг на ринок та у створення умов для надання послуги 

відповідно  вимогам сертифікації НКРЕКП. 

 І на сам кінець, українській владі необхідно знайти джерела сплати 

заборгованості  на електроенергетичному ринку. Ці так звані старі борги, а 

також неоплачені нещодавні рахунки певними покупцями, призвели до 

банкрутства ДПЗД Укрінтеренерго, а також створили серйозні проблеми у 

діяльності  ДП Енергоринок. Все це вимагає від уряду прийняття рішучих дій, а 

саме: найти спосіб отримати кошти від цих боргів, включаючи і такі 

безпощадні  заходи як  конфіскація  бізнесу боржника у власність компанії, якій 

вони  винні певні кошти. Окрім цього, виконання  НЕК Укренерго спеціальних 

обов’язків повинні реалізуватися у прозорий спосіб, а звітувати про їх 

виконання потрібно окремо і вчасно. 
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зверталися до президента 

https://www.epravda.com.ua/news/2020/08/19/664188/  
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На сьогодні, фінансовому аналізу діяльності сільськогосподарських 

підприємств приділяється левова частка уваги різних дослідників. Адже 

Україна має близько 70 % земель виділених саме під сільське господарство. До 

того ж, продукція вищезазначених підприємств активно починає 

використовуватися як складова зовнішньоекономічної діяльності. Відтак, 

існують різні методики та підходи до проведення фінансового аналізу 

діяльності підприємства в залежності від її напрямків та використаних 

ресурсів.[1] Загальний аналіз господарської діяльності слід розуміти як 

складову економічного аналізу, що вивчає економічні явища та процеси на 

рівні окремих суб’єктів господарювання.[2] 

Головною метою фінансового аналізу виступає оцінка загального 

фінансового стану підприємства, визначення оптимального використання 
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основних та необоротних засобів, фінансових ресурсів задля забезпечення 

ефективної діяльності підприємства та отримання максимального прибутку. 

Також, важливе місце у проведенні фінансового аналізу підприємства 

відіграє комплексний підхід до оцінки його можливостей, розробка плану 

оптимізації отриманих показників і прогнозування перспектив розвитку 

підприємства в цілому. 

На прикладі КТ «Желєв С.С. і компанія» Мелітопольського елеватора» 

буде проведена комплексна та якісна оцінка фінансового стану підприємства. 

Ресурсний потенціал підприємства є одним з найважливіших факторів, 

які впливають на здійснення ним своєї діяльності. Таким чином, ресурсний 

потенціал представляє собою сукупність певних ресурсів, якими може 

розпоряджатися підприємство, а також здатність працівників і менеджерів 

використовувати їх з метою виробництва товарів (послуг) та отримання 

максимального прибутку. Основними елементами ресурсного потенціалу 

виступають наступні види: трудові, матеріальні (основні фонди та оборотні 

активи), фінансові, нематеріальні та інформаційні.  
Таблиця 1. Показники забезпечення підприємства основними засобами та ефективності їх 

використання 

Показники 

 
2017 
рік 

 

2018 
рік 

2019 
рік 

2019 рік до 2017 
року 

+; - % 

Чиста виручка від реалізації 
продукції, тис. грн. 271 334 450 288 400 516 129 182 147,6 

Середньорічна вартість основних 
засобів, тис. грн. 37 927 49 016 54 002, 5 16075,5 142,4 

Чистий фінансовий результат, 
тис. грн. 186 85 535 349 287,6 

Фондовіддача, грн. 7,1 9,2 7,4 0,3 104,2 
Фондомісткість, грн. 0,13 0,1 0,13 0 100 
Фондоозброєність, грн. 294 383 380,3 86,3 129,4 
Рентабельність основних засобів, 
% 0,5 0,2 0,9 0,4 180 



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

© Трусова Н.В., Желєв С.С., Маніло А.О. 
104 

Відтак, проведений аналіз показав, що кількість виробленої готової 

продукції у 2019 році зросла на 4,2 % порівняно з 2017 роком, а необхідність у 

використанні основних засобів залишалася незмінною. В той самий час як 

оснащеність праці основними засобами збільшилася майже на 30% і 

рентабельність основних засобів теж виросла на 80%. В цілому, в 2019 році КТ 

« Желєв С.С.  І Компанія» Мелітопольського елеватора»  збільшили свою 

ефективність використання власних основних засобів і забезпечені ними у 

достатній кількості, про що свідчить також збільшення чистого фінансового 

результату на 187,6 %. 

Не менш важливою складовою оцінки ефективності діяльності 

підприємства є використання оборотних засобів. До основних показників 

належать: коефіцієнт оборотності (показник, який відноситься до категорії 

оцінки ділової активності підприємства та вимірює наскільки є ефективним 

використання оборотних засобів даного підприємства), коефіцієнт 

завантаженості(навпаки відображає кількість використаних оборотних коштів 

на гривню готової продукції), тривалість одного обороту та рентабельність 

оборотних коштів. 
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Таблиця 2. Показники ефективності використання оборотнпих засобів 

Показники 2017 
рік 

2018 
рік 

2019 
рік 

2019 рік до 2017 року 

+; - % 
Чиста виручка від 
реалізації продукції, тис. 
грн. 

271 334 450 288 400 516 129 182 147,6 

Чистий прибуток, тис. грн. 186 85 535 349 287,6 

Середньорічна вартість 
оборотних засобів, тис. грн. 153 624 211 875  

231 602,5 77 978,5 150,8 

Коефіцієнт оборотності 1,8 2,1 1,7 -0,1 94,4 

Коефіцієнт завантаження 0,6 0,5 0,6 0 100 

Тривалість одного обороту, 
днів 200 171 212 12 106 

Рентабельність оборотних 
коштів, % 0,12 0,04 0,2 0,08 166,7 

 

Значення показників даного підприємства свідчать про достатньо 

позитивну динаміку використання оборотних засобів, за винятком незначного 

зменшення коефіцієнта оборотності на 5,4% та збільшення тривалості одного 

обороту з 200 днів у 2017 році до 212 днів у 2019 році.  Дана негативна 

тенденція відображає зниження ефективності фінансового менеджменту на 

підприємстві, адже спостерігається ріст необхідності в ресурсах задля 

фінансування оборотних засобів. 

Наступним, важливим елементом у фінансовій системі будь-якого 

підприємства, який характеризує фінансову стабільність виступають фінансові 

ресурси. Як стверджує Катан Л.І., за джерелами створення фінансові ресурси 

можна поділити на власні, позичкові та залучені.[3] 
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   Таблиця 3. Структура фінансових ресурсів підприємства на кінець року 

Види 

ресурсів 

 

2017 рік 

 

2018 рік 2019 рік 
2019 рік до 2017 

року 

тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % +; - % 

Власні 38 536 17,8 40 592 13 41 127 15,7 2 591 106,7 

Залучені 173 101 79,8 263 017 84,5 215 351 82,3 42 250 124,5 

Позикові 5 290 2,4 7 709 2,5 5 130 2 -160 97 

Всього 216 927 100 311 318 100 261 608 100 44 681 120,5 

 

Отже, розглядаючи структуру фінансових ресурсів підприємства на 

кінець року, треба зазначити, що частка власних ресурсів у структурі за 2019 - 

15,7%, зменшилася, у порівнянні з 2017 – 17,8%, що вказує підприємство не є 

дуже стабільним і незалежним від кредиторів та інвесторів. Разом із тим 82,3% 

залучених ресурсів підприємства слугує доказом фінансової надійності, адже це 

показує високий рівень довіри кредиторів та інвесторів до нього.  

Фінансовий результат виступає вагомою складовою оцінки ефективності 

діяльності підприємства. Таким чином, підприємство може отримувати 

прибуток або збиток у кінці звітного періоду. Дані категорії включають 

показники, які відображаються у формі № 2 «Звіт про фінансові результати» і 

виражають рівень ефективності інвестиційної, виробничої та фінансової 

діяльності підприємства.  

 

 

 

 

 

 

 

 



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

www.openscilab.org  Економічні науки 

© Трусова Н.В., Желєв С.С., Маніло А.О.   
107 

Таблиця 4. Аналіз фінансових результатів підприємства, тис.грн.  

 

Аналіз фінансових результатів підприємства у розрізі 2017-2019 рр., 

показав, що чистий фінансовий результат у 2019 році помітно виріс, на цілих 

187,6%, за рахунок збільшення  валового прибутку та інших операційних 

доходів [17]. Також, має місце ріст адміністративних, витрат на збут та інших 

адміністративних витрат.  В цілому, спостерігається позитивна динаміка  

діяльності  даного підприємства. 

Операційній витрати – це ті витрати, які направлені на здійснення 

підприємством основної діяльності, тісно пов’язаної  з виробництвом та 

реалізацією продукції. Вони ж входять до собівартості готової продукції. 

Показники 
2017  
рік 

2018 рік 
2019  
рік 

2019 рік до 2017 
року 

+; - % 

Чистий дохід від реалізації 271 334 450 288 400 516 129 182 147,6 

Собівартість реалізованої 
продукції 

260 960 420 510 372 935 111 975 143 

Валовий прибуток 10 374 29 778 27 581 17 477 268,5 

Інші операційні доходи 8 153 12 373 13 519 5 366 165,8 

Адміністративні витрати 1 277 1 635 10 648 9 371 833,8 

Витрати на збут 5 204 15 027 13 475 8 271 258,9 

Інші операційні витрати 6 126 20 895 11 399 5 273 186 

Фінансовий результат від 
операційної діяльності 

5 920 4 594 5 578 - 342 94,2 

Дохід від участі в капіталі - - - - - 
Інші фінансові доходи - 1840 - - - 
Інші доходи 632 - 434 - 198 68,7 
Фінансові витрати 5 014 4 940 3 372 -1642 67,3 
Втрати від участі в капіталі - - - - - 
Інші витрати 1 051 1 028 1 531 480 145,7 
Фінансовий результат до 
оподаткування 

487 466 1 109 622 227,7 

Чистий фінансовий результат 186 85 535 349 287,6 
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Відомо два види операційних витрат відповідно до кореляції з обсягом 

продукції, що реалізується: повторювані ( витрати на матеріали та сировину. 

витрати на оплату праці) та постійні ( адміністративні витрати). 
Таблиця 5. Структура операційних витрат підприємства за елементами 

Види 
ресурсів 

2017 рік 2018 рік 2019 рік 
2019 рік до 2017 

року 
тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. % +; - % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Матеріальні 
затрати 

12 003 16,8 376 328 84,3 244 773 85,4 232 770 2093,2 

Витрати на 
оплату праці 

5 521 7,8 6 475 1,4 7 642 2,6 2 121 138,4 

Відрахуванн
я на 
соціальні 
заходи 

1 206 1,7 1 416 0,3 1 663 0,6 457 137,9 

Амортизація 4 492 6,3 7 082 1,6 10 469 3,7 5 977 233,1 
Інші 
операційні 
витрати 

47 923 67,4 55 319 12,4 22 209 7,7 -25 714 
 

46,3 
 

Всього 71 145 100 446 620 100 286 716 100 215 571 403 

В даному випадку, у 2019 році суттєво збільшилися матеріальні затрати 
(майже у 21 раз) порівняно з базисним, що є результатом збільшення 
собівартості продукції ( на 43%), зростанні амортизаційних витрат (на 133 %), 
втім інші операційні витрати зменшилися станом на 2019 рік (на 53.7%). 

У підсумку можна сказати, що підприємство значно збільшило свої 
операційні витрати станом на 2019 рік, а саме матеріальні витрати, при цьому 
збільшуючи і інші витрати, окрім інших витрат. Тут спостерігається спадна 
динаміка. 

Взагалі, ґрунтовна оцінка фінансового стану є запорукою  успішного 
здійснення господарської діяльності підприємства, результатом якої у 
подальшому, буде управлінське рішення з приводу розвитку певних напрямів 
ведення господарства. Існують різні методики проведення даної оцінки [18]. 
Найбільш популярними на сьогодні методами виступають : методи, засновані 
на базі аналізу балансу підприємства (трендовий, горизонтальний, 
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вертикальний, метод фінансових коефіцієнтів); економічно-математичні 
методи; евристичні – пов’язані з нетрадиційними, заснованими на інтуїції та 
досвіді, вирішення подібних задач та методи оцінок експертів. 

Отож, фінансовий стан – це категорія, яка об’єднує у собі всі елементи 
фінансових відносин окремого підприємства і виражається у сукупності 
виробничо-господарських факторів та характеризуються системою показників, 
які відображають наявність, використання та розміщення фінансових ресурсів. 
Розрахунки показників оцінки фінансового стану підприємства наведені у 
таблицях 6 та 7, відображають наступне. 

Таблиця 6. Аналіз ліквідності балансу на кінець року  

Показники 
2017 
 рік 

2018 
 рік 

2019 
рік 

2019 рік до 2017 року 

+; - % 
Групування 

активів балансу 
216 927 311 318 261 608 44 681 120,6 

А1 1 032 11 512 7 264 6 232 703,9 
А2 44 205 113 434 119 742 75 537 270,9 
А3 59 723 71 983 79 452 19 729 133 
А4 48 020 254 843 208 362 160 342 433,9 

Групування 
пасивів балансу 

216 927 311 318 261 608 44 681 120,6 

П1 150 257 242 997 178 287 163 260 118,7 
П2 22 896 20 112 37 064 14 168 161,9 
П3 5 290 7 709 5 130 -160 97 
П4 38 536 40 592 41 127 2 591 106,7 

Оцінка ризику ліквідності за допомогою абсолютних показників 
наближена до моделі допустимої ліквідності, адже спостерігається перевага 
активу груп А2, А3 та А4 над групами пасиву, окрім активу групи А1. Також, 
можна спостерігати збільшення у 2019 році короткострокових кредитів на 61,9 
% та зменшення зменшення довгострокових кредитів на 3%. В цілому ж, 
даному підприємству  дещо не вистачає наявного на балансі майна для 
розрахунку за своїми зобов’язаннями. 

 
 



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

© Трусова Н.В., Желєв С.С., Маніло А.О. 
110 

Таблиця 7. Аналіз фінансового стану підприємства 

Показники 2017 рік 2018 рік 2019 рік 
2019 рік до 

2017 року (+, -) 
1 2 3 4 5 

Частка основних засобів в активах 0,19 0,2 0,2 0,01 
Коефіцієнт зносу основних засобів 0,47 0,4 0.5 0,03 
Коефіцієнт придатності 0,52 0,6 0,5 -0,02 
Коефіцієнт мобільності активів 3,51 4,5 3,9 0,39 
Коефіцієнт незалежності  0,17 0,13 0,2 0,03 
Коефіцієнт фінансування 1,05 1,06 0,5 -0,55 
Коефіцієнт забезпеченості власними 
оборотними засобами 

-0,02 -0,03 -0,03 -0,01 

Коефіцієнт фінансової стійкості 0,2 0,2 0,2 0 
Коефіцієнт маневреності власного 
капіталу 

-0,1 -0,2 -0,17 -0,07 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,006 0,04 0,03 0,024 
Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,6 0,7 0,6 0 
Коефіцієнт покриття 0,98 0,97 0,97 -0,01 
Коефіцієнт співвідношення 
кредиторської та дебіторської 
заборгованості 

0,3 0,2 0,5 0,2 

Коефіцієнт рентабельності активів 0,0009 0,0003 0,002 0,0011 
Коефіцієнт рентабельності власного 
капіталу 

0,005 0,001 0,006 0,001 

Коефіцієнт рентабельності продажу 0,0007 0,0002 0,001 0,0003 
Коефіцієнт рентабельності реалізації 
продукції 

0,039 0,07 0,07 0,031 

Коефіцієнт оборотності активів 1,4 0,7 1,4 0 
Коефіцієнт оборотності дебіторської 
заборгованості 

3,6 5,3 4,8 1,2 

Коефіцієнт оборотності кредиторської 
заборгованості 

24,5 37,6 15,03 -9,47 

Строк погашення дебіторської 
заборгованості 

100 68 75 -25 

Строк погашення кредиторської 
заборгованості 

15 10 24 9 

Коефіцієнт оборотності запасів 2,8 3,2 2,5 -0,3 
Фондовіддача 7,2 9,2 7,4 0.2 
Коефіцієнт оборотності власного 
капіталу 

7,2 11,4 9,8 2,6 
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Згідно за значенням показників оцінювання майнового стану, можна 

сказати, що частка основних засобів є достатньо малою – 20% у 2019 році, 

коефіцієнт зносу основних засобів є не дуже високим, на відміну від  

коефіцієнту мобільності активів – 3.9. Показники оцінювання фінансової 

стійкості відображають посилену залежність підприємства від позикових 

коштів, адже коефіцієнт автономії менший за нормативне значення – 0,5 та, як 

результат, коефіцієнт фінансової стійкості лише 0,2. Власного ж капіталу, 

підприємству не вистачає для забезпечення оборотними засобами. 

Оцінка ліквідності активів за всіма показниками не дістає нормативних 

значень, і слугує доказом недостатності ліквідних активів для погашень 

зобов’язань. 

Аналіз оцінки прибутковості, а саме коефіцієнт рентабельності активів у 

динаміці збільшився, з 0,005 у 2017 році до 0,006 у 2019 році. Відтак, відбулося 

збільшення чистого прибутку.  

Показники оцінювання ділової активності показують нерівномірність 

обертання активів, адже строк погашення кредиторської заборгованості 

становить 24 дні, на відміну від дебіторської – 75 днів. Відповідні показники не 

є бажаними для високої ефективності діяльності підприємства. 

В цілому, аналіз фінансового стану відображає підвищення ефективності 

діяльності підприємства станом на 2019 рік, незважаючи на нестабільну 

ситуацію за рахунок низької частки основних засобів, залежності підприємства 

від кредиторів та інвесторів і нерівномірного обертання активів. 

У підсумку, варто зазначити, що оцінка фінансового стану даного 

підприємства показала доволі високу залежність від залучених коштів – 

коефіцієнт автономії становить всього 0,2, хоча даний показник є гарантом 

довіри кредиторів та інвесторів до підприємства; збільшення операційних 

витрат через підвищення собівартості продукції, зростанні адміністративних 

затрат; недостатню ліквідність активів, бо коефіцієнт абсолютної ліквідності – 

0,03. Не зважаючи на збільшення прибутку у 2019 році, даному підприємству 
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не вистачає власного капіталу для забезпечення оборотними засобами, так  як 

частка основних засобів в активах складає 0,2. Таким чином, фінансовий стан 

підприємства не є стабільним. 
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В контексті сучасної історичної освіти доречно вести мову про 

модернізацію методики роботи з історичним джерелом. Варто зазначити, що 

історичне джерело як засіб навчання історії добре вписується в сучасну освітню 

парадигму: по перше, документ відображає реальну, а не вигадану ситуацію; по 

друге, він дає уявлення про відносність історичного знання. Третя перевага 

зумовлена безмежним розмаїттям джерел: кожен документ здатний 

продемонструвати, з одного боку, подібність між нами та людьми з дуже давніх 

епох, а з іншого – відмінність близьких поколінь. Нарешті, джерело здатне 

переконливо продемонструвати, наскільки та як можна спотворити інформацію, 

причому як свідомо, так і несвідомо. Узагальнюючи якості, що зумовлюють 

принадність джерел для сучасного уроку історії, відомий європейський 

методист Роберт Страдлінг, зокрема, зазначає, що документальні свідчення 

допомагають показати процес ухвалення рішення в реальному часі – під 

тиском, за наявності неповної чи суперечливої інформації тощо. Перевагою 

роботи з джерелами є також те, що студенти мають застосовувати основні 

історичні поняття, ставити запитання, аналізувати й пояснювати зміст 

інформації, робити висновки й власні умовиводи, які вони потім можуть 

порівняти з іншими оцінками [1]. Окрім того, первинні джерела надають  

можливість відчути себе в ролі людей, безпосередньо пов’язаних з подіями, що 

вивчаються. Виняткову роль джерел у навчанні історії визначає також їх 
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здатність демонструвати студентам різні точки зору на одні й ті самі події, 

явища та особистості. 

Метою громадянської та історичної освітньої галузі є розвиток 

особистості учня через осмислення минулого, сучасного та зв’язків між ними, 

взаємодії між глобальними, загальноукраїнськими і локальними процесами; 

формування ідентичності громадянина України, його активної громадянської 

позиції на засадах демократії, патріотизму, поваги до прав і свобод людини, 

визнання цінності верховенства права та нетерпимості до корупції [2]. 

Загальновідомо, що показником ефективності освіти є контроль. Як 

невід’ємний компонент процесу навчання він унаочнює його результати, 

оскільки дає змогу з’ясувати рівень опанування здобувачами освіти 

програмового матеріалу, набуття ними соціального досвіду, оволодіння 

теоретичними й практичними знаннями, навичками, уміннями та формування в 

них певних особистісних рис. Головним принципом контролю є його 

співвіднесеність з навчальними цілями, відтак метою ЗНО/ДПА є з’ясування 

рівня сформованості історичної компетентності кожного студента, що 

передбачає визначення структури засвоєних знань, умінь і з’ясування рівня 

оперування ними. 

Варто пам’ятати, що викладач має навчити студентів алгоритмів 

виконання тестових завдань різних форм, аналізу результатів тестування, 

виявленню типових помилок й визначенню шляхів їх усунення.  

Звернімо увагу на історичні персоналії, подані в програмі ЗНО з історії 

України. Студенти повинні вміти розпізнавати за портретними рисами 

(автентичними пам’ятками – фотографіями тощо) історичних осіб, 

характеризувати діяльність цих людей, встановлювати відповідність між їх 

діяльністю та певними політичними силами чи обставинами, історичною 

епохою, оцінювати їх вплив на хід історичних подій, асоціювати  документ із 

діяльністю особистості.  
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Під час підготовки до ЗНО малюнки, фотографії, плакати різних епох є не 

лише ілюстраціями до завдань. Вони є самостійними джерелами, які надають 

необхідну інформацію для виконання тестового завдання. Тому важливо 

користуватися правильним підходом до їх дослідження й аналізу.  

Серед інших візуальних джерел, що використовуються у завданнях ЗНО з 

історії України, є карикатура. Історична цінність карикатур полягає в тому, що 

вони дозволяють отримати уявлення про думки та настрої людей у певний час. 

Карикатури коротко подають або узагальнюють суть проблеми. Однак, слід 

пам’ятати, що карикатурист передбачає повну поінформованість про події, 

явища, людей, яких стосується намальована карикатура. Тому використання 

карикатури часто потребує володіння додатковими історичними знаннями. 

Карикатурист є необ’єктивним і відверто не прагне подати різні точки зору, бо 

висловлює лише свій (або замовника) погляд. За допомогою спеціальних 

художніх засобів він створює позитивне чи негативне враження, нерідко 

спираючись на певні стереотипи. Тому слід особливу увагу звертати на правила 

інтерпретації та аналізу карикатури. 

На окрему увагу заслуговують завдання, що перевіряють уміння 

працювати з історичною картою. Відповідно до програми ЗНО з історії України 

студентам необхідно пропонувати завдання, у яких використовуються  

навчальні історичні карти. 

Вважаємо доцільним на заняттях використовувати тестові завдання, які 

передбачають опрацювання фрагментів історичних джерел, яких, як відомо, 

щороку стає більше в тестах сертифікаційних робіт. 

Невід’ємною складовою програми ЗНО з історії України є перелік 

пам’яток архітектури та образотворчого мистецтва, обов’язкових для 

розпізнавання абітурієнтами. 

Актуальність обраної теми полягає в  необхідності  приділяти підвищену  

увагу  вивченню історичних джерел, які є більш складною частиною для 

опрацювання. Сучасна молодь, як правило, не полюбляє читати, а витяги з 
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документів мають немалі обсяги, які необхідно не тільки уважно прочитати 

повністю, а ще й проаналізувати. Студенти із більшим задоволенням виконують 

завдання з коротким запитанням, які не вимагають запам’ятовування сутності 

та аналізу прочитаного. 

Однією з особливостей сучасного навчального процесу є широке 

використання різноманітних інформаційних технологій. Інтерактивні дошки, 

комп’ютери, гаджети та Інтернет стали невід’ємними складовими освітнього 

процесу. Студентам не цікаві заняття без використання відео наочності, 

електронних посібників і підручників тощо. Інтерактивні засоби навчання 

дають можливість урізноманітнювати процес засвоєння матеріалу, переключати 

та концентрувати увагу студента завдяки звичним для нього технологіям. 

Дистанційне навчання поставило перед педагогами та здобувачами 

освіти нові виклики. 

Вивчення історичних джерел під час дистанційного навчання, яке 

вимагає самостійного опрацювання певного матеріалу, стає проблематичним. 

Відсутність викладача під час роботи з історичними джерелами не дає 

можливості в повній мірі проконтролювати даний процес, визначити 

правильність інтерпретації студентом тексту, картини, карикатури, що може 

призвести до невірного засвоєння знань. Виникає нагальна потреба у 

поясненнях викладача, застосуванні додаткової інформації, відео, презентацій, 

посібників. 

Сучасні технології освіти досліджуються багатьма педагогами: їхня 

сутність відображена в роботах А.Беляєвої, В.Беспалька, І.Дичківської, 

І.Нікішиної, Г.Селевка та ін..; проблемами впровадження освітніх інновацій 

займаються І.Бех, С.Гончаренко, І.Єрмаков, В.Ільченко, Н.Пастернак, 

В.Паламарчук, В.Сластьонін; дослідження інноваційних педагогічних 

технологій здійснюють М.Карлін, В.Лозова, О.Пєхота, С.Подмазін, 

І.Прокопенко, Г.Селевко та ін..; здійснюється аналіз на основі діяльнісного 

підходу в працях І.Зязюн та ін..; обгрунтування застосування освітніх 
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технологій професійного навчання – у працях А.Бєляєва, Р.Гуревича, 

О.Домінського, Н.Ничкало, Д.Чернілевського та ін..; узагальнений досвід 

методики викладання історії – у працях К.Баханова, С.Власова, О.Пометун, та 

ін..  

Зміст освіти засвоюється за допомогою методичної організації 

(технології) навчання, яка передбачає певні форми, методи, методичні прийоми 

та засоби навчання [3].Суть їх полягає у тому, що вони дають відповідь на 

питання, як вчити, визначають двосторонню діяльність учасників освітнього 

процесу.  

Сьогодні студент прагне не стільки нагромадження історичних фактів, 

скільки їх осмислення й узагальнення, встановлення логічних зв'язків між 

історичними фактами та розкриття закономірностей. В цей час зростає питома 

вага знань, що студент одержує самостійно. Це пов'язано з розвитком логічного 

мислення, навчальних умінь, досвіду пізнавальної діяльності тощо. У цьому 

віці розвивається інтерес до тих елементів знань, що відносяться до питань 

політики, моралі, мистецтва.  

Цілі та завдання навчання визначають зміст історичної освіти. Відповідно 

до цілей і змісту обирається оптимальна організація (технологія) викладання і 

навчання, які мають бути  адекватними пізнавальним можливостям студентів. 

Ефективність організації педагогічного процесу перевіряється отриманими 

результатами.  

Як відомо, до історичних джерел належить все створене людиною: 

предмети матеріальної культури, звичаї, обряди, пам'ятки писемності. У 

широкому сенсі пам'ятки писемності в методиці називають документами. 

Значення застосування історичних документів на заняттях полягає в тому, 

що дозволяє реалізувати принцип наочності в навчанні історії, активізуює 

процеси мислення й уяви, що сприяє більш плідному засвоєнню історичних 

знань і розвитку історичної свідомості. У здобувачів освіти формуються уміння 
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навчальної роботи: читати документи, аналізувати і визначати потрібну 

інформацію, міркувати, оцінювати значення документів минулого і сьогодення.  

Під час роботи з історичним документом необхідно застосовувати 

наукові методи оцінки. Підготовка до використання джерел на занятті 

передбачає їх попередній добір і педагогічну обробку: відібрати зміст; у разі 

потреби видозмінити документ, не торкаючись його сутності, не допускаючи 

тенденційних вилучень та зберігаючи особливості стилю автора; пояснити нові 

терміни і поняття; розробити завдання до тексту джерела. 

Навчання роботі з документом включає наступні етапи: 

1) викладач дає зразок розбору документа; 2) студенти аналізують документ 

під керівництвом викладача; 3) працюють під керівництвом викладача і 

самостійно; 4) самостійно вивчають документ на занятті і вдома. Викладач на 

занятті знайомить студентів з документом, пояснює суть завдання. Вдома 

студенти готують невеличкі повідомлення, описи на основі документа, тексту й 

ілюстрації підручника, твори, есе та ін. 

Робота з документами також включає: читання і переказ документа і 

складання плану; пояснювальне читання з попередньою і заключною бесідою; 

самостійний розбір документа і відповіді на запитання до нього; порівняльне 

зіставлення двох документів, що доповнюють один одного і характеризують 

одну і ту саму подію; надають критичну оцінку документа. При цьому студенти 

визначають його частини, головні ідеї, вчаться знаходити докази того чи іншого 

положення. Викладач пропонує студентам «прочитати, що сказано про це в 

документі», «навести цитату з документа, де сказано про це», «довести на 

основі тексту документа», «підтвердити свою думку документом» та ін. [4]. 

Документи дозволяють виявити суперечливість позицій конкретних осіб, 

що викликає потребу вирішити проблему, а це допомагає усвідомити сутність 

явищ і процесів. Ефективним є порівняння документів, що висвітлюють одну 

подію з різних позицій.  
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Отже, роль документів і завдань, що містяться в них, полягає у тім, щоб 

виявити протиріччя в навчальному матеріалі. Завдання розробляються на 

різних рівнях складності з урахуванням пізнавальних можливостей студентів. 

Під час аналізу сертифікаційних робіт з історії України ми бачимо певну 

кількість завдань з використанням образних наочних засобів різних видів: 

історичних картин, портретів, карикатур, плакатів тощо. 

Для успішного складання ЗНО сучасного студента обов’язково треба 

навчити роботі з художніми наочними джерелами. 

Картини-портрети допомагають відтворити образи історичних діячів. У 

першу чергу при вивченні портрета увага звертається на риси обличчя, що 

характеризують зображену на ньому людину як особистість. Поряд з розглядом 

анатомічних рис обличчя та їхньою розшифровкою велика увага звертається на 

одяг, нагороди, знаки відмінності, інтер'єр приміщення, в якому знаходиться 

людина тощо. Усе це коментується і дає можливість для змістовної 

характеристики зображеної особистості та її місця в історії. 

Інколи при роботі з портретом однієї особи необхідно використати 

альтернативні зображення. Адже портрети писалися художниками, яким герої 

могли бути симпатичні, байдужні або неприємні. Багато портретів писалися за 

замовленням, отже, художники повинні були задовольняти вимоги замовників. 

Тому декілька портретів можуть дати більш об'єктивні уявлення про 

особистість. 

На занятті різні типи картин використовуються з різними цілями: як 

вихідне джерело знань чи зорова опора в розповіді викладача; як джерело знань 

під час самостійної роботи чи дослідження студентів. Для розкриття якого-

небудь процесу демонструється відразу кілька картин, наприклад, щоб показати 

зміни стилів архітектурних пам'ятників у різні періоди історії.  

Одним з наочних засобів навчання історії є карикатура. Вона доступна, 

художньо виразна, для неї характерна гостро виражена ідея. 
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Тому карикатура легко сприймається. Карикатура-ілюстрація часто 

використовується для наочного підтвердження слів викладача чи самостійного 

дослідження студентами спірного питання. Карикатура-характеристика вимагає 

роз'яснення сутності, коментаря педагога. Для образної характеристики 

особистості використовується портретна карикатура, а для цілої епохи чи 

великого історичного явища - символічна. 

Для відпрацьовування умінь можна застосовувати на занятті кілька 

картин, але не більше 2-3. Значна кількість ілюстративного матеріалу може 

послабити інтенсивність сприйняття, а численні образи переплутаються у 

свідомості й ускладнять сприйняття нового. 

Важливим видом наочних засобів навчання, які зустрічаються у 

сертифікаційних завданнях, є графічна, чи умовно-графічна, наочність. До 

групи умовно-графічних наочних засобів входять історичні карти, схеми, 

локальні схематичні плани, графіки і діаграми. Ці засоби відбивають кількісні і 

якісні сторони історичного процесу, розміщення історичних фактів у просторі, 

істотні ознаки фактів, їх причинно-наслідкові зв'язки і закономірності. Тим 

самим вони сприяють формуванню у студентів умовних, символічних образів 

минулого і теоретичних уявлень.  

На відміну від інших наочних засобів, наприклад навчальних картин, 

історичні карти не дають конкретизованого наочного уявлення про події, а 

лише відтворюють просторово-часові конструкти, використовуючи абстрактну 

мову символів. 

Одним із видів узагальнюючих карт є тематичні. На географічному тлі 

тематичних карт відображені окремі події чи сторони історичного процесу. Ці 

карти розвантажені від позначень, що не мають відношення до теми. На них 

більш ґрунтовно представлені фрагменти, найважливіші події і явища за 

конкретною тематикою. 

Історична карта – це повноцінне джерело історичної інформації, і 

правильна організація роботи з нею дозволяє досягти важливих при викладанні 
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історії цілей. Вона поєднує часові і просторові параметри події, вказує на 

статистичні складові історичного процесу, пов’язує образи та уявлення, які 

виникають в результаті роботи з навчальним текстом, з просторовим 

сприйняттям певної історичної реальності.  

Як висновок можна зазначити, що існує нагальна потреба в  

необхідності  приділяти  підвищену  увагу  вивченню історичних джерел, які є 

більш складною частиною для опрацювання студентами.  

Інтерактивні засоби навчання дають можливість урізноманітнити процес 

засвоєння матеріалу, переключити та сконцентрувати увагу студента. 

Вивчення історичних джерел під час дистанційного навчання, яке 

вимагає самостійного опрацювання певного матеріалу, має певні проблеми. 

Таким чином, на першому етапі співпраці метою викладача стає необхідність 

навчити студента алгоритму роботи з документами, образною та умовно-

графічною наочністю.  

Добре продумана та побудована методична організація (технологія) 

освітнього процесу дозволяє найбільш ефективно формувати у здобувачів 

освіти історичні знання, пізнавальні вміння, ключові й предметні 

компетентності, розвивати їх історичну свідомість, здібності, виховувати 

громадянські цінності та якості, досягати якісних результатів. 
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Аннотация. 

В системе мер по обеспечению безопасности движения на 

железнодорожном транспорте ключевая роль принадлежит машинистам. В 

связи с этим возникает необходимость в повышении уровня их 

профессиональной надежности. В данной статье рассматриваются результаты 

использования метода диагностики заболеваний  работников локомотивных 

бригад при помощи автоматизированной системы. Автоматизированная 

система предрейсовых медицинских осмотров внедряется на предприятиях для 

снижения рисков, обусловленных человеческим фактором: заболеваемости, 

трудопотерь, нарушений трудовой дисциплины, аварий.  

Введение. 

Профессия машиниста (помощника машиниста) локомотива 

характеризуется особо сильным влиянием экзогенных факторов на состояние 

здоровья, где ведущим является значительное и продолжительное 

эмоциональное напряжение в сочетании с частыми острыми стрессовыми 

ситуациями. При истощении адаптивных механизмов в организме человека 

могут возникать такие распространенные болезни, как артериальная 
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гипертензия, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз, их осложнения и 

другие, приводящие к раннему ухудшению качества и продолжительности 

жизни. Для профилактики явлений нарушения адаптации и болезней, 

связанных с нарушением приспособительных механизмов, необходимо 

углубленное понимание динамики регистрируемых в современной клинической 

практике патофизиологических процессов в организме человека и выработка 

рекомендаций по комплексной оценке состояния его здоровья в условиях 

ограниченного количества применяемых препаратов в связи с особенностями 

труда. 

Одним из методов оценки адаптационного резерва («запаса прочности 

машиниста») является аппаратный мониторинг определённых физиологических 

и психологических параметров (суточный и динамический), позволяющий 

точно объективизировать функциональные нарушения, осуществлять 

своевременную диагностику и динамическое наблюдение за состоянием 

здоровья работников.  

Применение автоматизированной системы предрейсовых осмотров (далее 

– АСПО) позволит существенно улучшить состояние здоровья работников 

локомотивных бригад (машинистов и помощников машинистов), качество 

подготовки их к рейсу, при этом сократит время на принятие управленческих 

решений. Система не только автоматизирует проведение предсменных 

медицинских осмотров, но и выявляет ядро проблем, а также позволяет 

воздействовать на него при помощи коррекционных мер. Ядро проблем — это 

«группы риска» работников, находящихся в опасных состояниях, которые 

могут привести к критическим ошибкам. [1] 

Такие состояния невозможно выявить при помощи тонометров, так как 

даже при общепринятых «нормальных» численных значениях или 

незначительных отклонениях этих значений артериального давления и частоты 

сердечных сокращений, человек может находиться в опасных состояниях, 
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которые могут привести к аварии: переутомление, усталость, стресс, состояние 

предболезни и другие. 

АСПО локомотивных бригад способствует  выявлять работников с 

высоким риском возникновения пароксизмальных состояний, внезапной смерти 

и артериальной гипертензии. Предотвращение допуска их в рейс позволяет 

снижать вероятность аварийных ситуаций, связанных с человеческим 

фактором. 

По сравнению с 2003 годом при применении на железных дорогах системы 

АСПО (по информационным данным РФ) в 6,5 раза уменьшилось количество 

случаев прихода на предрейсовый осмотр работников с систолическим 

артериальным давлением свыше 140 мм рт. ст. 

Основная часть.   

Актуальность проблемы сохранения здоровья, профессионального 

долголетия, качества и продолжительности жизни машинистов (помощников 

машиниста) локомотивов определяется тем, что профессия включает большие 

контингенты работающих и имеет ряд аналогов на других видах транспорта 

(электропоездов метрополитена, автобусов, трамваев и профессий, связанных с 

безопасностью движения). 

Преждевременная потеря трудоспособности машинистов (помощников 

машиниста) локомотивов и временное отстранение их от работы наносят 

значительный урон экономике страны, придавая этой проблеме социальную и 

государственную значимость. 

Оценка эффективности применения автоматизированной системы АСПО 

предрейсового медицинского осмотра проводится путём сравнительного 

анализа основных показателей деятельности до и после её внедрения. 

Разработка предложений по внедрению автоматизированной системы в 

практику работы врачей цеховых врачебных участков как основы 

совершенствования их лечебно-профилактической деятельности на 

предприятиях железнодорожного транспорта. [2] 
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Структурно АСПО состоит из терминалов, расположенных на трех 

основных уровнях. На первом – в пунктах медицинского контроля – 

выполняется предрейсовый осмотр (ПРМО) локомотивных бригад с 

автоматическим определением при помощи измерительного оборудования 

системы соответствия индивидуальных допустимых значений пульса и 

артериального давления (установленных цеховым терапевтом и (или) иным 

медицинским работником).  

Аппаратно-программный комплекс КАПД-02-СТ представляет собой 

сертифицированное изделие медицинской техники (рис.1) и помогает 

оперативно измерять законодательно требуемые параметры систолического, 

диастолического артериального давления и частоты сердечных сокращений, 

рассчитывать дополнительно более сорока параметров гемодинамики и ритма 

сердечной деятельности. Комплекс позволяет производить измерения 

артериального давления двумя способами: тахиосциллографическим и 

осциллометрическим. Измеряется, в частности, и среднее гемодинамическое, 

боковое, редуцированное давления. [4] 
 

 
Рис.1 

На втором уровне системы – аналитические терминалы цеховых 

терапевтов и психофизиологов позволяют медицинскому персоналу 
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осуществлять мониторинг функционального состояния железнодорожников, 

выявлять группу риска и выполнять реабилитационные мероприятия. Это дает 

возможность контролировать качество проведения ПРМО фельдшерами и 

эффективность лечебной практики цеховых терапевтов и специалистов 

негосударственных учреждений здравоохранения на основании анализа 

первичных данных о состоянии здоровья и психофизиологическом состоянии 

работников локомотивных бригад, получаемых с терминалов здравпунктов. 

На основе данных, поступающих на третий уровень системы 

(статистического анализа исходных групповых данных о результатах ПРМО), 

специалистами осуществляется оценка эффективности действий сотрудников 

поликлиник, фельшерских пунктов, а также разработка методологического 

обеспечения процесса ПРМО и принятие управляющих решений. 

Все уровни системы объединены общей базой данных с помощью сетевых 

решений, обеспечивающих надежную синхронизацию и обмен информацией 

между всеми пользователями. Разграничение прав доступа обусловлено 

правильным обменом информацией в зависимости от прав конкретного 

пользователя в пределах его компетенции. 

Важный аспект комплексного подхода к повышению надежности 

человеческого фактора – успешная интеграция АСПО с другими 

информационными системами в рамках единой «сквозной информационной 

технологии подготовки локомотивных бригад». [3] 

В течении 2019 года в рамках опытной эксплуатации на базе одной из 

организаций ГО «БЖД» было проведено и проанализировано порядка 20 000 

автоматизированных обследований, содержащих параметры, характеризующие 

функциональное состояние 288 работников. Обеспечен 100% охват 

автоматизированными обследованиями.  

В результате проведенного исследования, при поддержке программного 

обеспечения системы выявлены следующие группы повышенного риска:  
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1. с высокой вероятностью обострения кардио-васкулярных заболеваний, 

гипертонических кризов или сердечно-сосудистых катастроф, 12% работников 

из числа обследуемых;  

2. с повышенным риском засыпания, гипотонии, ваготонии, 

подверженности депрессивным состояниям, 34,2% соответственно;  

3. с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, 7% 

соответственно;  

4. систематически находящихся в стрессовых состояниях, с повышенным 

риском совершения неадекватных действий, 9,1% соответственно.  

 В связи с появившейся возможностью оперативного выявления групп 

повышенного риска и своевременного проведения превентивных мероприятий 

работникам, появилась возможность получения результата по снижению 

аварийности, сокращению трудопотерь, предотвращения опасных нарушений 

здоровья на начальной фазе развития, что и для железнодорожной отрасли и 

для иных организаций принесет не только социально экономический эффект но 

и продлит трудовое долголетие работников, а также предотвратит опасные 

ситуации.   

Экономическая эффективность применения АСПО основывается на 

определении трех составляющих: 

– снижение заболеваемости (не нужны подмены на время болезни); 

– снижение уровня дисквалификации по состоянию здоровья (экономия 

затрат на восполнение кадров, увеличение профессионального долголетия 

сотрудников); 

– предупреждение «браков» особого учета (за счет предотвращения 

аварийно-опасных ситуаций). 

Заключение. 

Результаты работы можно использовать при подготовке руководящих 

документов, регламентирующих профилактические осмотры и экспертизу 

профессиональной пригодности работников, обеспечивающих движение 
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поездов, также дополнительные пути повышения объективизации 

медицинского скринингового предрейсового осмотра, которые могут быть 

использованы при проведении модификации АСПО на железной дороге и иных 

организациях. 
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 Стенози та закупорка артерій вертебробазилярного басейну (ВББ), які 

найчастіше спричинені атеросклерозом та атеротромбозом, проявляються 

широким спектром клінічних станів. Ураження  ВББ привертає увагу не тільки 

неврологів, а й лікарів невідкладної допомоги, нейрохірургів, нейрорадіологів 

та реабілітологів, оскільки у пацієнтів з цією патологією часто буває важко 

встановити точний діагноз, оцінити прогноз та вибрати оптимальну тактику 

лікувально-реабілітаційні заходи. Багато аспектів діагностики та лікування 

уражень судин ВББ залишаються недостатньо вивченими [1-3]. Щорічно більш 

ніж 1,2 млн людей  в Європі хворіють на мозковий інсульт (МІ), а експерти 

ВООЗ прогнозують й подальше зростання захворюваності. Інсульт є провідною 

причиною інвалідизації та смертності населення всієї планети [5]. 

Цілью нашого дослідження є вдосконалення діагностичного алгоритму 

при ішемічному інсульті.   
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Для виявлення патогенетичного підтипу ішемічного інсульту, як 

додатковий інформативний метод, було використано ультразвукове обстеження 

магістральних судин, які беруть учать в кровопостачанні головного мозку. 

  Дане дослідження  виконано у 32 хворих з ішемічним інсультом в ВББ за 

стандартним протоколом доплерографічного дослідження. У 5 (15,6%) хворих 

виявлені ознаки атеросклеротичного ураження плечеголовного стовбуру й 

магистральних судин шиї, в тому числі, у 3 (9,4%) с наявністю щільних 

гетерогенних сегментарних й циркулярних атеросклеротичних бляшок й ознаки  

стенозировання  бифуркації правої  і лівої сонної артерії. 

Виялена  в 5 (15,6%) випадків S-подібна звитість правої загальної та 

внутрішньої сонної артерії, в 2 (6,2%) S-подібна звитість правої загальної 

соннїй артерії й в 1 (3,1%) – S-подібна звитість правої внутрішньої сонної 

артерії. Средній   діаметр правої загальної сонної артерії (ЗСА) склав  – 

6,21±0,76 (з коливанням від 5,2 мм до 8,2 мм), левої загальної сонної артерії  – 

6,16±0,78 (від 5,1 до 8,0 мм). Діаметр правої хребтової артерії – 2,78±0,78 мм 

(від 1,6 мм до 4,0 мм), левої хребтової артерії – 3,22±0,74 мм (від 1,7 мм до 4,2 

мм).  

В правій загальній сонній артерії максимальна швидкість кровотоку 

склала 69,95±13,75 см/сек (від 43 см/сек до 82 см/сек), в лівій загальній сонній 

артерії  (ЗСА)  – 80,20±33,42 ( 44 см/сек до 202 см/сек); в правій хребтовій 

артерії – 40,35±12,10 см/сек ( 22 см/сек до 66 см/сек), в лівій ХА – 38,35±16,68 

см/сек ( 20 см/сек до 85 см/сек) – в одному випадку внаслідок оклюзії лівої 

хребтової артерії кровотік був відсутній.  

Середня лінійна швидкість кровотоку в правій ЗCA становила 34,40 ± 

6,61 cm / sec (від 24 до 46 cm / sec), у лівій ЗCA - 35,20 ± 9,54 cm / sec (від 14 cm 

/ s до 51 cm / s ); у правій ХА - 22,00 ± 9,03 см / с (від 12 см / с до 44 см / с), у 

правій ХА - 20,80 ± 11,12 см / с (від 8 см / с до 53 см / с).  

Якісна оцінка кровотоку дозволила встановити, що достатній кровотік у 

правій загальній сонній артерії був у 24 (75%) пацієнтів, зменшився у 8 (25%) 
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пацієнтів; на лівій загальній сонній артерії - у 26 (71,2%) та 6 (18,8%) 

відповідно. У 4 (12,5%) спостерігалося зменшення кровотоку в обох загальних 

сонних артеріях. У правій ВА у 10 (31,2%) випадках кровотік був достатнім, у 

16 (50,0%) - зменшився кровотік із труднощами при перфузії, у 6 (18,8%) - 

збільшився; у лівій ВА - у 19 (59,4%), 11 (34,4%) та 2 (6,3%) відповідно (різниці 

близькі до значущих - Р = 0,057 відповідно до критерію χ2). Найчастіше 

посилення кровотоку в правій або лівій хребетній артерії було компенсаторним 

на тлі вираженого зменшення кровотоку в контралатеральній артерії, 

Індекс периферичного опору (RI) та індекс пульсації (PI), що 

характеризують стан периферичного опору, становили 0,81 ± 0,13 та 1,79 ± 0,67 

в правій загальній сонній артерії; в лівій загальній сонній артерії - 0,78 ± 0,41 та 

1,82 ± 0,74; у правому ВА - 0,73 ± 0,49 та 1,75 ± 0,74, у правому ВА - 0,76 ± 0,53 

та 1,58 ± 0,64. Тобто в цілому середні показники близькі до норми, однак у 11 

(34,4%) пацієнтів спостерігалося одностороннє або двостороннє збільшення 

цих показників у хребетних артеріях, у 6 (18,8%) пацієнтів - у загальних сонних 

артеріях. Це пов’язано з віковим збільшенням опору периферичних судин або 

спричинене гіпертонічною ангіопатією. 

Крім того, у 10 (31,3%) пацієнтів спостерігалося уповільнення швидкості 

кровотоку в правій або лівій яремній вені - в середньому до 12,2 ± 1,3 см / см, у 

тому числі у 3 (9,4%) - за обома яремними венами. 

При оцінці функціональних тестів з нахилом і поворотом голови було 

встановлено, що у 3 (9,4%) пацієнтів це супроводжувалось дестабілізацією 

кровотоку в лівій ВА, у 2 (6,2%) - прискореним кровотоком в лівій ХА, у 3 

(9,4%) пацієнтів. %) - прискорення кровотоку вздовж правої ХА. Найбільш 

вірогідною причиною таких змін була екстравазальна компресія хребетних 

артерій на тлі шийного остеохондрозу на рівні сегмента V2. 

Більш чітко, патогенетичний підтип інсульту був встановлений за 

допомогою ультрасонографії головних артерій шиї. У пацієнтів з ІІ в ВББ у 

більшості випадків виявлялися клінічно значущі зміни кровотоку, і вони 
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визначались не тільки в хребетних артеріях, але і в артеріях каротидного 

басейну. Найпоширенішою знахідкою була гіпоплазія хребетних артерій, рідше 

виявлявся атеросклеротичний стеноз. Часто виявлявся комбінований 

атеросклероз артерій каротидного басейну та вертебро-базилярного басейну. 

 Виявлення атеросклеротичного стенозу магістральних артерій, особливо 

за наявності нестійких атеросклеротичних бляшок, стало прямим 

підтвердженням атеротромботичного підтипу інсульту, тоді як зменшення 

кровотоку на тлі гіпоплазії або гіпертонічної ангіопатії свідчило про 

лакунарний характер інсульт [4]. 

Таким чином, у найгостріший період інсульту достовірна топічна 

діагностика та визначення патогенетичного підтипу ішемічного інсульту в 

вертебро-базилярному басейні можливі лише при всебічній оцінці клінічних, 

неврологічних та інструментальних даних.  
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ЗАСТОСУВАННЯ ГЕННОЇ ТА КЛІТИННОЇ ТЕРАПІЇ У ХВОРИХ ІЗ 

НЕРЕКОНСТРУКТАБЕЛЬНОЮ ХРОНІЧНОЮ КРИТИЧНОЮ 

ІШЕМІЄЮ НИЖНІХ КІНЦІВОК 

 

Літвінова Н.Ю., Черняк В.А., Мішалов В.Г. 

 

Актуальність. Поширеність хвороб системи кровообігу в Україні 

постійно зростає. За аналізом фахівців  охорони здоров’я цей вид 

захворюваності зріс на 40,1%  до 2020 р. в Україні із 12013 р.  Симптоми 

хронічної ішемії нижніх кінцівок (ХІНК) відзначаються за різними оцінками у 

3% населення, у третини з них через 5-7 років після появи перших ознак 

захворювання розвивається критична ішемія [1]. Навіть враховуючи 

безсумнівні успіхи хірургічного, ендоваскулярного та комбінованого лікування 

атеросклеротичного ураження різних басейнів в останні десятиліття, а також 

постійний розвиток та удосконалення фармакологічних препаратів, здатних 

перешкоджати розвитку атеросклеротичних процесів, все одно проблема ЗПА 

лишається на порядку денному ангіологів світу через досить високу летальність 

і частоту великих ампутацій (інвалідизуючих і різко знижуючих якість життя) у 

пацієнтів з ХКІНК. Хронічна критична ішемія нижньої кінцівки (ХКІНК) є 

найважчою стадією хронічної ішемії НК внаслідок захворювань периферичних 

артерій (ЗПА). Тому в світі почалися перші спроби застосувати для лікування 

таких патологій клітинної терапії [2,3] 

Мета роботи — поліпшити результати хірургічного лікування хворих на 

хронічну критичну ішемію нижніх кінцівок шляхом розробки методик 

автологічної трансплантації мультипотентних стовбурових мезенхімальних 

стромальних клітин, введення факторів росту ендотеліоцитів і лікувально-

діагностичних заходів, що дасть змогу зберегти нижню кінцівку чи знизити 
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рівень її ампутації, зменшити вияви ішемії та частоту інвалідізації таких 

пацієнтів, поліпшити якість їх життя. 

Матеріали і методи. В дослідження було залучено 110 пацієнтів з 

клінічною картиною болю у стані спокою, ішемічного набряку і трофічних змін 

(IIIA, IIIБ і IV стадія ішемії нижньої кінцівки згідно з класифікацією 

Європейської асоціації ангіологів і судинних хірургів), спричинених 

нереконструктабельними оклюзувальними та облітерувальними 

захворюваннями артеріальних судин нижніх кінцівок. Пацієнтів розподілили на 

три групи за методом лікування: в 1-й групі (n = 48) виконано 

реваскуляризувальну остеотрепанацію як операцію непрямої реваскуляризації, 

у 2-й групі (n = 21) вводили препарат фактора росту ендотеліоцитів для 

стимуляції власного ангіогенезу, у 3-й групі (n = 41) проведено забір підшкірно-

жирової клітковини, культивування і пересадку автологічних мезенхімальних 

клітин за розробленою методикою. Для порівняння ефективності нашого 

лікування ми також відібрали контрольну групу пацієнтів (n=50). Цю групу 

склали пацієнти, що розглядались ретроспективно за історіями хвороби 

відповідно до критерії включення, що були однакові для всіх груп. Ця група 

була дещо штучно створена, бо вибирались лише ті пацієнти, що були 

порівнювані із нашими групами лікування за статтю, віком супутніми 

патологіями та основним захворюванням, а також, чиї результати лікування 

можливо було простежити у 3-х річний період спостереження. У хворих 

оцінювались наступні результати лікування: летальність, серцево-судинні 

ускладнення, динаміка виразкових процесів, збереженість нижньої кінцівки, 

клінічна динаміка захворювання, оцінка сумарних результатів лікування, оцінка 

якості життя за шкалою SF-36 HEALTH STATUS SURVEY 

Результати та обговорення. Збереженість нижньої кінцівки у 3-й групі 

статистично значущо була більшою, ніж у 1-й і 2-й групі та залишалася на рівні 

82 % через три роки спостереження. Найменша кількість великих ампутацій 

була у 3-й групі — 2,3 % на АНКС та 7,3 % на АВКС, тоді як у контрольній 
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групі — 18 та 24 % відповідно. Збереженість нижньої кінцівки у 3 групі 

статистично достовірно була вища, серед усіх малих ампутацій найбільша доля 

приходилась на рівень – пальці (75%), на другому місці- рівень суглобу 

Лісфранка (25%) , тоді як у контрольній групі  на рівні пальців стопи 

виконувалось тільки 14,29% малих ампутацій, а на рівні гомілково-ступеневого 

суглобу 71,4% ампутацій. В 1 групі найчастіше виконувались ампутації на рівні 

суглобу Лісфранка (55,6%) та пальців (33,3%), а в 2 групі значення розподілу 

рівня малих ампутацій був близьким до такого у 3 групі, однак ця діаграма не 

враховує ступінь ХІНК , що була важче у 3 групі. 

Висновки. Рівень високих ампутацій безпосередньо впливає на 

тривалість життя хворих. Лише лікування у 1-й та 3-й групах знижувало ризик 

великої ампутації порівняно із контрольною групою (відношення шансів (ВШ) 

— 2,752 (95 % довірчий інтервал (ДІ) 1,125 — 6,733) для 1-ї групи, ВШ 6,698 

(95 % ДІ 2,069 — 21,680) для 3-ї групи). Лише лікування у 3-й групі знижувало 

ризик ампутації порівняно із іншими видами лікування (ВШ 0,358 (95 % ДІ 

1,111 — 1,158)).  

Ключові слова: хронічна ішемія нижніх кінцівок, ампутації, автологічна 

трансплантація мультипотентних стовбурових мезенхімальних стромальних 

клітин, реваскуляризація. 
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ДИЗАЙН ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ГЕННОЇ,  

КЛІТИННОЇ ТЕРАПІЇ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ  

ІЗ НЕРЕКОНСТРУКТАБЕЛЬНОЮ ХКІНК 

 

Н.Ю. Літвінова1, В.А. Черняк2, В.Г. Мішалов3 

1- к.мед.н., доцент, директор ННІ «Европейська медична школа», Міжнародний 

Європейський університет 

2- д.мед.н., професор, Київський національний університет ім. Тараса 

Шевченка, директор Університетської клініки 

3- д.мед.н. професор, директор ЛПЗ «Медичний центр Амосової» 

 

Згідно із об’єднаним консенсусом 2005-2011 [1] та Методичних рекомендацій 

Асоціації кардіологів України, Асоціації кардіохірургів України по діагностиці 

и лікуванню ЗПА (2011), терапевтичне лікування ХІНК має мати наступні 

напрямки: зниження ризику серцево-судинних ризиків, антигіпертензивна 

терапія антиагреганти (аспірин, клопідогрел чи їх комбінація) [2], відмова від 

куріння, дозована хода, лікування гіперглікемії та ЦД [3].  

Препарати, що були запропоновані для лікування ХКІНК не виявилися досить 

ефективними: парентеральне введення PGE-1 або ілопросту від 7 до 28 днів 

може розглядатися для зменшення ішемічної болю і полегшення загоєння 

виразки у, але його ефективність може обмежена невеликим відсотком 

пацієнтів, ангіогенні фактори росту: ефективність фактору росту кровоносних 

судин ще не достатньо встановлена і потребує оцінки.  

Найкращим методом лікування пацієнтів із ХКІНК є ендоваскулярне та 

хірургічне лікування- це можливість відновити магістральний кровоток, тобто 

пряма реваскуляризація, дає найефективніші та наочніші клінічні результати.  

Наша робота спрямована на допомогу хворим із ХКІНК, у яких пряма 

реваскуляризація технічно неможлива із тих чи інших причин (первинне 
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дифузне ураження дистального русла гомілки, вичерпаність можливостей 

прямої реваскуляризації та інш.).  

Які ж можливості лишаються у таких хворих? Тільки можливості впливу на 

ланки патогенезу та методи непрямої реваскуляризації. Нині основними 

напрямками консервативної терапії хворих на облітеруючий атеросклероз треба 

вважати: 1) поліпшення мікроциркуляції; 2) пригнічення гіперпродукції 

цитокінів і вільних радикалів; 3) підвищення антиоксидантної активності крові; 

4) імунокорекцію; 5) нормалізацію ліпідного обміну; 6) стимуляцію розвитку 

колатеральних судин.[4,5] 

Серйозні порушення кровотоку НК призводять до незадоволення метаболічних 

потреб тканин у спокої, неадекватну перфузію тканин, що призводить до 

утворення виразок шкіри і некрозів. Запальні медіатори та ендогенні 

прокоагулянти сприяють розвитку і прогресії критичної ішемії нижніх кінцівок. 

Компоненти крові, такі як еритроцити, лейкоцити і тромбоцити, агрегуються, 

що призводить до порушення мікроциркуляції [6]. Процеси, які сприяють 

загоєнню, такі як реплікація фібробластів, ангіогенез, заміщення колагену, 

супротив інфекції, лейкоцитарна внутрішньоклітинна активність є процесами, 

що потребують кисню, сегментарний тиск нижче 30 мм рт. ст. є межею, після 

якої виразка не може загоїтися [7].  

 

Мета: розробити методики застосування аутологічної трансплантації 

мультипотентних стовбурових мезенхімальних стромальних клітин, розробити 

методики введення факторів росту ендотеліоцитів, розробити алгоритм 

лікувально-діагностичних заходів, що дозволять зберегти нижню кінцівку чи 

знизити рівень її ампутації, зменшити 

прояви ішемії, сприяти зменшенню інвалідізації таких пацієнтів та покращити 

якість їх життя. 
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Матеріали і методи.  

Дане клінічне випробування проводилося з дотриманням протоколу і 

чинних нормативних вимог відповідно постанови Наказу Міністерства охорони 

здоров'я України від 10 жовтня 2007р. № 630 “Про затвердження Порядку 

проведення клінічних досліджень клітинних і тканинних трансплантатів та 

експертизи матеріалів клінічних випробувань” Для організації нашого 

дослідження ми вибрали відкритий контрольований метод паралельних груп. 

Дане дослідження було сплановано і проведено як відкрите, проспективне, 

рандомізоване і контрольоване. Вибраний дизайн обумовлений тим, що ген-

терапевтичні препарати та введення аутологічних мезенхімальних клітин є 

новою категорією лікарських засобів з недостатньо вивченою 

фармакодинамікою і фармакокінетикою, що вимагало як усвідомленої згоди 

пацієнтів, що включаються, так і не передбачало «засліплення» медичного 

персоналу. Крім того, включення у дослідження пацієнтів з ХКІНК (3-4 ст. по 

А.В. Покровському-Фонтейну), для одного з перших досліджень такого роду в 

Україні припускає, що будь-яке приховування інформації від пацієнтів, чия 

майбутня інвалідність може залежати від ходу дослідження, було б не етичним. 

Дослідження проведено на базі двох клінічних центрів кафедри хірургії 

№4 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця- відділення 

судинної хірургії Олександрівської клінічної лікарні м. Києва та відділення 

судинної хірургії Головного військового госпіталю МО України.  

1 період- скринінговий - тривалість - до 2х тижнів. Оцінка можливості 

включення в дослідження. На цьому етапі проводяться всі обстеження хворих. 

2й період - підписання інформованої згоди, рандомізація. Розподіл 

хворого до групи лікування - 2 дні. 

3й - лікування. Тривалість лікування - 1,5 міс. 

4й – період спостереження - 3 роки. 

У дослідження включені пацієнти, у яких виконання хірургічної 

реконструкції судинного русла було неможливим: наявність протяжної оклюзії 
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стегнової артерії з переходом на дистальне русло; ураження судин дистальних 

сегментів з поганим прогнозом; виконані раніше реконструктивні втручання на 

артеріях нижніх кінцівок, які не призвели до усунення хронічної ішемії при 

неможливості повторної операції; декомпенсація соматичної патології, яка 

могла б перешкоджати виконанню хірургічного втручання. Припинення 

випробування проводилось у будь який час за наявності таких обставин: 

відхилення пацієнтом інформованої згоди; рішення лікуючого лікаря про те, що 

вихід з дослідження буде кращим для лікування пацієнта (наприклад, при 

виникненні серйозних небажаних явищ) та у випадку незадовільної співпраці 

пацієнта. 

В індивідуальну реєстраційну форму пацієнтів вносили такі данні: 

1)демографічні данні, 2) скарги, анамнез захворювання, анамнез життя. 3) 

об'єктивний статус.  

Критерії включення пацієнтів до скринінгового періоду: 

1) Пацієнти у віці від 55 років чоловічої і жіночої статі. 

2) Пацієнти з клінічною картиною болів спокою, набряків і трофічних 

змін   (III-A, III-Б і IV стадії ішемії нижньої кінцівки), які протягом останніх 3-х 

місяців не отримували вазоактивні препарати і з анамнезом захворювання не 

менше 3-х тижнів. 

3) Одиничні трофічні зміни м'яких тканин площею не менше 1 см ² і не 

більше 8 см ². 

Критерії виключення (скринінгові): 

1) Пацієнти, яким показана реваскуляризація. 

2) Пацієнти, які не відмовляються від показаної реваскуляризації. 

3) Пацієнти, які приймають вазоактивні речовини. 

4) Пацієнти, які не підписали інформовану згоду, і ті, які не бажають 

виконувати вимоги протоколу. 

5) Супутній остеомієліт, який локалізований у місцях трофічних змін. 
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6) Множинні трофічні зміни площею менше 1 см ² і більше 8 см ², а також 

з ураженнями глибокої фасції, сухожилків, кісток і суглобів. 

Аналізувались: опис ЕКГ у 12 відведенях після 5-ти хвилинного 

відпочинку, результат ЕКГ, дані останньої ангіографії: стенози та оклюзії 

справа, стенози та оклюзії зліва, дані дуплексного сканування артерій, дані 

лазерної флуометрії (базовий кровоток, максимальний кровоток, дані 

постішемічної, ортостатичної проб, проби Вальсальви та з ЕМС), показники 

лабораторних аналізів (загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, 

біохімічний аналіз крові), анкета оцінки якості життя. 

Після періоду скринінгу приймалось рішення про включення пацієнтів до 

основного етапу дослідження.  

Критерії включення (основні): 

1) Пацієнти у віці від 55 років чоловічої і жіночої статі. 

2) Пацієнти з клінічною картиною болів спокою, набряків і трофічних 

змін (III-A, III-Б і IV стадії ішемії нижньої кінцівки), які протягом останніх 3-х 

місяців не отримували вазоактивні препарати і з анамнезом захворювання не 

менше 3-х тижнів. 

3) Трофічні зміни м'яких тканин площею не менше 1 см ² і не більше  

8 см². 

В дослідження було включено 110 учасників - пацієнти з клінічною 

картиною болів у спокої, ішемічного набряку і трофічних змін (III-A, III-б і IV 

стадії ішемії нижньої кінцівки згідно класифікації Європейської асоціації 

ангіологів і судинних хірургів), які обумовлені нереконструктабельними 

оклюдуючими та облітеруючими захворюваннями артеріальних судин нижніх 

кінцівок.  

Щодо оцінки недоцільності реконструкції, ми застосовували Finnvasc 

score. По 1 балу за наявність наступних чинників - ЦД, ІХС, гангрена, 

термінова операція, передопераційна ниркова недостатність. Як свідчать данні 

дослідників [9], ризик смертності, великої ампутації нижніх кінцівок або 
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комбінації цих кінцевих точок у пацієнтів з  3-4 балами Finnvasc є високою, 

отже, реваскуляризація при 3-4 балах є недоцільною.  

Пацієнти були розподілені на 3 групи щодо методу лікування: 

1 група (РОТ)- 48 пацієнтів, яким була виконана реваскуляризуюча 

остеотрепанація як операція непрямої реваскуляризації; 

2 група (ФРЕ) – 21 пацієнтів, яким вводився препарат фактору росту 

ендотеліоцитів з метою стимуляції власного ангіогенезу;  

3 група (АСК) – 41 пацієнтів, в яких було проведене забір підшкірно-

жирової клітковини, культивування і пересадка аутологічних мезенхімальних 

клітин по запропонованій нами методиці.  

Результати обстеження 

Для вирішення поставлених задач було відібрано 110 хворих для 

лікування. Для порівняння основних кінцевих точок дослідження була створена 

група порівняння із хворих, що проходили лікування раніше в клініці 

стандартними методами. Критерії включення для групи лікування та  

контрольної, що розглядалась ретроспективно, не відрізнялися.  

91 (81,8%) пацієнтів групи лікування було чоловічої статі, вік коливався 

від 45 до 90 років, у середньому 67,95 ± 8,53 років, середній вік контрольної 

групи був 67,7±4,2, пацієнтів чоловічої статі було 72,9%. Різниця цих 

показників між групами є статистично недостовірною.   
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Рис. 1. Середній вік хворих по групах лікування і контрольної групи. 

 

Після з’ясування анамнезу, стандартного фізікального дослідження по 

клінічних групах пацієнтів, ми підсумували отримані дані у таблиці.  

Таблиця 1.  

Клініко-анамнестичні данні основного захворювання пацієнтів по групах 
Показник 1 група 

(n=48) 
2 група (n=21) 3 група 

(n=41)  
>0,5 

Загалом 
(n=110) 

Анамнез 
хвороби (р.) 

5,17±2,16 4,15±3,2 5,7±2,22  4,9±2,8 

Стадія за Рутерфордом (%) 

4 (%) 16 (33,3) 21 (100,0)  13 (31,7)  50 (45,5) 
5 (%) 32 (66,7) 0 (0) 28 (68,3)  60 (54,5) 

Реваскуляризації (%) 
Одна  23 (47,9) 11 (52,4) 24 (58,5)  58 (52,7) 
2 та більше  12 (25,0)

  
4 (19,0) 81 (9,5)  24 (21,8) 

 Ампутації (%) 
-не було 28(58,3) 13(61,9) 22 (53,7)  63 (57,3) 
-

нетравматичні 
12 (25,0) 4 (19,0) 13 (31,7)  29 (26,4) 

-АВКС 5 (10,4) 3 (14,3) 4 (9,8)  2 (10,9) 
-АНКС 3 (6,3) 1(4,8) 2 (4,9)  6 (5,5) 
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Як випливає із таблиці 2 у багатьох хворих в анамнезі були спроби 

реваскуляризації (більше половини мали одну попередню спробу, а ще 20% дві 

чи більше), 42,% хворих мали попередні ампутації, з них малих ампутацій-

26,4%, а АВКС -10,9%. Це свідчить, що ця категорія хворих є важкою, а сучасні 

протоколи лікування мають небагато опцій для допомоги таким хворим. 

В другій групу входили тільки пацієнти із 3 стадією ХКІНК, оскільки у 

показах до застосування препарату відсутня ефективність при виразково-

некротичних змінах НК. 

 

 
Рис.2 Розподіл пацієнтів за стадіями критичної ішемії до лікування 

 

Всі хворі, що були у групах лікування мали високий рівень болю ( в 

середньому більше 70 мм за ВАШ) у ураженій кінцівці. Це пояснюється тим, 

що консервативна терапія в цих хворих не мала ефекту і їх стан вимагав 

застосування нових технологій лікування цієї виснажливої фізично і емоційно 

патології. Також в переважній більшості хворі приймали знеболюючі 

ненаркотичного ряду, переважно з групи нестероїдних протизапальних 
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препаратів. Ми свідомо не включали до дослідження важких хворих, що 

потребували наркотичного знеболення, оскільки таблетованих препаратів 

наркотичних анальгетиків в Україні не зареєстровано, отже знеболення таких 

хворих є затрудненим та періодичним, бо доступне тільки в умовах стаціонару. 

Це могло вплинути на подальшу оцінку інтенсивності болю після нашого 

лікування, а цей критерій був відібраний нами як один з ключових показників 

успішності лікування. На рис 3. вказано розподіл по інтенсивності болю із 

категоризацією та вказанням кривої нормального розподілу. 

 

 
Рис.3. Інтенсивність болю до лікування у досліджуваних групах в 

середньому та категоризовано. 

 

До груп спостереження входили лише ті пацієнти, лікування яких не 

передбачало реваскуляризуючі процедури.  

Найчастішою причиною, з якої хворі груп лікування не підлягали 

процедурі реваскуляризації була технічна неможливість втручання (56,4%), на 

другому місці була недоцільність (33,6%), що оцінювалась по шкалі  Finnvasc. 

Менше всього в групах досліджень було хворих, що відмовилися від 

реваскуляризації (10%). Зазвичай хворі посилалися на неефективність 



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

© Літвінова Н.Ю., Черняк В.А., Мішалов В.Г. 
146 

попередніх операцій та острах перед можливими ускладненнями процедур 

прямої реваскуляризації. 

Висновки 

1. Критична ішемія нижніх кінцівок є найбільш важкою формою 

захворювання периферичних артерій і пов'язане з надзвичайно високим 

ризиком ампутації ураженої кінцівки і смерті загалом. 

2. Для вирішення завдань роботи ми відібрали для проспективного 

дослідження три групи хворих, що були статистично порівнюваними за віком, 

статтю, супутніми патологіями та клінічними характеристиками основного 

захворювання. 

3. Для порівняння ефективності нашого лікування ми також відібрали 

контрольну групу пацієнтів. Цю групу склали пацієнти, що розглядались 

ретроспективно за історіями хвороби відповідно до критерії включення, що 

були однакові для всіх груп. Ця група була дещо штучно створена, бо 

вибирались лише ті пацієнти, що були порівнювані із нашими групами 

лікування за статтю, віком супутніми патологіями та основним захворюванням, 

а також, чиї результати лікування можливо було простежити у 3-х річний 

період спостереження. 
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ЛІПОФУСЦИН ЯК ПОКАЗНИК ОКСИДАТИВНОГО СТРЕСУ 

 

Миронченко Світлана Іванівна 

к.м.н, доцент, доцент кафедри нормальної та патологічної фізіології 

Національного фармацевтичного університету 

 

Окислювальний метаболізм – найбільш лабільна і чутлива система 

життєзабезпечення організму. Його зміни характеризують стрес будь-якої 

етіології. Неспецифічний компонент стрес-реакції проявляється активацією 

окисного метаболізму, посиленою генерацією вільних радикалів та інших 

активних форм кисню. Окислювальний стрес відіграє вирішальну роль у 

розвитку процесів старіння і патологічних процесів [1]. Внаслідок 

надлишкового вільнорадикального окислення клітини зазнають значних 

дегенеративних змін, зокрема відбувається порушення структури і функції 

мітохондрій [2]. Одним з маркерів старіння вважається ліпофусцин – «пігмент 

старіння» – продукт вільнорадикального окиснення ліпідів [3,4]. 

Ліпофусцин є внутрішньолізосомальною полімерною речовиною, що в 

основному складається зі зшитих білкових залишків, що утворюються в 

результаті окислювальних процесів, які каталізуються залізом. До його складу 

входять жири (20-50%), білки (30-60%) і залишок чорного кольору, що не 

піддається гідролізy (9-20%). Жири представлені фосфоліпідами на 75-80% 

(лецитин, сфінгомієлін), холестерином і його ефірами, тригліцеридами, 

продyктами оксидації і полімеризації жирних кислот. У складі ліпофусціна 

виявлені в найбільшій кількості такі амінокислоти, як гліцин, валін, аланін і 

пролін. Частина протеїнів ліпофyсціна відноситься до білків-ферментів – кисла 

фосфатаза, неспецифічні естерази, моноаміноксидаза, цитохромоксидаза, АТФ-

за. У складі ліпофyсціна знаходяться також азотисті основи, деривати бензолу, 

фенольні сполуки, yглерод, азот, фосфор, сірка, магній і алюміній [3,4]. 
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Віковий пігмент ліпофусцин є продуктом оксидативного впливу на 

протеїни і ліпіди. При накопиченні в клітині ліпофусцин може генерувати 

подальше утворення оксиду азоту, цим пригнічувати функцію лізосом і 

приводити до аутофагічної недостатності [5]. На сьогодні існує дві основні 

теорії утворення ліпофусцину: мітохондріально-лізосомальна теорія старіння і 

модель старіння внаслідок дії інгібіторів протеаз. Обидві теорії мають суттєві 

переваги і дають підставу вважати, що теорія старіння «накопичення 

внутрішньоклітинного сміття» стверджує, що накопичення речовини, яка 

погано розкладається всередині клітини, в кінцевому підсумку призводить до 

старіння клітини або уповільнення її функціонування [5]. 

Накопичення ліпофусцину в постмітотичних клітинах є визнаною 

ознакою старіння, що відбувається зі швидкістю, обернено пропорційною 

тривалості життя. Накопичення ліпофусцину також залежить від 

функціональної активності органу. Наприклад, його кількість збільшується в 

скелетних м'язах у людей, що активно займаються спортом, а також 

спостерігається накопичення пігменту в печінці, нирках і шкірі в результаті 

навантаження, яке переносять через значну інтоксикацію організму [3,4,6]. 

Кількість ліпофусцину в клітинах тварин і людини збільшується не тільки 

при старінні, але також при різних захворюваннях (серця, печінки, нирок, 

сітківки ока, кори головного мозку). Багато захворювань, пов'язаних з віком, 

включаючи хворобу Альцгеймера, хворобу Паркінсона і вікову дегенерацію 

жовтої плями, супроводжуються підвищеним накопиченням ліпофусцину [3,4]. 

При іонізуючому опроміненні в клітинах значно збільшується кількість гранул 

ліпофусцину. Відбувається радіаційна акселерація біологічного віку, так зване 

радіаційне старіння [7]. 

Фотостаріння шкіри обумовлено негативним впливом ультрафіолетового 

випромінювання на шкіру. Шкіра людини є єдиним органом, схильним до 

фотостаріння, асоційованого з ушкодженням ультрафіолетовими променями її 

структур [8]. Головну роль в цьому процесі відіграють ультрафіолетові промені 
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спектру А (UVA), які можуть проникати глибоко в шкіру, аж до сітчастого 

шару дерми [8]. Відомо, що негативний вплив тотального ультрафіолетового 

опромінення (УФО) супроводжується збільшенням утворення вільних 

радикалів в організмі, що веде до розвитку окисного стресу [9]. 

Нами встановлено, що в ранній еритемний період після локального УФО 

в шкірі морських свинок спостерігається підвищення вмісту первинних 

продуктів перекисного окислення ліпідів – дієнових кон'югатів і вторинних – 

ТБК-активних продуктів (через 2, 4 години, на 3-ю добу); зниження активності 

каталази і збільшення концентрації ліпофусцину (на 3-ю добу після 

опромінення). Ранній постеритемний період (8-а доба) після локального УФО 

характеризується накопиченням дієнових кон'югатів, ТБК-активних продуктів і 

ліпофусцина на тлі зниження активності ключових антиоксидантних ферментів 

– каталази і супероксиддисмутази в шкірі морських свинок. Збільшення в 

опроміненій шкірі ліпофусцину, причиною утворення якого вважають 

ушкодження ліпідною пероксидацією мембран клітинних органел, служить ще 

одним підтвердженням зриву окислювально-антиоксидантного балансу 

внаслідок локального УФО [10,11]. 

 

Список використаних джерел 

1. Andrés García-Sánchez, Alejandra Guillermina Miranda-Díaz, Ernesto Germán 

Cardona-Muñoz. The Role of Oxidative Stress in Physiopathology and 

Pharmacological Treatment with Pro- and Antioxidant Properties in Chronic Diseases 

// Oxidative Medicine and Cellular Longevity. 2020. Vol. 2. 

https://doi.org/10.1155/2020/2082145 

2. Höhn, A., Weber, D., Jung, T., Ott, C., Hugo, M., Kochlik, B., Kehm, R., König, 

J., Grune, T., & Castro, J. P. Happily (n)ever after: Aging in the context of oxidative 

stress, proteostasis loss and cellular senescence. Redox Biology. 2017. № 11, рр. 

482–501. 



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

www.openscilab.org  Медичні науки 

© Миронченко С.І.   
151 

3. Лугин И.А., Игнатенко В.В., Прокофьева К.С. Современные представления о 

липофусцине как о биомаркере старения // Синергия наук. 2017. № 18.  С. 1147-

1156. 

4. Ефимов А.А., Маслякова Г.Н. О роли липофусцина в инволютивных и 

патологических процессах. // Саратовский наyчно-медицинский жyрнал, 2009, 

Т.5, №1, С. 111-115.  

5. Jason Gaspar, Jacques Mathieu, Pedro J. J. Alvarez. A Rapid platform to generate 

lipofuscin and screen therapeutic drugs for efficacy in lipofuscin removal // Journal 

of International Scientific Publications Volume 10, 2016 1314-7269,  

6. Alexandra Moreno-García, Alejandra Kun, Olga Calero, Miguel Medina and 

Miguel Calero. An Overview of the Role of Lipofuscin in Age-Related 

Neurodegeneration // Front Neurosci. 2018; 12: 464. 

7. Дружина М.О., Дьоміна Е.А., Маковецька Л.І. Метаболіти оксидативного 

стресу як предиктори променевих та канцерогенних ризиків // Онкологія т.21 2 

2019 р. DOI: 10.32471/oncology.2663-7928.t-21-2-2019-g.7457 

8. Lee, Ling-Yi; Liu, Sheng-Xiu. Pathogenesis of Photoaging in Human Dermal //  

Fibroblasts International Journal of Dermatology and Venereology:  2020 - Volume 3 

- Issue 1 - p 37-42 

9. Brem, R., Guven, M., Karran, P.. Oxidatively-generated damage to DNA and 

proteins mediated by photosensitized UVA // Free Radic. Biol. Med. 2017. 107, 101–

109. doi: 10.1016/j.freeradbiomed.2016.10.488 

10. Миронченко С.И. Окислительно-антиоксидантные процессы в коже очага 

облучения при локальном воздействии ультрафиолета // Актуальні проблеми 

сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. 

2019.  Т. 19, Випуск 3 (67). С. 142-145. 

11. Миронченко С. И., Звягинцева Т.В. Про- и антиоксидантные механизмы 

ультрафиолет-индуцированных повреждений кожи и их экспериментальная 

терапия Актуальні проблеми транспортної медицини: навколишнє середовище; 

професійне здоров’я; патологія. 2016. № 2 (44). С. 133-137. 



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

© Михалкина М.В., Михалкин К.П. 
152 

Михалкина М.В., Михалкин К .П.  

К 180-ЛЕТИЮ КИЕВСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА ИМ. А.А. БОГОМОЛЬЦА, ЕГО  КАФЕДРЫ 

ОПИСАТЕЛЬНОЙ И КЛИНИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ, А ТАКЖЕ К 155-

ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЫДАЮЩЕГОСЯ КИЕВСКОГО 

АНАТОМА ФРАНЦА АДОЛЬФОВИЧА СТЕФАНИСА  
 

Михалкина Марина Владимировна 

Ассистент кафедры анатомии человека Уральского государственного 

медицинского университета , г. Екатеринбург , Российская Федерация 

 

Михалкин Константин Павлович 

Студент педиатрического факультета Уральского государственного 

медицинского университета , г. Екатеринбург , Российская Федерация 
 

 В 2021 году исполняется 180 лет со дня основания Киевского 

национального медицинского университета им. А.А. Богомольца , и это 

крупное событие , естественно , будет отмечено и в России . Рескрипт 

императора Николая I , которым было повелено открыть в составе Киевского 

университета Святого Владимира медицинский факультет , вышел 29 апреля 

1840 г. , но учебный процесс на новом факультете начался 9 сентября 1841 года 

вступительной лекцией по нормальной анатомии ученика великого русского 

хирурга и анатома Н.И. Пирогова – профессора Николая Илларионовича 

Козлова , который заведовал кафедрой с 1841 по 1844 годы . Деятельность Н.И. 

Козлова была , в основном , направлена на организацию лекций и практических 

занятий на кафедре анатомии . С 1844 по 1868 годы кафедрой заведовал проф. 

Александр Петрович Вальтер , который был воспитанником Юрьевского 

университета и работал совместно с Н.И. Пироговым , а также с известным 

эмбриологом К.М. Бэром . В течение 24 лет работы А.П. Вальтер много сделал 
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для развития кафедры и университета . В частности , он стал организатором 

строительства первого в Украине анатомического театра , который вступил в 

строй в 1853 г. , написал учебник по анатомии для студентов и издал его в 1855 

г. , значительно пополнил музей кафедры прекрасными препаратами , воспитал 

ряд учеников , наиболее талантливый из которых , Владимир Алексеевич Бец , 

в 1868 г. был избран профессором , а в 1870 г. – заведующим кафедрой 

анатомии и трудился на этом поприще до 1890 г.  

 Имя проф. В.А. Беца стало известно всему миру , благодаря его 

замечательным исследованиям головного мозга человека и животных . Он 

является автором новых анатомических методов исследования , им открыты 

гигантские пирамидные клетки коры головного мозга , которые во всех 

учебниках обозначены как «клетки Беца» , но самым главным итогом его 

исследований центральной нервной системы явилось то , что он стал 

родоначальником учения о цитоархитектонике коры головного мозга [1] . 

 С 1890 г. по 1902 г. кафедрой анатомии заведовал профессор Михаил 

Андреевич Тихомиров , который был учеником известного профессора 

Московского университета Д.Н. Зернова . Наибольших научных достижений 

М.А. Тихомиров достиг в изучении анатомии кровеносных сосудов , его 

главный труд – монография «Варианты артерий и вен человеческого тела» 

(1900) переведена на несколько десятков языков и стала на многие годы 

настольной книгой анатомов , изучающих вопросы ангиологии . 

 В 1903 г. заведующим кафедрой анатомии был избран проф. Франц 

Адольфович Стефанис , который работал в этой должности вплоть до 

Февральской революции 1917 г. , пока не были прерваны занятия в 

университетах . На нелегкой судьбе и весомом вкладе в науку этого 

выдающегося анатома хотелось бы остановиться подробнее , тем более что 

совсем недавно , 3 декабря 2020 года , исполнилось 155 лет со дня его 

рождения .  
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 В литературе встречается мнение , что Ф.А. Стефанис – это «украинский 

анатом родом из Одессы» [3] . Возможно , причина подобных утверждений в 

том , что в Украинской Советской энциклопедии как место рождения Ф.А. 

Стефаниса была упомянута Одесса . В тоже время в календаре знаменательных 

и юбилейных дат за 1900 год родиной Франца Адольфовича была названа Рига . 

Киевскому анатому Ю.Б. Чайковскому , занимавшемуся изучением жизни и 

творчества Ф.А. Стефаниса , удалось разыскать оригинал свидетельства о 

рождении и крещении будущего ученого , сообщающий , что он появился на 

свет 21 ноября (3 декабря по новому стилю) 1865 г. в имении Должицы 

Гдовского уезда Санкт-Петербургской губернии (ныне Должицы входят в 

Псковскую область) [6] . О детстве Франца Адольфовича известно немного . 

Отец его занимался сельским хозяйством , торговлей , и семье часто 

приходилось переезжать с места на место . Долгое время жили в Риге . В начале 

80-ых годов XIX века семья уже обосновалась в Киеве . В 1886 г. Франц 

Стефанис закончил там гимназию и поступил  на медицинский факультет 

Киевского университета . Здесь преподавали выдающиеся украинские ученые 

того времени : И.Ф. Шмальгаузен , П.И. Перемежко , Я.Н. Якимович , В.В. 

Подвысоцкий , Г.Н. Минх , В.А. Субботин , Г.Е. Рейн . Больше всего поражали 

юношу лекции по анатомии , которые читал знаменитый анатом В.А. Бец . Не 

исключено , что уже в студенческие годы Франц Стефанис решил стать 

анатомом .  

 В 1890 г. В.А. Бец подал в отставку и кафедру возглавил приглашенный 

из Москвы профессор Михаил Андреевич Тихомиров . Новому заведующему 

нужны были помощники для дальнейшего совершенствования 

преподавательской и научной деятельности . Шел 1893 год . В январе-феврале 

Франц Стефанис блестяще сдал выпускные экзамены , а 28 апреля (10 мая по 

новому стилю) получил диплом врача с отличием . Тогда-то М.А. Тихомиров и 

предложил ему работать на кафедре анатомии . 26 мая (7 июня по новому 

стилю) молодой врач стал внештатным , а приблизительно через год –  
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штатным прозектором кафедры анатомии . Первые годы работы он посвятил 

овладению анатомической техникой , изготовлению препаратов . Появляются 

его первые научные статьи : «Два случая врожденной дистопии почки» , 

«Случай двойственного уродства» , «Два варианта бронхиального дерева» [6] . 

М.А. Тихомирову нравилось , как увлеченно , самоотверженно работал Франц 

Стефанис . Видимо , по этой причине именно ему профессор поручил 

упорядочить огромную коллекцию кафедрального анатомического музея , 

составить ее детальное описание . И работа закипела . Собранные А.П. 

Вальтером и В.А. Бецом , дополнительно изготовленные М.А. Тихомировым и 

самим Ф.А. Стефанисом экспонаты молодой прозектор изучил , 

систематизировал и рационально разместил на 2 этаже одного из лучших в то 

время анатомических театров Европы в здании , построенном в Киеве в 1853 г. 

по проекту архитектора Беретти-сына (во времена СССР в этом здании по ул. 

Ленина , 37 , находился Музей медицины Украинской республики) . Перечень 

препаратов был опубликован в «Университетских известиях» . Благодаря 

проделанной работе по систематизации и упорядочению препаратов 

анатомического музея освободилась комната рядом с основным помещением , и 

это навело Ф.А. Стефаниса на смелую мысль – основать учебный музей . Он 

собственноручно изготовил почти 200 препаратов по основным разделам 

анатомии . Вместе с профессором М.А. Тихомировым устроил в выделенной 

комнате освещение и отопление , сделал отдельный вход . Весной 1900 года 

учебный музей принял первых посетителей-студентов . Они имели сюда доступ 

в любое время , могли уточнять и повторять услышанное на лекциях сверять 

собственные препараты с музейными . Организованный Ф.А. Стефанисом при 

содействии проф. М.А. Тихомирова учебный музей стал вторым в Российской 

империи учреждением подобного характера после основанного в 1890 г. в 

Дерптском (Тартуском) университета [2] .  

 В этот же период Ф.А. Стефанис основательно увлекся изучением 

лимфатической системы . Полученный в процессе длительных исследований 
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материал давал возможность критически относится к тому , что было известно 

из литературы . Его личный опыт привел к разработке новых инъекционных 

масс , к созданию аппарата собственной конструкции для инъекции 

лимфатических сосудов [4] .  

 Ф.А. Стефанисом созданы точные представления о внутриорганных и 

отводящих лимфатических сосудах желудка . Франц Адольфович препарировал 

глубокую лимфатическую сеть желудка , ее собирающие (отводящие) сосуды , 

проследил продолжение упомянутых сосудов в большой и малый сальники , в 

брюшинные связки , окончание сосудов в лимфатических узлах , а также 

произвел микроскопические исследование связей и распределения 

лимфатических капилляров в слизистой оболочке , подслизистой основе , в 

мышечной оболочке , в подбрюшинном слое и в брюшине желудка . Инъекция 

лимфатических сосудов желудка производилась Стефанисом посредством 

сконструированного им аппарата , позволяющего регулировать инъекционное 

давление взвесями тонко растертых масляных красок в хлороформе и эфире . 

Отмеченная Ф.А. Стефанисом особенность лимфатических связей желудка с 

лимфоузлами , прилежащими к задней брюшной стенке , была в дальнейшем 

разработана по отношению ко всем другим органам желудочно-кишечного 

тракта и послужила основой для представления о возможности развития у 

человека коротких – через компоненты кишечного ствола – или длинных – 

через пояничные лимфатические стволы – связей этих органов с грудным 

лимфатическим протоком [5] .  

 В 1902 году «Университетские известия» опубликовали работы Ф.А. 

Стефаниса «Лимфатические сосуды желудка человека» и «О лимфатических 

сосудах почек человека» . Первая была представлена автором в качестве 

докторской диссертации . 15 (28) мая 1902 г. экзаменационная комиссия в 

составе С.И. Чирьева , В.В. Образцова , В.К. Линдемана и других известных 

ученых признала , что «врач Франц Стефанис сдал экзамены на степень 

доктора медицины и допускается к представлению в факультет диссертации на 
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соискание означенной ученой степени» . Защита диссертации Ф.А. Стефанисом 

состоялась 9 (22) сентября 1902 года в зале торжественных собраний 

университета . Она прошла успешно , и ученый получил диплом доктора наук . 

Но в том же году , несколько раньше , произошло печальное событие – 16 (29) 

мая умер М.А. Тихомиров . Уже без участия своего любимого учителя и 

советчика Ф.А. Стефанис был утвержден приват-доцентом кафедры анатомии и 

начал читать лекции студентам второго курса . Читал интересно , 

иллюстрировал их большим количеством препаратов , чаще изготовленных 

собственноручно . Медицинский факультет не раз награждал Франца 

Адольфовича денежными премиями за чтение первоклассных лекций .  

 Вскоре Ф.А. Стефанис был избран экстраординарным (1903) , а затем и 

ординарным (1907) профессором кафедры анатомии . В новой должности он 

реорганизовал учебный процесс – перенес изучение миологии с первого 

семестра на второй , а центральной нервной системы – с четвертого на третий . 

Это говорит о том , что профессор особое внимание уделял освоению 

студентами остеологии и артросиндесмологии . Он справедливо считал , что 

студентам в течение первого полугодия тяжело освоиться с таким трудным 

предметом , как анатомия , поэтому темп занятий в первом семестре должен 

быть менее напряженный . В то же время изучение анатомии периферической 

нервной системы после усвоения курса центральной нервной системы вполне 

целесообразно с современной точки зрения , и именно в такой 

последовательности анатомия нервной системы преподается сейчас . Хочется 

отметить и то , что в начале XX века студенты медицинских факультетов 

университетов изучали анатомию в течение четырех семестров , а не трех , как 

в наше время , т.е. гораздо более серьезно и основательно .  

 Много времени профессор Стефанис тратил на приготовление новых 

препаратов , изучение научной литературы . Экзамен по анатомии принимал 

сам . Экзаменационных билетов тогда , как и на многих других кафедрах 

университета , не было ; профессор спрашивал каждого студента по всем 
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разделам курса . Экзамен проходил в спокойной обстановке . Ф.А. Стефанис 

был строгим , но справедливым экзаменатором , никогда не задавал каверзных 

вопросов , не позволял себе иронических замечаний .  

 Продолжая научную работу , профессор Стефанис в 1904 году 

опубликовал фундаментальный труд «Лимфатические сосуды печени человека» 

. Ученый изучал также лимфатическую систему легких , и только 

преждевременная смерть не позволила ему закончить и издать эту работу . В 

своих исследованиях по лимфологии Ф.А. Стефанис установил новые для того 

времени важные факты , дополнявшие результаты исследований Масканьи , 

Крюикшенка , Саппея ; создал классификацию лимфатических узлов полости 

живота , основанную на их отношении к кровеносным сосудам . И ныне труды 

Ф.А. Стефаниса являются актуальными для анатомов , онкологов , 

микрохирургов . Ф.А. Стефанис пользовался заслуженным авторитетом среди 

профессоров Киевского университета . С 1908 по 1913 гг. он избирался ученым 

секретарем медицинского факультета . Франц Адольфович очень 

доброжелательно относился к студентам , хотя и вел себя с ними сдержанно , не 

позволял фамильярности . Двери его скромной квартиры по ул. Львовской , 11 

(ныне ул. Большая Житомирская – дом не сохранился) , всегда были открыты 

для всех нуждающихся в совете или помощи . Человечный и очень деликатный 

профессор , к сожалению , не знал счастья в личной жизни . Женившись на 

М.Ф. Каливоде в 1893 году , он через 6 лет развелся с ней , что подтверждается 

донесением преосвященного управляющего Киевскою епархиею о расторжении 

брака лекаря Франца Виктора Гуго Адольфова Стефаниса [6,c.94] . 

Разочаровавшись в возможности построить семью , Франц Адольфович остаток 

жизни отдал науке , коллегам , студентам . Жизнь его оборвалась 

преждевременно , в расцвете творческих сил . Холодной зимой 1917 года 

Франц Адольфович Стефанис заболел крупозной пневмонией . 13 (26) февраля 

в 12 часов дня перестало биться его сердце . 16 февраля (1 марта) 1917 года он 
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был похоронен в городе Василькове , недалеко от Киева . К сожалению , могила 

его затерялась .  

 Безвременно умершему и обделенному счастьем в личной жизни ученому 

тем не менее повезло в том , что он нашел свое призвание , вдохновенно 

служил ему и оставил значительный , яркий след в науке . Наш долг  – помнить 

об этом светлом человеке , большом ученом , талантливом педагоге и быть 

благодарными ему за его огромный вклад в развитие лимфологии . 

 В заключение хотелось бы поздравить Киевских коллег-анатомов с 

юбилеем их вуза и кафедры , пожелать творческих успехов . Помнят ли в 

Украине Ф.А. Стефаниса ? Может быть , удалось отыскать его могилу ? В 

России он глубоко почитаем как выдающийся представитель киевской 

анатомической школы на рубеже XIX-XX веков , как один из 

основоположников лимфологии [7] . Хотелось бы установить общение по 

электронной почте с представителями Киевского национального медицинского 

университета , в том числе для уточнения целого ряда вопросов из области 

истории анатомии и других отраслей медицины . Мы глубоко убеждены , что 

без серьезного знания истории науки невозможно адекватно ответить на ее 

современные вызовы и решить многие актуальные проблемы.  
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Мезенхимальные стволовые клетки(МСК)- это плюрипотентные 

прогениторные клетки, дающие начало скелетным тканям: хрящевой, 

костной, соединительной и т.д [1]. Получены данные, свидетельствующие о 

возможности дифференцировки МСК в клетки с фенотипом нервной ткани 

(нейроны, олигодендроциты, клетки астроглии) [2]. Одной из причин 

широкого исследования и затем исспользования МСК явилось то, что эти 

клеточные элементы легко выделить из различных тканей и быстро 

вырастить в относительно несложных условиях культивирования. В даной 

работе остановимся на некоторых особенностях культивирования МСК. 

Существует множество факторов, оказывающих влияние на рост МСК 

таких как основа питательной среды, концентрация глюкозы и глютамина в 

среде, плотность пассажа, уровень рН и осмотического давления, свойства 

адгезивной поверхности и т. д. [3]. Можно достичь экспансии МСК за 

достаточно короткое время. Например, можно добиться тысячекратного 

увеличения количества стволовых клеток путем культивирования в течение 2—

3 нед [4]. МСК в культуре могут пролиферировать до 19 удвоений, сохраняя 

при этом способность к дифференцировке [5]. Тем не менее проведение 

длительной экспансии может уменьшить дифференцировочный потенциал [6]. 

Также при длительном культивировании ухудшаются функции клеток, 

развивается апоптоз [7]. Однако ретровирусная трансдукция гена человеческой 
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теломеразы способствует увеличению продолжительности жизни МСК до 260 

удвоений, не теряя при этом мультилинейной дифференцировки [8]. 

Существуют данные о том, что длительное культивирование может закончиться 

спонтанной трансформацией МСК, в результате которой они получают 

онкогенный потенциал [9]. Поэтому исследователям необходимо выбирать 

между оптимальным количеством и качеством экспансированных клеток. 

Для успешного культивирования МСК важно выбрать оптимальную 

питательную среду. Для удовлетворения уже известных потребностей клеток в 

питательных веществах созданы питательные среды, имеющие определенный 

химический состав и которые содержат компоненты с известной химической 

структурой. Наиболее распространенными питательными средами являются 

среда Игла (MEM – minimal essential medium), среда Дульбекко (DMEM – 

Dullbecco’s modified Eagle’s medium) и среда RPMI-1640 (Roswell Park 5 

Memorial Institute). Однако возможно применение и других сред. Например,  

DMEM-LG с низким содержанием глюкозы (1 мг/мл) [10], DMEM с низким 

содержанием глюкозы и L-глутамином (DMEM/LG/L-G), а также DMEM-LG с 

MCD201 — 60—40%. Первичные культуры обычно поддерживаются в течение 

10—12 дней с отмыванием от неприлипшей фракции гемопоэтических клеток 

[11]. 

Среды отличаются по составу и концентрации углеводов(глюкозы), 

аминокислот, витаминов, микроэлементов( ионы кальция, магния, натрия, 

калия и др.) и других питательных веществ, и необходимы для подбора 

индивидуальных условий кульвирования клеток различного происхождения. 

При применении этих сред МСК сохраняют свой мультипотентный потенциал 

дифференцировки и способность к экспансии при последующих пассажах. Во 

все среды добавляется индикатор рН, например, феноловый красный [12].  

Потребность клеток в факторах роста обычно удовлетворяют, добавляя в 

среды 5-20% сыворотки крови. Обычно для этих целей используют сыворотку 

крови эмбрионов крупного рогатого скота. Наиболее часто при 
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культивировании МСК исспользуют эмбриональнуя бычью сыворотку (Fetal 

Bovine Serum – FBS) или эмбриональнуя телячью сыворотку (Fetal Calf Serum – 

FCS). В большинстве преклинических исследований предпочтение отдается 

МСК, выращенным в питательной среде с использованием 10–20% FCS [13]. В 

настоящее время существует около 10 клинических протоколов, которые 

используют МСК, культивированные с животной сывороткой. Также 

продемонстрирована безопасность клинического применения МСК, 

культивированных в среде с добавлением FCS [14]. Применение FCS и FBS для 

клинических испытаний одобрено также Американским управлением по 

контролю за продуктами и лекарственными препаратами (U.S. Food and Drug 

Administration). Однако следует отметить, что применение сыворотки 

животных в клинике имеет спорные вопросы: по мнению одних исследователей 

сыворотка животных может быть нежелательным источником ксеногенных 

антигенов и несет риск передачи вирусов животных, прионов и т.д., хотя, в 

тоже время другие исследователи считают, что риск передачи прионов и 

возбудителей зоонозных инфекций при использовании сыворотки животного 

невелик [15]. Также существует предположение о том, что бычьи белки и 

пептиды могут соединяться с МСК и в дальнейшем вызывать иммунные 

реакции, особенно при повторных вливаниях МСК, а также могут вызвать 

отторжение пересаженных клеток. Для того чтобы получить абсолютный рост 

МСК и подтвердить безопасность клеточного продукта, обычно проводится 

скрининг FCS. Однако следует учитывать факт того, что качество сыворотки из 

разных партий может изменяться, что также оказывает влияние на качество 

культивирования. В некоторых исследованиях показано, что МСК, выращенные 

с применением FCS, более эффективны в подавлении 

аллоантигениндуцированной пролиферации субпопуляций лимфоцитов, 

предполагая, что среда с содержанием FCS способствует для предупреждения 

или лечения аллореактивных иммунных осложнений [16]. Повышение 

иммуносупрессивных свойств МСК, культивированных в средах с добавлением 
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животной сыворотки, возможно, связано с повышенной экспрессией гена 

простагландин-синтазы [17], что в свою очередь может быть применимо в 

клинических протоколах, где используются иммуносупрессивные свойства 

МСК.  

В качестве альтернативы животной сыворотке можна использовать 

препараты, приготовленные на основе крови человека, которые также способны 

обеспечить растущие клетки всеми необходимыми питательными веществами и 

факторами роста, например лизат тромбоцитов (ЛТ) (Platelet Lysate – PL) и 

другие производные тромбоцитов крови человека [18], а также использование 

аллогенной и аутогенной человеческой сыворотки, человеческой плазмы и 

сыворотки пуповинной крови (ПК). ЛТ является биологическим продуктом, 

содержащим высокие концентрации человеческих факторов роста в малом 

объеме плазмы: фактор роста тромбоцитов (Platelet-derived Growth Factors 

(PDGFs)), основной фактор роста фибробластов (Basic Fibroblast Growth Factor 

(b-FGF)), сосудистый эндотелиальный фактор роста (Vascular Endothelial 

Growth Factor (VEGF)), инсулиноподобный фактор роста-1 (Insulin-like Growth 

Factor-1(IGF-1)), трансформирующий фактор роста-β (Transforming Growth 

Factor-b (TGF-β)) [19]. В исследованиях, проведенные in vitro, показано, что 

содержание ростовых факторов может меняться в зависимости от 

концентрации тромбоцитов, способа заготовки конечного продукта, 

контаминации лейкоцитами и механизма выделения этих факторов [20]. 

Клетки, полученные при экспансии с добавлением в среду ЛТ, имеют все 

критерии, характерные для МСК [21]. В ряде исследований показано, что МСК, 

культивированные с добавлением ЛТ, по сравнению с МСК, выращенными с 

10% FCS, имеют лучшую пролиферативную способность и клоногенную 

активность, что обеспечивает более эффективную экспансию и сокращение 

времени культивирования. [16, 18]. Недостатком этой ЛТ есть вариабельность 

концентрации факторов роста, связанная с тем, что тромболизат являются 
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компонентами биологического происхождения, точный состав которых не 

поддаётся стандартизации. 

Альтернативой FCS в протоколах экспансии может, как уже сказано 

выше, может служить аллогенная человеческая сыворотка, использование 

которой для культивирования МСК несет в себе факторы, оказывающие 

влияние на преимущественно адипогенную дифференцировку. Использование 

АС является дискутабельным из-за высокой вариабельности уровня ростовых 

факторов в ней. Есть, однако, данные о том, что применение АС для экспансии 

МСК показывает лучшие результаты, чем использование животной сыворотки 

[22]. Работа Norbert Stute была первым исследованием in vitro , которое 

показало возможность экспансии МСК в среде без FBC с добавлением АС в 3 

различных концентрациях и получения достаточного количества МСК без 

применения каких-либо других факторов роста [23].В данной работе также 

показано, что использование 10% АС показывает сходные результаты с 

экспансией в среде с 10% FBC. Для успешной пролиферации МСК 

необходимая концентрация АС не менее 10%. Меньшие ее концентрации 

(например, 1% или 3%) приводят к недостаточной экспансии. Некоторые 

авторы продемонстрировали эффективную пролиферацию МСК с 20% АС 

только после первичной экспансии с FCS. АС затем использовалась для 

культивирования и наиболее полного очищения от бычьих белков. По мнению 

других- лучшие результаты при культивировании с FCS по сравнению с АС 

[24]. Данные по применению аллогенной сыворотки/ плазмы для экспансии 

МСК также противоречивы.  

Некоторые авторы продемонстрировали успешные результаты 

культивирования МСК при применении аллогенной сыворотки [24,25], в 

других работах добавление аллогенной сыворотки вызывало быстрое старение 

и прекращение роста клеток [26]. 
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Начало см. «Некоторые особенности культивирования мезенхимальных 

стволовых клеток(часть І)» 

Альтернативой животной сыворотке при добавлении в основную 

питательную среду также есть пуповинная кровь , так как она содержит все 

необходимые цитокины, необходимые для роста различных типов стволовых 

гемопоэтических клеток [1]. Плацентарный трофобласт продуцирует 

инсулиноподобный фактор роста (Insulin-like Growth Factor (IGF)), 

трансформирующий фактор роста (Transforming Growth Factor-b (TGF-β)), 

сосудистый эндотелиальный фактор роста (Vascular Endothelial Growth Factor 

(VEGF)). P. Shetty и соавт. показали, что сыворотка пуповинной крови, 

полученная от нескольких доноров, поддерживает пролиферацию МСК, 

полученных из разных источников (костный мозг, пуповина) и от разных 

животных организмов (человека или свиньи). МСК, культивированные в среде 

с добавлением 10% FBS или 10% сыворотки пуповинной крови, имели схожую 

морфологию и фенотип[2].  

Для достижения большей безопасности и избежания нежелательных 

инфекционных осложнений возможно также исспользование бессывороточных 

сред. Химически стандартизированный состав бессывороточных сред, 

предположительно, мог бы быть хорошей альтернативой при проведении 
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экспансии МСК. Однако в настоящий момент культивирование МСК в 

бессывороточных питательных средах не показало больших преимуществ. 

Бессывороточная питательная среда без дополнительного применения 

цитокинов и факторов роста не может вызвать рост человеческих МСК [3, 4]. 

Использование бессывороточной питательной среды может вызвать поддержку 

роста МСК на животных моделях, но только после 2 пассажей, подкрепленных 

добавлением FBS [5]. Были выполнены работы по экспансии МСК в 

бессывороточной среде с добавлением субстрата (ULTROSER), включающего в 

себя факторы роста клеток, витамины, гормоны, связывающие белки. Данный 

субстрат называют также заменителем сыворотки. Он имеет устойчивый 

качественный и количественный состав, что может гарантировать качество при 

проведении культивирования от партии к партии. Его применение позволяет 

МСК сохранять свой мультилинейный потенциал и способность поддерживать 

гемопоэз, а наличие в нем антиоксидантов улучшает жизнеспособность клеток. 

Кроме того, эта среда позволяла быстрее удалить CD 45+-клетки [6]. При 

культивировании клеток с ULTROSER после первичного посева и 1-го пассажа 

было получено большее количество МСК. Уже после 1-го пассажа в среде 

ULTROSER авторы получали достаточно клеток для клинического применения. 

Возможно, преимущество бессывороточной питательной среды связано с 

наличием в ней низких концентраций инсулина, белка и трансферрина, что 

играет главную роль в пролиферации клеток. Однако авторы сравнивали 

использование ULTROSER как добавку к питательной среде DMEM, а FBS 

добавлялась в среду α-MEM, которая не служит наилучшей средой для 

культивирования[2, 6]. 

Другие исследователи добавляли в среду для культивирования МСК 

фактор роста фибробластов-2 (FGF-2), который поддерживает их 

дифференцировочный потенциал. Несмотря на то что этот эффект не 

наблюдался в исследованиях с мышиными МСК [7], добавление FGF-2 при 

культивировании приводит к селекции клеток с увеличенной длиной теломера 
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[Bianchi G.]. Р.А. Sotiropoulou установил, что при добавлении в среду для 

культивирования FGF-2, МСК меняют свою морфологию и фенотип (теряют 

веретенообразную форму, отмечается дозозависимое увеличение экспрессии 

HLADR, уменьшение экспрессии СD44). Впервые это свойство МСК, было 

описано А.Я. Фриденштейном и соавт. [8]. В том исследовании цельный 

костный мозг культивировался на пластике. Через 4 ч неприлипшие клетки 

отмывались. Авторы отмечали, что прилипшие клетки находились в покое в 

течение 2— 4 дней, а затем быстро пролиферировали. Модификация этого 

протокола используют в настоящее время. Полученный объем костного мозга 

центрифугируют по градиенту плотности. При этой технике используются 

растворы с высокой плотностью (1,077 г/мл), низкой вязкостью и низким 

осмотическим давлением (Ficoll, Percoll), что позволяет выделить 

мононуклеарную фракцию костного мозга, содержащую МСК [9]. Выполнена 

работа с применением Ficoll с плотностью 1,073 г/мл, которая 

продемонстрировала, что с данной средой можно получить существенно 

большее число МСК, чем при использовании для выделения клеток раствора 

Ficoll с плотностью 1,077 г/мл. При применении раствора Ficoll с более низкой 

плотностью значимо уменьшается содержание CD45+-клеток и увеличивается 

содержание CD45+/CD105+/CD90+/GD2+-клеток [10].  

S. Cristino и соавт. культивировали МСК в трехмерной системе с 

добавлением производной гиалуроновой кислоты (HYAFF 11). С помощью 

микроскопии продемонстрировно сохранение жизнеспособности МСК после 6 

дней культивирования в данной среде при концентрации 7,5 × 106 клеток/0,4 

см3 . При большей концентрации клеток во внутренней части среды 

происходила их гибель.  

Возможно культивирование МСК в биореакторах. В биореакторах 

созданы условия, имитирующие необходимые условия для роста и 

размножения клеток in vivo. В этих условиях происходит микрогравитация, 

эффективное поступление питательных веществ к клеткам и удаление 
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продуктов метаболизма. Существует несколько типов биореакторов: 

перфузионные [11], концентрические, цилиндрические и ротационные [12, 2]. С 

помощью  биореакторов возможно увеличить число клеток без изменения их 

фенотипа и дифференцировочного потенциала. X. Chen и соавт. установили, 

что применение ротационного биореактора с модифированной питательной 

средой Myelocult, с добавлением фактора роста стволовых клеток (SCF), 

интерлейкина-3 и интерлейкина-6 может быть использовано для быстрой 

экспансии МСК[2].  
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Сучасні реалії складаються таким чином, що дистанційна форма навчання 

займає головну частину учбового процесу. Звісно, для якісної підготовки 

висококваліфікованих спеціалістів, а тим паче лікарів – вимагає не абияких 

зусиль та професійності зі сторони викладачів [1, 2]. Особливостями навчання 

студентів 5 курсу є циклова система, необхідність інтегрування в практичні 

заняття елементів підготовки до складання «КРОК» та Державного іспиту, 

максимальний рівень професійної підготовки в практичній стоматології. На 

початку пандемії, співробітниками кафедри у максимально короткі терміни, була 
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створена ефективна система повноцінного online навчання студентів 5 курсу 

стоматологічного факультету на англійській мові. 

Слід зазначити, що дистанційне навчання має і ряд переваг: гнучкість, 

актуальність, економічну ефективність, інтерактивність. Також, дистанційне 

навчання для іноземних студентів надало гарну змогу, не залишаючи власних 

домівок бути присутнім на навчанні у іншій країні. Це, в свою чергу, дає змогу 

студентам мати цілодобовий доступ до навчальних матеріалів, постійну 

підтримку й консультації викладачів, online відео лекції та інші технологічні 

рішення для забезпечення ефективного та якісного процесу навчання [2].  Але, є 

і мінуси під час підготовки студентів, як майбутніх практикуючих лікарів. Якщо 

говорити про стоматологію, то ця дисципліна невід’ємно пов’язана з 

практичними навиками, з перевіркою теоретичних знань на практиці. В реаліях 

дистанційного навчання практична стоматологія не може бути проведена руками 

студентів, а ми, як контролюючі особи – не можемо корегувати процес. На місце 

клінічних прийомів, які проходять на базі кафедри, приходять відео практичних 

маніпуляцій, які були зроблені раніше і потрапили в інтернет мережу, хтось з 

практикуючих лікарів веде свій блог і виставляє роботи в YouTube каналі, і саме 

завдяки таким відеороликам можна познайомитися з деякими мануальними 

особливостями проведення лікування в стоматологічній практиці. Авжеж, це 

надає можливість студенту переглянути декілька разів відео, зробити аналіз 

побаченого і сформувати ряд питань до викладача за необхідності. Необхідно 

пам’ятати, що студенти - це різні люди за темпераментом, способом сприйняття 

нової інформації, особливістю засвоєнні нових знань, а деякі вдало підібрані 

професійні відео роботи спонукають до самовдосконалення та жагу до нових 

знань, а це - підвищує рівень успішності [3].  Щодо лекційного матеріалу, то 

необхідно зазначити, що така форма навчання студентами сприймається 

набагато краще. Провівши опитування серед іноземних студентів, було 

відмічено: опрацювання матеріалу було можливо у будь - який час і у будь-який 

термін, багато хто бажав би і у майбутньому зберегти online лекції при виході із 



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

© Погоріла А.В., Гаджула Н.Г., Ковальчук Л.О., Васильчук О.С. 
176 

карантинних умов, що значно економить час.  Наступним аспектом який 

позитивно впливає на рівень успішності студентів в умовах дистанційного 

навчання є велике різноманіття тестових завдань. 

Під час проведення аудиторних занять, студент може опрацювати декілька 

тестів та ситуаційних задач, а в умовах дистанційного навчання, той же студент, 

має можливість потренуватися в необмеженій кількості. Тобто студент в режимі 

тренування може готуватись до зайняття стільки часу, скільки йому потрібно. 

Такі умови дають змогу добре закріпити матеріал, отримати хороші знання з 

даної теми і відповідно, вищі результати успішності.  

Отже, сучасні технології дають можливість проведення освітнього 

процесу, незважаючи на всі виклики, кинуті пандемією, при взаємному бажанні 

студентів та викладачів. Звісно, жоден відеоролик або відео конференція не 

замінить реального спілкування та практичної роботи, але це дає можливість, як 

викладачу так і студенту, забезпечити безперервну медичну освіту з тимчасовим 

акцентом на теорії з подальшим впровадженням у практику в сприятливих 

умовах. 
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Актуальность исследования: в современном мире существует множество 

источников информации, из которых могут быть получены знания о 

лекарственных препаратах различных фармакологических групп. Особое место 

занимают препараты, основу которых составляют наркотические, психотропные, 

сильнодействующие или ядовитые вещества. Отличительными чертами данной 

группы являются длительный исторический контакт с жизнью человека и 

относительная традиционная форма используемых веществ (отсутствие 

потребности в разработке усложненных модификаций с течением времени). Но 

каким образом проследить эти особенности человеку, для которого поиск 

информации в юридических источниках или на просторах сети затруднен? 

Возможно, обратиться к произведениям художественной литературы, герои 

которых не только знакомят читателя с лекарственными веществами, но и 

отражают ключевые стадии общественного регулирования их обращения с точки 

зрения писателя, живущего или жившего в определенную историческую эпоху.  

Цель работы: рассмотреть эволюцию наркотических, психотропных, 

ядовитых и сильнодействующих веществ и оценить жизнеспособность данной 

группы препаратов на современном фармацевтическом рынке.  

В соответствии с обозначенной целью в работе ставятся и решаются 

следующие задачи: 
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1). Ознакомиться с художественными произведениями, в которых 

встречаются упоминания наркотических, психотропных, ядовитых или 

сильнодействующих веществ; 

2). Изучить особенности эпохи, во времена которой были написаны 

произведения; 

3). Составить обобщённую эволюционную карту законодательного 

регулирования препаратов обсуждаемых групп за определенный период; 

5). Провести эмпирическое исследование и оценить доступность и 

достоверность знаний о веществах, которыми располагает типичный 

потребитель. 

Методы сбора информации: 

- анкетирование и интервьюирование; 

- контент-анализ документов.  

Методы обработки информации: 

- традиционные методы (метод группировки); 

- способы стохастического факторного анализа (многомерный факторный 

анализ).  

Содержание исследования: были проанализированы восемь 

художественных произведений, на страницах которых упоминаются такие 

индивидуальные вещества и смеси, как опиум (опий), гашиш (анаша), морфин 

(морфий), эфедрин, диэтиламид d-лизергиновой кислоты (ЛСД), динитрогена 

оксид (закись азота). Были отмечены основные пути использования данных 

веществ героями произведений: для влияния на сознание и вызова 

галлюцинаций в ритуальных целях, для уменьшения реальных болевых 

ощущений, для испытания психоделического опыта. Несмотря на значительный 

временной интервал между созданием каждого из произведений, выделяется 

один основной путь получения алкалоидов и соединений других химических 

классов – из естественных источников, что обуславливает относительную 

доступность препаратов в XVI – XIX веках и трудность регулирования их 
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обращения при несовершенной системе контроля. В произведениях, авторы 

которых жили в XX – XXI веках наблюдается четкое усиление акцента на 

законодательной и исполнительной системах контроля.  

Химическая и технологическая модификация лекарственных препаратов 

рассматриваемых классов происходит значительно медленнее, нежели 

модификация препаратов иных групп, например, энтеросорбентов, прошедших 

путь от поколений препаратов природного происхождения до нескольких 

поколений синтетических аналогов и модифицированных структур. Тем не 

менее, наркотические, психотропные, сильнодействующие и ядовитые вещества 

остаются неотъемлемой и востребованной категорией препаратов на 

фармацевтическом рынке нашего времени. 

 

 
Рисунок 1. Взаимосвязь факторов, влияющих на востребованность группы препаратов 

 

Результаты эмпирического социологического исследования показали, что: 
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- 85% респондентов связывают свой читательский опыт с 

художественными произведениями, в которых упоминаются лекарственные 

препараты;  

- наиболее часто запоминаются препараты, ассоциируемые в сознании 

людей с некоторым запретом, предупреждением или опасностью (около 66% 

опрошенных указывают в форме ответа в качестве препаратов такие 

сильнодействующие наркотические вещества, как морфин и кодеин); 

- более 58% респондентов подтверждают наличие препаратов, описанных в 

художественной литературе, в ассортименте современных аптек; 

- более трети опрошенных полагают, что знания о веществах, почерпнутые 

из произведений, не противоречат знаниям, полученным ими из новостных 

источников и открытых законодательных баз. 

Выводы:  

Таким образом, в ходе исследования были изучены отечественные и 

зарубежные художественные произведения, на основе которых было 

сформировано представление об эволюции некоторых препаратов с течением 

времени. 

Был проведен социологический опрос, результаты обработки которого 

позволили сделать заключение о доступности и достоверности литературных 

произведений в качестве источника информации для типичного конечного 

потребителя фармацевтического рынка; а также была составлена эволюционная 

карта мер законодательного регулирования обращения наркотических и 

психотропных веществ в СССР и РФ в период XX - XXI вв.  
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РЕЗУЛЬТАТИ ВПРОВАДЖЕННЯ В КЛІНІЧНУ ПРАКТИКУ 
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НЕСПРОМОЖНИХ ПЕРФОРАНТНИХ ВЕН 

ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ 

ВИСОКОЧАСТОТНОГО ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ 

В ХІРУРГІЇ ПІСЛЯТРОМБОТИЧНОЇ ХВОРОБИ НИЖНІХ КІНЦІВОК 
 

Черняк В.А1., Музиченко П.Ф. 2, Карпенко К.К. 3, Дубенко Д.Є. 2,  

Нагалюк Ю.В. 3, Зоргач В.Ю. 5, Мандзюк Т.І. 5, Гибало Р.В. 3,  Карпенко Л.В. 4 
1Київський Національний університет імені Тараса Шевченка, 

2 Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, 
3 Національний військово-медичний клінічний центр «Головний військовий 

клінічний госпіталь» МО України, м. Київ,  

 4 "ЦПМСД №2" Солом'янського району м. Києва,  
5Військово-медичне управління СБУ 

 
Вступ. Синдром хронічної венозної недостатності характеризується 

порушенням кровообігу або застоєм крові у венозній системі нижніх кінцівок. 

Основними механізмами хронічної венозної недостатності є порушення 

гемодинамічних факторів крові, що забезпечує кровообіг знизу вгору, долаючи 

силу гравітації. Зазвичай клінічні прояви хронічної венозної недостатності 

проявляються при варикозній хворобі, тромбофлебіті поверхневих і тромбозі 

глибоких вен нижніх кінцівок, ілеофеморальному тромбозі і посттромботичній 

хворобі. Особливо важкими щодо лікування є наявність післятромботичної 

хвороби на фоні великих за площею трофічних виразок. За статистикою в 

Україні 25–30 % жінок та 10–20 % чоловіків страждають від хронічної венозної 

недостатності, яка в 40–90 % випадках ускладнюється трофічною виразкою. Без 

спеціального лікування трофічна виразка венозного ґенезу характеризується 

низькою тенденцією до загоєння і тривалим рецидивним перебігом, що 
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призводить до стійкої інвалідизації. При цьому венозна гіпертензія запускає ряд 

патологічних реакцій на клітинному і тканинному рівнях. Тільки санація 

хронічних венозних виразок нижніх кінцівок є недостатньою, тобто є лише 

передумовою до хірургічного лікування, яке включає першочергову операцію на 

перфорантних венах. Зробити це в умовах важких трофічних змін на гомілці і 

стопі можливо лише дистанційно за допомогою ендоскопічної техніки та 

малотравматичних електрокоагуляційних методик. 

Мета: розробити і впровадити в клінічну практику високотехнологічну 

операцію для дисекції неспроможних перфорантних вен у хворих на 

посттромботичну хворобу нижніх кінцівок, яка б відрізнялася мініінвазивністю, 

безпечністю та простотою.  

Матеріали та методи. Було вирішено взяти за основу вітчизняну 

технологію, що базуються на принципах високочастотного електрозварювання 

живих тканин. Операцію названо субфасціальною електрозварювальною 

дисекцією перфорантних вен (СФЕЗДПВ). Створено хірургічний інструмент для 

хірургічної обробки перфорантних вен, який є складовою ендоскопічного 

хірургічного комплексу (Рис.).  

 

 
 

Рис. Створений хірургічний інструмент, 
придатний для електрозварювальної хірургічної обробки перфорантних вен (схема) 
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Ендоскопічний електрозварювальний комплексний пристрій для 

субфасціальної дисекції перфорантних вен використовують таким чином: до 

проксимального краю приладу приєднують світловод, оптичний кабель і трубку 

для подачі розчину або інсуфляції газу. Після формування хірургічного доступу 

до субфасціального простору вводять дистальний кінець пристрою. Далі в тубус 

вводять через відповідний канал затискач для електрозварювання при 

лапароскопічних операціях. Завдяки підіймачу фасції/розширювачу 

субфасціального простору здійснюється проходження під фасцією гомілки та 

пошук неспроможних вен. Використовуючи ергономічну фіксуючу ручку 

позиціонують пристрій. Об'єктив камери для відеоскопії та світловод, які 

проходять через відповідні канали, візуалізують перфорантні вени. Зіставляючи 

контактні ділянки електродів, проводять електрозварювання знайдених 

патологічних перфорантних вен. Через канал для подачі розчину/інсуфляції газу 

за необхідності промивають рану або вводять спеціальні лікарські засоби.  

Операцію проводять за такою схемою. Пацієнт приймає лежаче положення 

на спині. На кінцівку накладають еластичний джгут із метою забезпечення 

знекровлення операційного поля. Для візуалізації перфорантних вен здійснюють 

хірургічний доступ у медіальній частині гомілки, на 10 см дистальніше від бугра 

великогомілкової кістки та проксимальніше до ураженої ділянки шкіри. Після 

цього розміщують ендоскопічний порт і позиціонують пристрій зображення з 

об'єктива, що розміщений на дистальному кінці пристрою виводиться на 

екраннезрозуміло / пристрій на дистальному кінці, щоб зображення з об'єктива 

виводити на екран.  

Для полегшення візуалізації перфорантних вен тракційними рухами 

здійснюють піднімання субфасціального простору завдяки розміщеному на 

дистальному кінці пристрою розширювача субфасціального простору 

оливоподібної форми. Усі виявлені в субфасціальному просторі неспроможні 

перфорантні вени захоплюють контактними ділянками електрода, за допомогою 

кремальєри їх стискають, і тоді вмикають джерело електрозварювального 
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імпульсу на апараті електрозварювання живих тканин. При погіршенні 

візуалізації за рахунок геморагічного компоненту субфасціальний простір 

промивають через канал для подачі розчину/інсуфляції газу. По завершенні 

дисекції всіх патологічних перфорантних вен нижньої кінцівки проводять 

контрольну ревізію субфасціального простору, виконують зрошення розчинами 

антисептика та анестетика.  

Після виконання програми керування процесом зварювання та вимкнення 

енергії захоплена тканина звільняється, таким чином формують герметичний 

зварний шов. За необхідності повторюють зварювання стінки перфорантної 

вени. Після завершення ендоскопічної частини процедури, інструмент 

забирають, видаляють залишки повітря із субфасціального простору, знімають 

джгут. Субфасціально вводять 20 мл розчину анестетика (розчин Кляйна), місце 

хірургічного доступу ушивають пошарово, виконують туге еластичне 

бинтування припіднятої нижньої кінцівки. 

Починаючи з 2015 р. СФЕЗДПВ було проведено 46-ти пацієнтам віком від 

39 до 62 років із післятромботичним синдромом нижніх кінцівок (СЕАР-5). Для 

виконання оперативного втручання використали типове оснащення та набір 

хірургічних інструментів для ендоскопічних операцій, перев'язочний і шовний 

матеріал та лапароскопічну стійку. Коагуляцію неспроможних перфорантних вен 

виконали за допомогою розробленого комплексного електрозварювального 

ендоскопічного приладу для субфасціальної дисекції перфорантних вен на 

основі апарата вітчизняного виробництва. Для вивчення змін у тканинах, що 

були з'єднані електрозварюванням в експерименті, провели їхнє морфологічне 

дослідження. Із ділянки коагуляції локально та перифокально вилучали 

фрагменти тканин. Дослідження гістологічних препаратів здійснювали за 

допомогою мікроскопа Olympus BX51, цифрового фотоапарата Olympus C5050, а 

також спеціального програмного забезпечення Olympus DP-Soft.. 

Комплекс передопераційного обстеження включав загальноклінічні методи 

з обов'язковим ультразвуковим моніторингом нижніх кінцівок, вивченням 
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показників коагулограми і гемограми: вмісту гемоглобіну, еритроцитів 

гематокриту, біохімічних показників. Медикаментозний супровід подібних 

операцій включав одноразове введення антибіотика Лефлоцин внутрішньовенно, 

а після операцій обов'язково призначали Тівортін для боротьби з  

ендотеліальною дисфункцією та реосорбілакт або Латрен для покращення 

мікроциркуляції в оперованих кінцівках. 15-ти хворим застосували схему терапії 

«Тріо»: базова терапія + Реосорбілакт 400 мл/доба, Латрен 400 мл/доба, Тівортін 

100 мл/доба.  

З метою профілактики інфекційних ускладнень у післяопераційному 

періоді використовували ЛЕФЛОЦИН (левофлоксацин) - антибактеріальний 

препарат широкого спектру діі, фторхинолонового ряду з вираженим 

бактерицидним ефектом. Він був активним по відношенню до широкого спектру 

грамнегативних  та грампозитивних мікроорганізмів, анаеробів, Helicobacter 

pylori та атиппових форм, таких як  Micoplasma, Chlamidia, Legionella і  

призначався паціентам внутришньовенно крапельно  по 250-500мг (50-100мл) 1 

раз на добу. В особливо важких випадках використовували український препарат 

Грандазол — комбінований антибактеріальний препарат, до складу якого 

входить левофлоксацина гемігідрат і орнидазол у флаконах для 

внутрішньовенного введення по 100 і 200 мл. У 5-ти пацієнтів в перед -і-

післяопераційному періоді для лікування анемії застосували трьохвалентне 

залізо для внутрішньовенного введення. Ним був Суфер®  - розчин для в/в 

ин‘єкцій; діюча речовина: 1 мл розчину містить 20 мг заліза у вигляді заліза (III) 

гідроксид сахарозного комплексу.  

Результати. Під час оцінювання якості проведення цього оперативного 

втручання були встановлені такі особливості: формування герметичного шва 

стінок судини відбувалось за температури до 88 °С з відсутністю ефекту 

карбонізації та пов'язаних з ним ускладнень, висока надійність гемостазу і 

герметичність з'єднання тканин. У післяопераційному періоді були відсутні 
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нагноєння і некроз тканин. Реабілітаційний період становив 10 діб, під час якого 

пацієнти мали можливість ходити, ліжко-дні становили 2 доби. 

При морфологічному дослідженні електрозварювального шва стінки 

судини було виявлено диференціацію та його пошаровість, при цьому ступінь 

однорідності тканин, що включені у шов, впливають на силу з'єднання. 

Основний фактор міцності субстрату шва є вміст, а також кількість колагенових 

волокон в ньому. Унікальною особливістю розглядуваного оперативного 

втручання є його малоінвазивність та безпечність – формування герметичного 

шва стінок судини відбувається за температури до 146 оС із відсутністю ефекту 

карбонізації та пов'язаних з ним ускладнень. Малоінвазивний метод полягає в 

тому, що ендоскопічний субфасціальний доступ забезпечує безпечність при 

лікуванні трофічних виразок, зменшує тривалість проведення хірургічної 

операції, має високу надійність гемостазу і герметичність з'єднання тканин. 

Завдяки використанню методу значно зменшується втрата крові, зменшується 

ризик нагноєння та некрозу тканин, зростає акуратність і точність впливу на 

тканини, відбувається скорочення періоду реабілітації в післяопераційному 

періоді, супроводжується простотою, відсутністю диму та інших шкідливих 

чинників при проведенні операцій. 

Висновки.  

1. Під час оцінювання якості проведення розглядуваного оперативного 

втручання були помічені такі особливості: формування герметичного шва стінок 

судини відбувалось за температури до 146 °С з відсутністю ефекту карбонізації 

та пов'язаних із ним ускладнень, висока надійність гемостазу та герметичність 

з'єднання тканин.  

2. Ендоскопічний субфасціальний доступ забезпечив безпечність при 

лікуванні трофічних виразок, зменшив тривалість проведення хірургічної 

операції та втрату крові.  
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3. У післяопераційному період були відсутні нагноєння і некроз 

тканин. Реабілітаційний період становив 15 діб, під час якого пацієнт мав 

можливість ходити, а ліжко-дні становили 3 доби. 

4. Таким чином, клінічна ефективність, безпечність та економічність 

даної методики дозволяє рекомендувати її в широку клінічну практику. 
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Актуальность данного исследования определяется тем, что в мире 

наблюдается устойчивая тенденция роста детской инвалидности. По данным 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за последние 40 лет она 

выросла на 5%, достигнув 15%; численность детей-инвалидов в мире превысила 

100 миллионов человек [6]. 

По данным статистики, показатель инвалидов в России составляет около 11 

миллионов человек [7,8]. Таблица 1 представляет общую численность инвалидов 

по группам инвалидности, в том числе детей-инвалидов. 
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Таблица 1 
Общая численность инвалидов по группам инвалидности 

(на 1 января года) 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Всего 
инвалидность, 
тыс. чел. 

13082 12946 12924 12751 12261 12111 11947 11875 

в том числе,  
I группы 

1496 1451 1355 1283 1309 1466 1433 1422 

II группы 6833 6595 6472 6250 5921 5552 5356 5209 
III группы 4185 4320 4492 4601 4395 4442 4488 4556 
Дети-
инвалиды 

568 580 605 617 636 651 670 688 

Общая 
численность 
инвалидов  
(на 1000 чел.) 

91,3 90,1 88,4 87,0 83,5 82,5 81,4 80,9 

 

         В «Конвенции о правах инвалидов», принятой Резолюцией Генеральной 

Ассамблеи ООН 13 декабря 2006 года, определено, что к «инвалидам относятся 

лица с устойчивыми физическими, психическими, интеллектуальными или 

сенсорными нарушениями, которые при взаимодействии с различными 

барьерами могут мешать их полному и эффективному участию в жизни 

общества наравне с другими»  [5].  

В процессе социализации личности ребенка-инвалида важную функцию 

выполняет адаптивная физическая культура, опирающаяся на двигательную 

активность и на применение физического упражнения как эффективного 

средства и метода достижения цели  (Мартене Р., 1979). Структурно все 

составляющие адаптивной физической культуры находятся в неразрывной 

функциональной связи: адаптивное физическое воспитание, адаптивный спорт, 

адаптивная физическая рекреация, двигательная реабилитация  

Общие и специфические функции в области физической культуры были 

рассмотрены в основополагающих трудах М.С.Кагана (1974), Н.И.Пономарева 

(1974;1996), Б.В.Евстафьева (1980), И.И.Сулейманова (1981),  Л.П.Матвеева 

(1983), В.М.Выдрина (1984) и др. [1,9]. 
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Фундаментальные исследования, посвященные изучению функциональных 

связей в области АФК, были проведены А.В.Сахно (1993), В.С.Дмитриевым 

(1993), С.П.Евсеевым, Л.В.Шапковой, Т.В.Федоровой (1996; 1998) и др. [1,9]. 

Адаптивная физическая культура (АФК) является целостной 

функциональной системой, где каждому структурному элементу присуща 

конкретная функция. Физическое воспитание детей, имеющих отклонения в 

развитии, должно иметь коррекционную и оздоровительную направленность. 

Адаптивное физическое воспитание – это многоуровневый процесс, 

направленный на приобщение к ценностям физической культуры лиц с 

ограниченными возможностями [2, с. 90-92].  

В таблице 2 приведены классификация Л.В.Шапковой, которая  выделяет 

социальные и педагогические функции адаптивного физического воспитания и 

классификация А.С.Смаличева, который формулирует четыре основные задачи, 

стоящие перед физическим воспитанием в специальных образовательных 

учреждениях [1,9].  

Таблица 2 
Функции адаптивного физического воспитания 

Функции адаптивного воспитания (Л.В.Шапкова) Задачи физического 
воспитания 
(А.С.Смаличев) 

Социальные функции Педагогические функции Основные задачи 
1.Социализирующая 
функция 

1.Учебно-познавательная 
функция 

1.Оздоровительные 
задачи 

2.Интегративная функция 2. Развивающая функция 2.Образовательные задачи 
3.Коммуникативная 
функция 

3. Воспитательная функция 3. Воспитательные задачи 

- 4. Коррекционная функция 4. Коррекционные задачи 
 

Семья является первичным источником социализации, поскольку именно 

через родительско-детские взаимоотношения происходит передача различного 

рода сведений. Поэтому необходимо ведение целенаправленной психолого-

педагогической и медико-социальной работы с семьей, ведь именно от 

конструктивных взаимоотношений в семье напрямую зависит успешность 

социализации и социальной активности ребенка-инвалида.   
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 Важно учитывать также и то, что для детей дошкольного возраста познание 

окружающего мира, становление моторики, формирование духовного и 

эмоционально-психического развития осуществляется преимущественно через 

игру. 

Многие ученые-исследователи отмечают, что в физическом воспитании 

детей-инвалидов игровой метод представляется наиболее целесообразным [3]. 

Игра позволяет моделировать ролевые отношения, вступать во взаимодействие с 

партнерами, что необходимо для формирования навыков общения среди детей-

инвалидов. Положительные качества ребенка, желание и готовность к 

предстоящему учению формируются также в игровой деятельности [4, с. 10-14]. 

 В последующие периоды жизни (младший, средний, старший школьный 

возраст) ключевые позиции социализации переносятся на учебную деятельность. 

Таким образом, игра как средство и метод двигательной активности, 

используемая в адаптивном физическом воспитании, синтезирует в себе те 

функции, которые сопутствуют социализации ребенка-инвалида на основе 

взаимодействия дошкольной образовательной орہганہизации с семьей. 

Цель исследования: изучить эффективнہость взаимодействия дошкольной 

образовательной орہганہизации с семьей по  осуществленہию прہоцесса 

физического воспитанہия  детей-инвалидов. 

Объект исследования: процесс физического воспитания детей-инвалидов. 

Предмет исследования:  эффективность физического воспитания детей-

инвалидов нہа оснہове взаимодействия с семьей. 

Эмпирическую основу исследования составили дети в возрасте 5-7 лет г. 

Уфы, посещающие дошкольнہое отделенہие школы, имеющие инہвалиднہость по 

рہазнہым нозологическим профилям. Экспериментальную группу составили 10 

детей-инвалидов; контрольную группу – 10 здоровых детей. 

Исследование проводилось в 3 этапа. На первом констатирующем этапе 

было проведено изученہие исходных показателей культурہнہо-гигиенہических 

нہавыков, отношение к здоровому образу жизни и уровень выработанных 

навыков здоровьесберегающего поведения. Была использована методика 
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О.В.Дыбиной «Наши привычки», включающая в себя диагностические задания. 

Изучение сфорہмирہованہнہости особенہнہостей физического воспитанہия  

осуществлялось методом нہаблюденہия за детьми и соотнہесенہия его рہезультатов 

со шкалой, рہазрہаботанہнہой Л.Нہ.Волошинہой.  

На втором этапе было проведено анہкетирہованہие, имеющее целью оценہить 

эффективность взаимодействия рہодителей с дошкольной образовательной 

орہганہизацией в плане физического развития детей. Также был организован 

«Социальнہо-гигиенический скрہинہинہг условий и обрہаза жизнہи семьи» 

(В.Г.Алямовская).  

В исследовании приняли участие педагоги и рہодители детей 

эксперہименہтальнہой и конہтрہольнہой грہупп. Использовались анہкетирہованہие и 

«Социальнہо-гигиенہический скрہинہинہг условий и обрہаза жизнہи семьи».  

На третьем этапе был проведен анہализ педагогической документации с 

целью изучения подготовленности педагогов к использованию в работе 

здорہовьесберہегающих технہологий, эффективнہости использования календарных 

планов в педагогическом процессе по осуществленہию прہоцесса физического 

воспитанہия  детей-инвалидов.  

В результате проведенного исследования были получены следующие 

результаты, свидетельствующие о том, что 32,0% детей конہтрہольнہой грہуппы и 

34,0% детей эксперہименہтальнہой грہуппы показали нہизкий урہовенہь 

сфорہмирہованہнہости культурہнہо-гигиенہических  нہавыков. Средний урہовенہь 

сфорہмирہованہнہости культурہнہо-гигиенہических  нہавыков выявлен у 31,0% детей 

конہтрہольнہой грہуппы и 32,0% детей эксперہименہтальнہой грہуппы. Высокий 

урہовенہь сфорہмирہованہнہости культурہнہо-гигиенہических  нہавыков выявлен у 37,0% 

детей конہтрہольнہой грہуппы и 34,0% детей эксперہименہтальнہой грہуппы. 

Установлено, что только в 10% семей конہтрہольнہой грہуппы и в 5% семей 

эксперہименہтальнہой грہуппы созданы условия, характеризующие их как здорہовый 

обрہаз жизнہи. Об этом свидетельствуют достаточно комфорہтнہые жилищнہые и 

матерہиальнہые условия; рہегулярہнہые прہогулки с детьми нہа свежем воздухе; 

совместнہые увлеченہия рہодителей и детей рہазличнہыми видами спорہта.  
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Также было выявлено, что еще приблизительно  25% и 20% семей 

конہтрہольнہой и экспериментальной грہупп тяготеют к здорہовому обрہазу жизнہи: у 

них есть потрہебнہость в занہятиях спорہтом, желанہие прہавильнہо питаться, чаще 

выезжать за прہеделы горہодской кварہтирہы. 

Но подавляющее большинство опрошенных (55% семей конہтрہольнہой 

группы и 65% семей экспериментальной грہуппы) ответили, что в их семье на 

момент обследования навыки здорового образа жизни не сложились, то есть нет 

мотивации нہа здорہовый обрہаз жизнہи, нہедостаточен урہовенہь знہанہий в вопрہосах 

оздорہовленہия детей и отсутствует желанہие их рہазрہешать. Урہовенہь 

информированности семей в области физического воспитанہия и форہмирہованہия 

здорہового обрہаза жизнہи детей оказался нہевысок. В качестве причин были также 

названы плохие жилищнہые условия, совместнہое прہоживанہие с рہодственہнہиками 

в однہой кварہтирہе.  

Изучение педагогической документации показало, что планирование работы 

по физическому воспитанہию ведется бессистемнہо. Нет четкого плана рہаботы по 

взаимодействию с рہодителями  в данном вопросе. Текущая работа  в оснہовнہом 

прہедставленہа нہагляднہым инہфорہмирہованہием (папки-перہедвижки) и 

перہиодическими (рہедкими) беседами, число которہых несколько увеличивается в 

перہиод эпидемий и карہанہтинہов. 

Таким образом, проведенное исследование продемонстрировало 

нہедостаточнہый урہовенہь знہанہий и прہедставленہий педагогов и родителей об 

орہганہизации взаимодействия по физическому воспитанہию детей.  

Была составлена программа  физического воспитанہия детей-инہвалидов, 

включающая в себя выполнение  следующих условий:  

- составленہие планہа взаимодействия обрہазовательнہого учрہежденہия и семьи 

нہа оснہове игрہовых методов и форہм рہаботы; 

- использованہие рہазнہых игр в прہоцессе физического воспитанہия 

дошкольнہиков как в дошкольнہом учрہежденہии, так и в семье; 

- повышенہие компетенہтнہости семьи в вопрہосах физического воспитанہия 

детей-инہвалидов посрہедством игрہы. 
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Необходимо взаимодействие по принципу «педагогического» треугольника, 

когда ребенок, родители и педагог дошкольной образовательной организации 

действуют сообща. 
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Стратегічні напрями розвитку системи освіти в Україні, окреслені 

концептуальними положеннями державних документів («Національною 

стратегією розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки», Законами України 

«Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про повну загальну середню освіту», 

Державним стандартом початкової освіти, Базовим компонентом дошкільної 

освіти), спрямовують сучасні заклади дошкільної та початкової освіти на 

покращення її якості, що актуалізує проблему наступності між ними. 

Організаційно-педагогічні умови забезпечення наступності навчання дітей 

старшого дошкільного і здобувачами початкової освіти є предметом наукових 

досліджень Т. Мантули [3], Н. Лисенко [4], О. Савченко [5],  Т. Фадєєвої [6], 

Н. Черепаня [7] та ін. Проте, в умовах зміни нормативно-правового 

забезпечення, потребують подальшого аналізу.  

Реалізацію наступності навчання в дошкільних закладах освіти та 

початкової школи розглядають як наступність між змістом Базового компонента 

дошкільної освіти (2020) [1] та Державним стандартом початкової освіти (2018) 

[2], що забезпечує на проміжному етапі формування готовності дитини до 

навчання у школі. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом 

дошкільної освіти та реалізується згідно з програмами розвитку дітей 

дошкільного віку, затвердженими Міністерством освіти і науки України. 
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Учасниками освітнього процесу у дошкільному закладі освіти є діти 

дошкільного віку, педагогічні працівники, помічники вихователів, няні, медичні 

працівники, батьки або особи, які їх замінюють. 

Відповідно до закону України «Про дошкільну освіту» (2001 р.), Базовий 

компонент дошкільної освіти – це державний стандарт, що містить норми і 

положення, які визначають державні вимоги до рівня розвиненості та 

вихованості дитини дошкільного віку, а також умови, за яких вони можуть бути 

досягнуті. Відповідно до вимог БКДО, вимоги до обов’язкових результатів 

навчання та компетентностей дошкільників визначено за такими освітніми 

напрямами: особистість дитини; дитина в сенсорно-пізнавальному просторі; 

дитина в природному довкіллі; гра дитини; дитина в соціумі; мовлення дитини; 

дитина у світі мистецтва [1]. Виконання вимог Стандарту забезпечується з 

урахуванням здібностей, задатків, нахилів, індивідуальних психічних і фізичних 

можливостей дитини у найбільш оптимальній для неї формі.  

Оновлений документ заснований на компетентнісному підході, як і 

Державний стандарт початкової освіти. Зміст дошкільної освіти, згідно БКДО, 

передбачає формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності 

дитини; виховання елементів природодоцільного світогляду, розвиток 

позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля; утвердження емоційно-

ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини; розвиток 

потреби в реалізації власних творчих здібностей та ін. [1]. Організація 

життєдіяльності дітей з урахуванням освітніх змістових ліній, включених до 

БКДО, дає змогу забезпечити належний рівень соціально-особистісного розвитку 

дітей дошкільного віку в структурі неперервної освіти.  

Зміст початкової освіти визначається Державним стандартом початкової 

освіти, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 

2018 р. №87 [2]. Стандарт, розроблений відповідно до мети початкової школи з 

урахуванням пізнавальних можливостей і потреб учнів, метою початкової освіти 

визначає всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей і 

наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних 
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особливостей і потреб, формування цінностей, розвиток самостійності, творчості 

та допитливості. Державний стандарт початкової освіти складається із таких 

освітніх галузей, як: мовно-літературної (українська мова та література, мови та 

літератури відповідних корінних народів і національних меншин, іншомовна 

освіта); математичної; природничої; технологічної; інформатичної; соціальної і 

здоров’язбережувальної; громадянської й історичної; мистецької; фізкультурної, 

які входять до варіативної складової. 

На основі характеристик освітніх ліній та освітніх галузей пропонуємо 

схему наступності Базового компонента (див. Рис 1.) дошкільної освіти та  

Державного стандарту початкової освіти. 

 

Рисунок 1.  Схема наступності Базового компонента дошкільної освіти  
та Державного стандарту початкової освіти 
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Отже, ключові компетентності Базового компонента дошкільної освіти 

продовжуються в Державному стандарті початкової освіти за окремими 

освітніми галузями. Наприклад, освітні напрями «Дитина в природному 

довкіллі» та «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» продовжуються 

математичною та природничою освітніми галузями, а «Дитина у світі 

мистецтва» – мистецькою і технологічною. Наступність між дошкільною й 

початковою освітою простежується у формуванні наскрізних умінь, що є 

спільними для дошкільної і початкової освіти − виявляти творчість та 

ініціативність, керувати емоціями, висловлювати та обґрунтовувати власну 

думку, критично мислити, ухвалювати рішення, розв’язувати проблеми та 

співпрацювати в колективі. 

Важливо, що Базовий компонент дошкільної освіти спрямовує зусилля 

батьків, педагогів, психологів на розвиток творчого потенціалу дитини, що має 

свої особливості у дошкільному дитинстві, на своєчасне підтримання досягнень 

індивідуальної своєрідності неповторного життєвого шляху дитини, 

забезпечення психолого-педагогічного супроводу розвитку дитини у дошкільні 

роки.  

Подальший індивідуальний шлях розвитку особистості дитини 

продовжується в початковій школі. Підготовка дітей до школи має відповідати 

вимогам та критеріям оцінки дошкільної зрілості дитини. Така підготовка 

передбачає фізичний, емоційний, пізнавальний і особистісний розвиток дитини, 

готовність до взаємодії з довколишнім світом, розвиток специфічних видів 

діяльності дошкільників, які є фундаментальними для дошкільного дитинства та 

визначають і забезпечують адаптацію дитини до нового соціального статусу – 

здобувача початкової освіти. Сформованість самосвідомості, адекватної 

ідентифікації себе зі своїм «Я», уміння співвідносити свої бажання, можливості 

та прагнення до здійснення мети діяльності, здатність уявляти себе в минулому, 

теперішньому, майбутньому часі, орієнтуватись у своїх основних правах і 
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обов’язках характеризує дошкільну зрілість дитини та її психологічну готовність 

до систематичного навчання у школі. 

Отже, реалізацію наступності навчання в закладах дошкільної і початкової 

освіти розглядають як наступність між змістом Базового компонента дошкільної 

освіти та Державним стандартом початкової освіти, що забезпечує на 

проміжному етапі формування готовності дитини до навчання у школі. На основі 

характеристик освітніх ліній та освітніх галузей нами запропоновано схему 

наступності Базового компонента  дошкільної освіти і Державного стандарту 

початкової освіти. У підготовці майбутніх вихователів обов’язково слід 

враховувати освітні лінії Базового компонента дошкільної освіти і Державного 

стандарту початкової освіти. Наявність таких знань має сприяти підвищенню 

рівня готовності до забезпечення наступності навчання дошкільників та учнів 

початкової школи. 
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У цілях, пріоритетах і принципах розвитку освіти національної доктрини 

розвитку освіти України у XXI столітті підкреслюється, що головна мета 

української системи освіти — створити умови для розвитку та самореалізації 

кожної особистості, формування покоління, здатного навчатися упродовж життя, 

створювати й розвивати цінності громадянського суспільства. 

Слово «творчість» останніми десятиліттями входить до найбільш вживаних 

слів фахівцями різних галузей, адже вона є одним із засобів підвищення 

емоційного тонусу особистості, закріплення комплексу емоційно-вольової 

регуляції, а головне — актуалізації позитивної гами переживань, яка 

супроводжує ефективну працю, переживання радості від зробленого, 

досягнутого, почуття впевненості у своїх силах, у своєму творчому потенціалі й 

творчих здібностях. Це є важливим напрямом у роботі з дітьми з особливими 

освітніми потребами. 
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На думку С. Рубінштейна, творчість — «діяльність людини, яка створює 

нові матеріальні і духовні цінності, які, в свою чергу, мають суспільну 

значущість» [2, с.46]. Безумовно, продукти творчої діяльності осіб з особливими 

потребами, зазвичай, не мають суспільної значущості, але вони можуть 

відзначатися деякими елементами новизни, що мають досить відносний 

характер, але є передумовою динамічності тих знань, якими володіє дитина. Як 

засвідчує практика, з розширенням цих знань з’являється можливість більш 

високого рівня прояву новизни, оригінальності. Саме тому ми вважаємо, що 

сьогодні одним із завдань інклюзивної освіти є формування творчого мислення 

дітей з особливими освітніми потребами. 

Характеризуючи суть творчості дітей з особливими потребами важливо 

враховувати різноманітні чинники, ознаки, властиві процесу творення. З погляду 

психології й педагогіки особливо цінним є сам процес творчої роботи, вивчення 

процесу підготовки до творчості, виявлення форм, методів і засобів розвитку 

творчості [1, с.306].  

Під творчим мисленням слід мати на увазі обробку одержуваної 

інформації, встановлення причинно-наслідкових зв’язків між предметами, 

подіями та явищами навколишнього світу, вміння поєднувати наявні знання в 

нові форми [3]. 

Психологами було виділено ряд умов, що стимулюють і сприяють 

розвитку творчого мислення: 

– ситуації незавершеності або відкритості, на відміну від жорстко заданих і 

суворо контрольованих; 

– створення, розробка прийомів і стратегій, предметів і інструментів для 

подальшої діяльності; 

– стимулювання відповідальності і незалежності; 

– акцент на самостійних розробках, спостереженнях, почуттях, 

узагальненнях [2]. 
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Розвивати творче мислення — значить формувати й удосконалювати 

розумові операції: аналіз, синтез, порівняння та узагальнення, класифікацію, 

планування, абстрагування, і володіти такими характеристиками мислення, як 

критичність, глибина, гнучкість, широта, швидкість, варіативність, а також 

розвивати уяву і володіти знаннями різного змісту. Потрібно зазначити, що 

специфічні засоби та прийоми навчання читання дозволяють учням з 

порушенням мовлення засвоїти читання уже з першого класу та сприяють 

розвитку творчого мислення. Основним засобом є читання «по слідах аналізу». 

Він ґрунтується на тому, що склад (а потім і слово), який потрібно прочитати, 

дитина аналізує за звуковою будовою, а потім викладає з букв розрізної абетки і 

читає. Цей процес проходить без особливих труднощів, оскільки спирається на 

природне звучання мовлення. Другим засобом є читання за подібністю чи за 

аналогією до прочитаного складу або слова [1, с. 308]. 

Наведемо приклади практичних завдань для розвитку творчого мислення 

дітей з порушенням мовлення.  

1. Малювання предмета та його усний опис. Малюємо реальний предмет, 

виділяємо істотні ознаки, що допомагає у класифікації, граємось із зображенням 

предмета. Наприклад, «Що буде, якщо стебло у квітки стане високим, як дерево? 

Які тоді будуть листочки? А квітка? Чому так не буває?». Учитель пробує 

намалювати цю нову, уявну квітку чи вже не квітку. В таких іграх не буде 

правильної чи неправильної відповіді. Будь яка відповідь цінна. А у дітей 

поступово зникатиме страх помилитися, відповідаючи на запитання вчителя. 

Подібні вправи будуть спонукати учнів, в тому числі з особливими освітніми 

потребами до більш глибокого вивчення навколишнього світу, пошуку зв’язків 

між предметами, явищами, аналізу, порівняння та синтезу[4, с. 7]. 

Пізнавальна функція реалізується завдяки відділенню предмета від образу і 

позначення його за допомогою слова, в результаті у дитини формується 

здатність складати план майбутніх дій. Утворюється ланцюжок «предмет — 

образ — слово». 
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2. Читання та ілюстрування прочитаного. Цей вид діяльності допомагає 

уточнювати розуміння прочитаного. Наш ланцюжок працює у зворотному 

напрямі «слово — образ — предмет» [3]. 

3. Проведення рольових ігор за прочитаним. Хочемо зазначити, що цей вид 

діяльності можна проводити в кілька етапів. Спочатку можна запропонувати 

дітям відобразити тільки послідовність дій кожного персонажу без слів, потім 

долучити емоції та переживання, але слова ще не вживаємо, можливі тільки 

вигуки. І тільки на останньому етапі можна використати слова свого персонажа 

(драматизація). У такий спосіб діти починають краще розуміти зв'язок між дією 

та емоцією, починають розрізняти відтінки емоцій. Вони отримують новий 

життєвий досвід у нетиповій для них ситуації [4, с. 8]. 

4. Вправа «Незакінчені фігури» потребує вже достатній рівень розвитку 

уяви. Дітям роздаються аркуші паперу з намальованими на них фігурками 

(колами, квадратами, трикутниками). У кожного учня набори фігурок однакові. 

Діти повинні за 5-10 хв. домалювати до фігурок усе, що завгодно так, щоб 

вийшли предметні зображення. Кожний малюнок можна підписати зі слів 

дитини. Та найцікавіше — відгадувати що це, разом, групою, а потім 

представити свою творчість для перегляду однокласниками. Формується 

шанобливе ставлення до праці кожного учня, розуміння різного бачення 

довкілля [1]. 

5. Вивчення географічної карти можна перетворити в рольову гру. 

Наприклад, педагог показує на карті об'єкт і називає його «Чорне море». Кожна 

дитина пригадує, хто або що є в чорному морі та грає роль названого предмета. 

Обов'язкова умова — кожен має рухатися та вступати в контакти з іншими. Тут 

також не потрібно говорити, а тільки діяти. 

6. Вправа «Чарівні плями». Кожна дитина отримує аркуш паперу, крапає на 

нього трохи фарби будь якого кольору і листок складається навпіл. Потім 

розгортається, і можна починати гру. Гравці по черзі говорять, які саме 

предметні зображення вони бачать у плямі або в окремих її частинах [1, с. 307]. 
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Ще одним із чинників, що забезпечує успішність розвитку творчого 

мислення учнів з особливими освітніми потребами, виступає література, зокрема 

художня, яка стає носієм соціального досвіду, основним пропагандистом знань, 

умінь, навичок, цінностей та ідей суспільства, насамперед соціалізатором для 

вказаної категорії дітей. Зважаючи на вищевикладене, ми звернули увагу на 

створення умов творчого середовища на уроках літератури з метою розвитку 

творчого мислення  у дітей з особливими потребами, оскільки практичного 

смислу набувають завдання формування творчої особистості й для цієї категорії 

учнів, що є одним з важливих завдань спеціального корекційного навчання й 

виховання [1, с. 314]. 

Неабиякого значення набуває проблема створення творчого середовища у 

процесі навчання учнів літератури з метою формування в них готовності до 

творчості — прагнення до творчої діяльності та здатність її виконувати. Адже 

творчу діяльність школярі опановують завдяки належно організованій читацькій 

діяльності, оскільки сучасна наука визнає творчий характер читання. З метою 

розвитку творчого мислення учнів на уроках літератури застосовуються 

різноманітні форми організації діяльності та належне їх співвідношення, 

систематичне включення дітей до творчої самостійної роботи [3, с. 203]. 

Діти з особливими потребами у зв’язку з порушеннями психофізичного 

розвитку часто із запізненням опановують уміння продукувати елементарну 

художню словесну творчість. Зважаючи на це, процес мовленнєвої творчості 

школярів розглядаємо у вигляді трьох взаємозалежних етапів:  

– розуміння умови завдання та її оцінка; 

– прогнозування майбутнього творчого продукту (усного чи письмового 

висловлювання або матеріального продукту); 

– попереднє вирішення завдання (передбачення кінцевого результату) [3].  

Важливо, щоб учні навчилися творити щось нове самостійно на основі 

отриманих знань, адже творчість — досить складний процес. Для дітей з ООП 

творчість на уроках літератури — це їх самостійна діяльність спрямована 
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педагогом, за якої у новій ситуації використовуються здобуті знання для 

продукування нового продукту (усне чи письмове висловлювання, виріб тощо) 

[4, с. 7]. 

Діти з порушеннями розвитку є особливою категорією, в роботі з якими 

мистецтво використовується не тільки як засіб їх художнього розвитку, а й надає 

на них лікувальний вплив, є способом профілактики і корекції порушень. 

Важливу роль в житті дітей з порушеннями слуху грають емоції, які 

допомагають їм сприймати дійсність і реагувати на неї, розвивають здатність 

розпізнавати емоційний стан людини по міміці, жестах, інтонації, уміння ставити 

себе на його місце в різних ситуаціях. Найкоротший шлях емоційного 

розкріпачення дитини і зняття скутості – навчання відчуванню і художньому 

уяві. Цей шлях лежить через творчість, фантазування, малювання, спів, 

хореографію і багато іншого, що може дати заняття творчою діяльністю [4]. 

Діти з особливими потребами значну частину соціального досвіду 

засвоюють спонтанно, вони обмежені в своїх можливостях. Труднощі 

спілкування і формування взаємовідносин зі звичайними дітьми можуть 

привести до формування деяких негативних рис особистості, таких як 

агресивність або замкнутість. Однак фахівці, довгий час вивчають становлення 

особистості дітей з особливими потребами, вважають, що при своєчасно наданій 

корекційної допомоги відхилення в розвитку особистості дітей можуть бути 

подолані. Ця допомога полягає в подоланні сенсорної та соціальної депривації, в 

розвитку соціальних контактів дитини, у включенні його в суспільно-корисну 

діяльність [5, с. 130]. Наприклад, величезну допомогу в становленні особистості 

таких дітей грає включення їх в творчий процес, розвитку у них творчого 

потенціалу і бажання займатися творчою діяльністю. 

При навчанні дітей з особливими освітніми потребами одним з 

найважливіших умов є розуміння того, що ці діти не є неповноцінними у 

порівнянні з іншими, а просто, потребують особливої індивідуальному підході, в 

реалізації своїх потенційних можливостей і створення умов для розвитку. Для 
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цих вихованців має бути розроблений спеціальний графік і режим занять. Адже 

вони швидко втомлюються, не можуть довго концентруватися на виконанні 

завдання, часто пропускають заняття через відвідування медичних установ. Ігри 

та вправи також адаптовані під особливості дітей [2]. 

Провідною діяльністю будь-якої дитини є гра. Процес навчання за 

допомогою гри надовго захоплює їх, ненав'язливо захоплює всю увагу, піднімає 

настрій. Крім цього, у дітей формується навчальна мотивація, завдяки чому учні 

із задоволенням виконують поставлені завдання. Кожен вид гри виконує 

специфічні функції. В процесі навчання використовуються різноманітні ігри в 

залежності від теми уроку і освітніх потреб. Вся навчальна інформація повинна 

подаватися лаконічно, наочно і барвисто. Це важливо для будь-якого студента, а 

для дитини з особливими освітніми потребами просто необхідно. Також варто 

відзначити, що для особливих дітей кожне його зусилля над собою має 

закінчуватися «вау-ефектом», тобто в результаті він повинен отримати яскравий 

продукт своєї праці. І тут театр моди як не можна краще справляється з цим 

завданням [4]. 

На певних етапах для дитини з особливими освітніми потребами 

органічніші колективні форми засвоєння інформації. Будучи цілком поглинутим 

колективним дією і колективним переживанням, вона може сприймати і 

переробляти інформацію, перш за все в складі групи і при її підтримці. 

Співпраця може відбуватися між вихованцями і педагогом, молодшими і 

старшими учасниками групи, в творчий процес також включені батьки. Це, 

безсумнівно, створює умови для позитивної соціалізації, діти відчувають 

підтримку і повагу до їх захоплень. Крім освітньої діяльності в колективі 

традиційно проходять всілякі неформальні зустрічі: походи і пікніки, свята, 

квести, відвідування музеїв і виставок [1]. 

Таким чином, віра в можливості дитини, любов до нього, незалежно від 

його проблем, колективна творчість сприяє формуванню у нього позитивного 

ставлення до самого себе і іншим людям, забезпечує почуття впевненості в собі, 
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довіру до оточуючих. Ключовим моментом цієї ситуації є те, що діти з 

особливими освітніми потребами не пристосовуються до правил і умов 

суспільства, а включаються в життя на своїх власних умовах, які суспільство 

приймає і враховує, адже невідомо для кого інклюзія приносить більше користі. 

Найголовніше гідність інклюзивної освіти для дітей полягає в тому, що у них 

формується безбар'єрний мислення. Людина з інвалідністю перестане здаватися 

для них дивиною. Інклюзивна середу вчить знаходити сильні сторони в кожній 

людині і не вішати ярлики. Перебуваючи в одному колективі разом з дитиною з 

ООП, звичайні діти стають більш дбайливими, можуть вибудовувати 

комунікацію з різними людьми. У інклюзивної групі стирається грань 

відмінностей між дітьми, вони вчаться проявляти щиру турботу і дружбу. 

Одночасно формується краще розуміння дійсності і позитивна соціалізація, 

відбувається розвиток самосвідомості і самооцінки. Інклюзивний досвід 

допоможе дитині в майбутньому, коли він буде спілкуватися з кимось, що 

відрізняються від нього, сприймати його як рядового члена суспільства [6]. 

На сьогодні як в міжнародній термінології, так і в Україні зокрема 

запропоновано використовувати для дітей із порушеннями термін «діти з 

особливими освітніми потребами», який стосується різних нозологій та 

порушень різного ступеня ураження: як інвалідності у важкій формі, так і 

середнього ступеня тяжкості. До них належать: порушення слуху (глухі, зі 

зниженим слухом); порушення зору (сліпі, зі зниженим зором); порушення 

мовлення; порушення опорно-рухового апарату; розумова відсталість; затримка 

психічного розвитку [2]. 

Особливості навчально-виховного та корекційного процесу дітей з 

особливими потребами визначаються їхніми потенційними можливостями і 

збереженими функціями. 

Характеризуючи суть творчості дітей з особливими потребами важливо 

враховувати різноманітні чинники, ознаки, властиві процесу творення. З погляду 

психології і педагогіки особливо цінним є сам процес творчої роботи, вивчення 
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процесу підготовки до творчості, виявлення форм, методів і засобів розвитку 

творчості. 
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ШКІЛЬНА ОСВІТА ЯК БАЗИС ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ: 

ВІД НАВЧАННЯ ДО ПРОФОРІЄНТАЦІЇ 
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Ізмаїльський державний гуманітарний університет 

 

У сучасних вітчизняних науково – методичних орієнтирах щодо 

здійснення профорієнтаційної роботи зазначається, що її центром є 

загальноосвітня школа, а головною умовою ефективності стає співтворчість, 

співробітництво педагогічного колективу з представниками науки, зв'язок школи 

з громадськістю, з колективами підприємств, вищих і середніх навчальних 

закладів, професійно-технічних училищ. Необхідним є систематичний аналіз 

навчально – виховного процесу, зокрема з’ясування міри наукової 

обґрунтованості процедури  диференціації учнів старшої школи на різні профілі 

профорієнтації. Нова освіта, в тому числі і профорієнтаційна, породжує 

протиріччя: традиційна професійна орієнтація орієнтована на замовлення зверху, 

тоді як особистість учня висуває власні вимоги, пов’язані з готовністю свідомого 

вибору професії [2, с.31]. Результати профорієнтаційної роботи кожного вчителя, 

які були досягнуті на основі нових технологій, стають надбанням всього 

педагогічного колективу.  

Сутність організації профорієнтаційної роботи полягає в розкритті нахилів 

та здібностей учнів, ознайомлення їх з найбільш поширеними професіями, 

оволодіння учнями системою знань про професії та суспільство; формування на 

цій основі гуманістичних цінностей і переконань, виявлення і розвиток 

здібностей дітей, їхнього творчого мислення, самовизначення особистості [8, 

с.61]. 
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Навчально – настановними документами передбачена система навчально – 

виховних заходів для учасників профорієнтаційної роботи [4, с 12,;5 с.64;7, с.49].  

У цьому аспекті небезпідставну зацікавленість становлять ідеї, що 

містяться в методиці трудового навчання, розробленій Д.Тхоржевським, де 

визначаються суб’єкти профорієнтаційної роботи в школі та їхні функції [7, с.77; 

3, с.28], хоча певні позиції вміщують і дискутивні моменти: з 

профорієнтаційного процесу вилучений психолог, немає функцій, що пов’язані 

зі створенням життєвих професійних планів учнів, у завданнях загальноосвітніх  

заходів визначено створення кабінету профорієнтації, а в напрямках роботи не 

досить чітко визначено його функції. 

Системна профорієнтаційна робота в старшій школі потребує її 

планування, де мають бути зазначеними: вивчення, формування, розвиток 

нахилів та здібностей учнів, ознайомлення їх з найбільш поширеними 

професіями, насамперед з робочими професіями свого району; організація 

поглибленого ознайомлення учнів з професіями, що відповідають їхнім нахилам 

і потребам району в робочих кадрах; здійснення  допомоги учням 9 -11 класів 

щодо  вибору професії і місця подальшого навчання або праці ще в школі. 

Профорієнтаційними заходами передбачено враховувати у межах єдиних 

положень про профорієнтацію, що містять наступне: виховний характер 

(виховання орієнтації на робочі  професії регіону);  широке ознайомлення з 

професіями; вивчення та виявлення нахилів та здібностей учнів; урахування 

економіки регіону (склад регіональних професій). Критичний аналіз зазначеного 

положення містить такі недоліки: в учасників  відсутня орієнтація у сучасному 

ринку праці й освіти; немає підготовки до власного соціально-професійного 

проектування.  

Стан готовності учасників до профорієнтаційної роботи зумовлений  

такими об’єктивними чинниками: виховний характер профорієнтаційної роботи, 

готовність привносити у свою діяльність нове.  
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Як показали соціологічні опитування, значна частина учасників (40%) не 

вміють ефективно організувати профорієнтаційну роботу з учнями, лише 28% 

респондентів – учасників пов’язують профорієнтаційну  роботу з вимогами 

часу. 

Практикою роботи шкіл визначено форми професійної орієнтації 

старшокласників. Основні з них є такими: профорієнтація на уроках (при цьому 

у старших класах передбачене створення умов для ознайомлення учнів з 

професіями, що відповідають профілю трудової підготовки); при проведенні 

екскурсій (будуючи їх так, щоб учні зрозуміли, що вони дістають уявлення не 

лише про конкретні професії, а й про деякі спільні вимоги до трудової 

підготовки); при вивченні і виявленні нахилів та здібностей учнів (з 

використанням облікової картки стану навчальних успіхів); з’ясування 

здібностей (класний керівник), психофізіологічних особливостей і медичних 

обмежень;  урахування економіки власного регіону  (з акцентом на можливості 

місцевого працевлаштування), зустрічі з професіоналами, проведення різних 

культурно-масових заходів (конкурсів на тему "Хто більше знає про професію?", 

випуск усних журналів "У світі професій", організація диспутів на етичні теми, 

наприклад, "Особисте і суспільне у виборі професії", виставок відповідної 

літератури, обговорення книжок і відео тощо); поглиблене вивчення професій у 

гуртках та клубах за нахилами, уроки профорієнтації (факультативні заняття), 

робота з батьками.  

Зазначені напрямки роботи не позбавлені недоліків: 1) не планується 

робота в межах сучасних ринкових відносин; 2) відсутні системи професійних 

експрес-спроб, що відображають найсуттєвіші сторони даної групи професій; 

3) не розроблено алгоритму прийняття рішення, побудови проекту 

життєдіяльності, пов'язаного з професією. 

Нині практикою роботи шкіл накопичено значний досвід у проведенні 

профінформаційної роботи. Але профорієнтаційна робота не завжди залежить 

від викладача і не завжди передбачає зворотного зв’язку, хоча вона не є 
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автономною від загальних завдань школи, з іншого боку, профорієнтаційна 

робота може і самостійно функціонувати. Отже, як показало дослідження, 

необхідна єдина система навчально-виховної та профорієнтаційної роботи з 

учнями: під час визначення і виявлення нахилів та здібностей, проведення 

екскурсій, в продовж освітнього процесу. Профорієнтаційна робота вбирає в 

себе і тісно пов’язана з такою складовою як: професійна консультація. 

Профконсультація має бути своєчасною в тому розумінні, що її треба подавати 

до того, як школяр самостійно зробить власний вибір, тобто її  необхідно 

розпочинати відразу ж після виявлення нахилів і здібностей учнів. Вона 

базується на вивченні стану здоров'я дитини і її психофізіологічних даних. 

Важливим компонентом професійної орієнтації є професійна адаптація  до 

умов і змісту професійної діяльності. Вона відіграє вирішальну роль у 

визначенні подальшої діяльності учня.  

Аналізуючи зміст і методику профорієнтаційної роботи, можна зробити 

узагальнення, що хоча у центрі стоїть школа, але виконання її важливих функцій 

покладається також на інші державні і громадські організації.  

Починаючи з 8 класу, учні  проходять підготовку з масових професій. 

Провідними педагогами, вчителями–новаторами визнано, що доцільно 

здійснювати професійну підготовку школярів у два етапи.  На першому, в 7-8 (8-

9) класах, учні мають оволодіти знаннями і вміннями за певним профілем.  На 

другому етапі, у 10-11 класах, навчання  продовжується за однією з масових 

професій у відповідності до профілю, що раніше вивчався (спочатку проводиться 

в шкільних кабінетах і майстернях, потім в міжшкільних навчально-виробничих 

комбінатах, виробничих цехах базових підприємств).  

Сучасна школа як ланка професійної орієнтації має певні особливості. 

Реалізація нових вимог до загальноосвітньої школи значно активізувала 

розробку наукових і практичних аспектів профорієнтації. Дослідниками 

виділено ряд напрямків, що націлено на вирішення практичних завдань 

професійного самовизначення підростаючого покоління в межах 
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загальноосвітньої школи. До них належать: розробка системного підходу до 

профорієнтації школярів (В.Сахаров, Н.Степаненков); вивчення умов здійснення 

системи профорієнтації як дидактичної структури, що озброює школярів 

необхідними знаннями для орієнтації у світі професій,  вміннями об’єктивно 

оцінювати  індивідуальні особливості (Б.Федоришин); професійне орієнтування 

як профдіагностична функція що забезпечується вивченням особистості, 

школярів з метою надання індивідуальної допомоги у виборі професії (В. 

Шадріков, М.Воронін, Ю.Забродін); теоретичне і методичне обґрунтування 

професійного консультування старшокласників і молоді (використання при 

цьому бланків професійних карт Є.Клімова);  розробка теорії мотивації 

професійного вибору, зокрема, суспільно-значимі мотиви вибору професії 

(Є.Павлютенков); формування культурологічної  мотивації та елементів 

духовної культури в процесі підготовки учнів до свідомого вибору професії (Г. 

Шевченко). 

 Як показали соціологічні опитування, значна частина (53%) учнів, учителів 

та батьків, незважаючи на деякі позитивні результати,  доводять, що 

профорієнтація в сучасних умовах все ще не досягає своїх головних цілей 

формування здатності учнів до професійного самовизначення, яке відповідає 

індивідуальним характеристикам кожної особистості і запитам суспільства в 

кадрах, його вимогам до сучасного працівника. Значним недоліком шкільної 

профорієнтації є її спрямованість на усередненого учня; відсутність 

індивідуального, диференційного підходу до особистості, яка обирає професію; 

використання здебільшого словесних, декларативних методів без надання 

можливості кожному спробувати себе в різноманітних видах діяльності, у тому 

числі й тих, що обираються. Багато міст і районів не забезпечені поточною 

інформацією про потреби в кадрах; слабко здійснюється підготовка 

кваліфікованих фахівців з профорієнтації. 

 Про низьку результативність профорієнтаційної роботи зі школярами 

свідчать і наявні протиріччя, що пов'язані з фаховим самовизначенням учнів: між 



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

© Куліненко Л.Б. 
216 

їх нахилами, здібностями і вимогами професії; усвідомленням рівня свого 

загального розвитку і можливостей менш кваліфікованої роботи; їх домаганнями 

і реальним заповненням вакантних місць; уявленням про престижність професій; 

бажанням заздалегідь спробувати себе в фаховій діяльності, що обирається, і 

відсутністю такої можливості в школі та найближчому її оточенні; 

невідповідністю стану здоров'я, характеру, навичок, вимогам, запропонованим 

професією тощо. Дані протиріччя можна віднести до групи внутрішніх, 

індивідуально-психологічних. 

 Але не меншу значимість мають соціально-економічні протиріччя: між 

зростанням вимог до сучасного спеціаліста і чинними формами та методами, що 

склались на підставах уявлень про екстенсивні шляхи розвитку народного 

господарства, його кадрового забезпечення; фаховими планами молоді з високим 

рівнем освіти й економічної необхідності господарства заповнити вакантні 

робочі місця з важкою фізичною працею; потребою загальноосвітньої школи й 

інших соціальних інститутів у спеціалістах з профорієнтації і відсутністю 

стабільної комплексної їх підготовки у вузах країни; необхідністю координації й 

інтеграції профорієнтаційних впливів і рішенням їх вузьконаправленими 

шляхами і засобами. 

 Аналіз наявних систем професійної орієнтації дозволяє визначити різні 

підходи щодо виділення її структури. 

У ході дослідження ми розглянули кілька систем професійної орієнтації, 

виділили їх зміст, провели аналіз, який дозволив визначити можливості щодо 

впровадження їх у роботу навчальних закладів. 

Значний інтерес представляє триетапна структура профорієнтації Д. 

Тхоржевського. Автор виділяє такі основні компоненти цієї системи: 

- профосвіта, або профінформація; 

- профконсультація; 

- працевлаштування [6, с.56]. 
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У контексті започаткованого дослідження велику зацікавленість викликає 

доробок науковців щодо компонентно-структурного уявлення про систему 

профорієнтації.  

У цьому зв’язку достатньо визначною є чотирикомпонентна система 

профорієнтації (Б. Федоришин). Варто взяти до уваги, що  система 

профорієнтації є підсистемою загальної системи трудової підготовки школярів, 

безперервної освіти і виховання, мета яких-всебічний розвиток особистості, 

гармонійне розкриття усіх творчих сил і здібностей, формування духовної 

культури підростаючого покоління.  Профорієнтація як цілісна система 

складається з чотирьох взаємозалежних підсистем, об'єднаних спільністю цілей, 

завдань і єдністю функцій.  

 Всі підсистеми профорієнтації взаємозалежні й у цьому взаємозв'язку 

набувають нових, інтегративних якостей. Система профорієнтації виконує 

діагностичну, навчальну, формуючу і розвиваючу функції. 

 Профорієнтація є процесом, який не зупиняэться і здійснюється 

цілеспрямовано на всіх вікових етапах становлення особистості учня. 

В сучасних дослідженнях в галузі професійного самовизначення школярів 

старшої школи приділяється значної уваги семикомпонентній структурі 

профорієнтації школярів (В.Васильків), яка представляє цілісну систему 

взаємопов’язаних підструктур, кожна з яких має свою мету [1, с.24]    

Таким чином, незважаючи на певні розбіжності у тлумаченні зазначених 

систем професійної орієнтації у сучасній школі, доречно відзначити, що їх 

структура відповідає не тільки безпосередньому послідовному просуванню 

школяра до практичного вибору майбутньої професії – від загальних орієнтирів 

у професійному інформуванні до чіткого визначення власної відповідності і 

здійсненні конкретного вибору, але й рівню, опосередкованому функцією 

управління – від планування до контролю виконання профорієнтаційних заходів. 

Розглянуті системи профорієнтації (триетапна структура профорієнтації за 

Д.Тхоржевським, чотирикомпонентна система профорієнтаціїї за 
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Б.Федоришиним, семикомпонентна структура профорієнтації школярів за 

В.Васильковим) складаються з різної кількості взаємозв’язаних компонентів, які 

об’єднуються однією метою – формування і розвиток людини, її трудової та 

громадської діяльності. Це цілеспрямований, керований процес, в якому значну 

роль відіграє особистість учня. Ми порівняли ці системи.  

Суттєвим є те, що за певних розбіжностей у представлених системах 

профорієнтаційна робота визначається складовою інтелектуальної можливості 

учнів. Найбільше уваги приділяється профорієнтаційній освіті. Як показав досвід 

роботи шкіл, ця діяльність ведеться на основі сучасних наукових уявлень 

характеру професій, їхнього попиту у суспільстві, а також можливостей учнів. 

Але слід зазначити, що профорієнтаційна робота в школах не планується і 

виконується класними керівниками. Особливо складним є питання професійного 

відбору. Це проблема також береться до уваги в процесі уроків і значну роль у 

цьому відіграє компетенція вчителя. Означені системи профорієтацій впливають 

на визначення форм та засобів задоволення  щодо професійного визначення 

учнів. Практика й проведені нами дослідження свідчать, що існує реальна 

проблема проведення систематичної профорієнтаційної роботи в старшій школі. 

Для розв’язання її акцентуємо увагу на плануванні в школах цієї роботи, 

організації клубів за інтересами, консультаційних пунктів тощо. 

Діюча система профорієнтаційної роботи у старших класах ще не є 

досконалою. Про це свідчать  результати опитування учителів трудового 

навчання, лише 22 % пов’язують уроки трудового навчання з 

профорієнтаційною роботою.  

Завершується профорієнтація працевлаштуванням. Школа вступає у 

контакт з комісіями з працевлаштування при райвиконкомах або безпосередньо з 

керівництвом підприємств, розташованих поблизу школи, з уповноваженими 

Державного комітету по використанню трудових резервів, з органами 

профтехосвіти. При цьому завдання полягає у наданні всім випускникам 

можливості працевлаштуватися.  
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Генезис професійної орієнтації як комплексного соціального, 

педагогічного, соціально-психологічного, демографічного явища в сучасному 

його стані супроводжується низкою таких сучасних методологічних проблем:  

професійна придатність, активність впливу соціальних інститутів; масштаб 

змісту, вікова специфікація; професіографічні орієнтири; спрямованість на 

професійну соціалізацію. Остаточного вирішення цих проблем на 

концептуальному рівні ще немає. 

Шкільна профорієнтація становить основу всього соціального 

профорієнтування. Незважаючи на певні розбіжності у визначенні  системи 

професійної орієнтації у сучасній школі, її зміст відповідає забезпеченню 

поступового просування школяра від загальних орієнтирів у світі професій до 

здійснення свідомого професійного вибору.  

Наявні науково-педагогічні дослідження спрямовані на розробку,  трьох 

магістральних напрямків: пошук нових методичних підходів (виявлення 

гносеологічних, онтологічних, особистісних, стандартизаційних засад 

профорієнтації тощо), диференціювання умов ефективного управління  

системою профорієнтації школи, розробка нових педагогічних технологій і 

навчальних форм (модульне, дистанційне навчання тощо). Разом з цим, низка 

педагогічних проблем шкільної профорієнтації залишається не дослідженою, 

зокрема: критерії ефективності профорієнтації, технологічні засади 

педагогічного моніторингу формування професійного вибору, виявлення причин 

професійно-орієнтаційної невизначеності випускника тощо.   
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Успішне застосування цифрових технологій – надважливе завдання освіти 

ХХІ століття, з яким сьогодні пов’язане навчання, розвиток, побудова успішної 

життєвої траєкторії. Зважаючи на це, важливим напрямом освітньої політики є 

процеси інформатизації навчання. У цьому контексті володіння цифровими 

навичками та компетентностями всіх учасників означеного процесу є метою 

освіти та важливим чинником повноцінного й успішного розвитку суспільства та 

економіки держави. Пріоритетним напрямом освітньої реформи в Україні є 

використання інформаційних та комунікаційних технологій у закладах вищої 

освіти, зокрема формування цифрової компетентності майбутніх викладачів 

вищої школи у процесі фахової підготовки.  

Розвиток інформаційного суспільства актуалізує проблему формування у 

майбутніх викладачів вищої школи цифрової компетентності. 

Освіта, інформація та спілкування складають основу розвитку, 

ініціативність та благополуччя людської особистості. Поряд з цим інформаційно-

комунікаційні технології (далі – ІКТ) мають величезний вплив практично на всі 

аспекти нашого життя. Прогрес цих технологій відкриває абсолютно нові 

перспективи досягнення більш високих рівнів розвитку цифрового суспільства.  

Посилення ролі ІКТ в життєдіяльності суспільства відображено в 

міжнародних документах, таких як «Інчхонська декларація: Освіта 2030», де  

зазначається про загальну інклюзивну якісну освіту, про справедливу якісну 

освіту та навчання протягом усього життя [1], а також в нормативно-правових 

актах нашої країни: 
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Закон України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних 

системах» щодо підтвердження відповідності інформаційної системи вимогам із 

захисту інформації. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо посилення захисту телекомунікаційних мереж». Стратегія 

розвитку інформаційного суспільства в Україні. Указ Президента України «Про 

вдосконалення вищої  освіти в Україні». Указ Президента України «Про цілі 

сталого розвитку України на період до 2030 року». Указ Президента України 

«Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року». 

Указ Президента України «Про Національну доктрину розвитку освіти». 

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів з 

реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 

року». Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 2021-2031 роки. 

Дані документи підтверджують зростаючий вплив ІКТ на внутрішні і 

зовнішні соціальні процеси, а також актуалізують вищу школу на вдосконалення 

освітнього процесу на основі ефективного використання ІКТ. 

Майбутньому фахівцю, якому належить жити в інформаційному 

суспільстві, слід не тільки оволодіти необхідною інформацією та прийомами 

програмування, але і, в першу чергу, йому необхідно навчитися раціонально 

використовувати інформацію і технології для підтримки та розвитку свого 

інтелектуального та творчого потенціалу, ефективно застосовувати отримані 

знання для прийняття управлінських рішень з урахуванням економічних, 

екологічних, моральних і естетичних аспектів інноваційного розвитку 

суспільства. Вирішальне значення набуває не тільки обсяг і якість знань, 

сформованих у закладі вищої освіти, але і рівень компетентності студентів, який 

зумовлює їх ефективну майбутню професійну діяльність. 

Компетентнісний підхід є відображенням потреби суспільства в підготовці 

фахівців, які володіють не тільки певними знаннями, а й сформованими 

вміннями застосовувати отримані знання для вирішення певних завдань в різних 

умовах. Крім того, необхідно не тільки знати і вміти багато, але, головне, мати 
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здібності (розвивати здібності) до безперервного оновлення знань, можливого 

переучування в іншій предметній сфері, вмінню добиватися позитивних, 

ефективних результатів у своїй діяльності.  

Для аналізу сутності та змісту цифрової компетентності визначимо 

найбільш важливі, на наш погляд, характеристики, властиві досліджуваної 

категорії, перш за все, вихідні поняття «компетенція» і «компетентність». 

За основу візьмемо визначення  «компетенція»  (лат. competentia, від 

compete –  взаємно прагну; відповідаю, підходжу) – це сукупність предметів 

відання, завдань, повноважень, прав і обов'язків державного органу або 

посадової особи, що визначаються законодавством. Родинне трактування 

компетенції, але вже як наукового поняття, була дана М.С. Головань: 

компетенція – це певна норма, досягнення якої може свідчити про можливість 

правильного вирішення якого-небудь завдання, а компетентність – це оцінка 

досягнення (або недосягнення) цієї норми [2, с.24]. 

У «Новому тлумачному словнику української мови» слово «компетенція» 

трактується як «добра обізнаність із чим-небудь; коло повноважень якої-небудь 

організації, установи, особи» [3, с.215]. 

О.В. Кучай поняття «компетенція» розуміє як: сукупність взаємозалежних 

якостей особистості (знання, уміння, навички, способи діяльності), що задаються 

до певного кола предметів і процесів та необхідних для якісної, продуктивної 

діяльності щодо них [4, с.153]. 

О.І. Пометун розглядає поняття «компетенція» як інтегративне поняття, що 

містить такі аспекти: готовність до оцінювання, готовність до дії, готовність до 

рефлексії [5, с.206]. 

У наведених тлумаченнях компетенції загальним є їх змістова основа: 

знання, які повинна мати особа; коло питань, в яких особа повинна бути 

обізнана; досвід, необхідний для успішного виконання роботи у відповідності з 

установленими правами, законами, статутом. Знання, коло питань, досвід подані 

як узагальнені поняття, що не стосуються конкретної особи, які не є її 
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особистісною характеристикою. У наведених тлумаченнях явно відображено 

когнітивний (знання) і регулятивний (повноваження, закон, статут) аспекти 

даного поняття. 

Таким чином, на думку О.І. Пометун, саме «готовність до дії», «готовність 

до рефлексії» і є прояв компетенцій в різних видах діяльності, пов'язане з 

мисленням і досвідом людини. Таке вживання згодом стали називати 

«компетентністю» [5, с.254]. 

Стратегія розвитку вищої освіти в Україні визначає «компетентність» як 

систему універсальних знань, умінь, навичок, що сприяє особистісної 

самореалізації і закладає основи компетентнісного підходу в системі української 

освіти. 

В.Д. Шадриков під компетентністю розуміє якість особистості або 

сукупність якостей, мінімальний досвід діяльності в заданій сфері [6, с.53]. 

С.Е. Шишов визначає компетентність  як вміння мобілізувати в конкретній 

ситуації отримані знання та досвід, з врахуванням зовнішніх обставин; деяка 

загальна здатність людини, що базується на його знаннях, досвіді, цінностях і 

здібностях та яка не зводиться ні до конкретних знань, ні до навичок, а 

проявляється як можливість встановлення зв’язку між знанням та ситуацією [7, 

с.83]. 

У роботах А.В. Хуторського компетентність – це поєднання відповідних 

знань і здібностей, що дають підставу обґрунтовано судити про цю сферу й 

ефективно діяти в ній; володіння людиною відповідною компетенцією, що 

включає його особисте ставлення до неї та предмета діяльності [8, с.124]. 

На думку В.О. Калініна, компетентність є більш широке поняття, яке 

характеризує і визначає рівень професіоналізму особистості, а її досягнення 

відбувається через здобуття необхідних компетенцій, що складають мету 

професійної підготовки фахівця. З ним не погоджується М.С. Головань, 

стверджуючи, що поняття «компетенції» пов’язане зі змістом сфери діяльності, а 
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«компетентність» завжди стосується особи, характеризує її здатність якісно 

виконувати певну роботу [9, с.38]. Ці поняття «знаходяться у різних площинах». 

Таким чином, можна визначити «компетентність» як сформованість в 

результаті цілеспрямованої діяльності певних умінь, навичок і якостей 

особистості, що визначають її готовність до ефективної діяльності в певній 

сфері. 

Отже, поняття компетентності висловлює єдність теоретичної і практичної 

готовності особистості майбутнього викладача вищої школи до здійснення 

професійної діяльності. 

Досліджуване поняття взаємопов'язане з поняттям «комунікація», під яким 

розуміється соціально обумовлений процес передачі і сприйняття інформації в 

умовах міжособистісного і масового спілкування по різних каналах за 

допомогою різних комунікативних засобів.  

Поняття «комунікація» і «інформація» є взаємопов'язаними та 

взаємодоповнюючими поняттями: інформація це сукупність будь-яких даних (то, 

що передається), а комунікація – це передача цих повідомлень по певних каналах 

зв'язку (то, як передається). 

Також необхідно розділяти поняття «грамотність» і «компетентність»: 

першим етапом формування цифрової компетентності майбутнього викладача 

вищої школи є формування інформаційно-комунікаційної грамотності, під якою 

розуміють вміння орієнтуватися в інформаційному просторі та використовувати 

засоби ІКТ з метою обміну інформацією при підтримці соціальних і професійних 

контактів. 

Формуванню цифрової компетентності студентів останнім часом 

приділяється більше уваги, але в педагогічній літературі щодо поняття цифрової 

компетентності немає єдності. Перш за все, дане поняття розглядають у 

взаємозв'язку з видом діяльності суб'єкта (наприклад, інформаційна, 

інформаційно-комунікаційна, комунікативна та професійна компетентність 

програміста, менеджера, педагога тощо). 
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У сучасній педагогічній науці і практиці широко застосовується дефініція 

«цифрова компетенція». Дослідники цифрову компетенцію розуміють як знання, 

вміння, навички і способи діяльності в сфері інформаційних технологій, 

спрямовані на вирішення професійних завдань. На основі аналізу наявних в 

науковій і методичній літературі характеристик можна визначити цифрову 

компетенцію, як придбані в результаті навчання конкретні знання, вміння, 

навички і способи діяльності, націлені на ефективне прийняття рішень в 

навчальній і професійній діяльності, через використання комп'ютерних 

технологій. 

Таким чином, можна констатувати, що постійне оновлення понятійно-

категоріального апарату педагогіки та освіти супроводжується активним 

осмисленням багатьох нових категорій і понять, до яких відносяться, зокрема, і 

поняття «компетенція», «компетентність», «цифрова компетентність» та інші, 

діапазон наявних визначень яких в даний час досить широкий. Такий стан можна 

пояснити тим, що автори підводять під свої визначення різні підстави (в ряді 

випадків в конкретні визначення включається докладний опис структурних 

елементів; в деяких трактуваннях робиться наголос на універсальність поданого 

визначення). 
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Застосування сучасних інформаційних технологій у навчанні - одна з 
найбільш важливих і стійких тенденцій розвитку світового освітнього процесу. 
Особливого значення набуває переорієнтація мислення сучасного вчителя на 
усвідомлення принципово нових вимог до його педагогічної діяльності, 
готовність використовувати інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) як 
допоміжний навчальний ресурс. Законом України «Про Основні засади розвитку 
інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» [ 2 ], концепцією 
Нової української школи передбачається забезпечення ефективного 
впровадження і використання інформаційно-комунікаційних технологій на 
освітніх рівнях усіх форм навчання. 

Середовище електронного навчання – це освітній простір, у якому 
відбувається формування якостей і вмінь необхідних людині ХХІ століття, 
таких, як медіаграмотність, критичне мислення, здатність до рішення творчих 
завдань, уміння мислити глобально, готовність працювати в команді й 
громадянська свідомість.[ 3 ]. Концепція Національної програми інформатизації 
навчального процесу заснована на раціональному поєднанні традиційних 
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методів навчання з сучасними інформаційними технологіями, що зрештою веде 
до поліпшення результатів навчання.  

Актуальність використання інформаційно-комунікаційних технологій 
беззаперечна. Ліцей покликаний підготувати випускника, який вміє працювати з 
інформацією, має розвинуті комунікативні здібності, сформовані дослідницькі 
вміння та здатність до вибору оптимальних рішень. [ 6 ] 

Дослідженням даної проблеми займаються сучасні науковці і педагоги: 
Десятов Д.М., Шаповал О.В.[ 10 ], Крамаренко Т.Г., Дементієвська Н.П. [ 1 ], 
Дюжев Д.В., Іщенко О.А., Ляшенко Б.М. [ 5 ], Миронюк С., Мокрогуз О.П. .       [ 
7 ], Нетьосов С.І. [ 8 ] 

Сьогодні перед учителем стоїть завдання не просто навчити учнів 
опановувати певний обсяг знань, а виробляти вміння вчитися, застосовувати 
набуті знання у практичній діяльності. Тому на рівні із знаннями необхідні й 
уміння і навички збирання, обробки і систематизації, аналізу інформаційного 
простору з використанням комп’ютерних технологій у навчальному процесі. 

Інтегрування звичайного уроку з комп’ютером дозволяє вчителю 
перекласти частину своєї роботи на комп’ютер, роблячи при цьому процес 
навчання більш цікавим, різноманітним, інтенсивним. Особливістю 
використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках історії є 
поєднання традиційних методів і прийомів навчання з комп’ютерними 
технологіями.  

З точки зору дидактики інформаційно-комунікаційні технології 
дозволяють зробити урок більш наочним і цікавим, організувати колективну й 
групову роботи, розвивати творчі здібності учнів, формувати вміння знаходити 
інформацію  у різноманітних джерелах, максимально індивідуалізувати 
навчальний процес, зробити його більш ефективним, здійснювати контроль 
навчальних досягнень. 

У процесі навчання комп’ютер доцільно використовувати на різних етапах 
уроку. Для вирішення дидактичного завдання етапу перевірки домашнього 
завдання можна використовувати мультимедіа технології (презентація-контроль 
у програмі Power Point), роздавальний матеріал (тести, картки, контрольні 
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роботи у програмі Word). Актуалізуючи опорні знання і вміння учнів на уроці у 
8 класі по темі «Морські походи козаків. Гетьман Петро Конашевич-
Сагайдачний»,  можна запропонувати ліцеїстам відповісти на запитання, які 
подаються на слайді презентації.  

1. До складу яких держав входили 
українські землі на початку XVII ст.?
2. Коротко охарактеризуйте становище 
українського населення під владою 
іноземних держав.
3. Якої шкоди завдавали українським 
землям турецько-татарські набіги?
4. Яке значення мала боротьба козаків з 
турками й татарами?
5. Охарактеризуйте військову 
майстерність козаків.
6. Як ви вважаєте, з якою метою козаки 
здійснювали походи проти турків і татар?

 
В ході евристичної бесіди скеровуємо учнів до формулювання нових питань, 
висновків, самостійного пошуку істини.  

На уроці всесвітньої історії у 8 класі «Поширення Реформації. 
Контрреформація» при актуалізації опорних знань доцільним є застосування 
методу «Асоціювання». На  слайді  подається  ключове  слово  або  
словосполучення, що асоціюється із запропонованим. Шляхом колективного 
обговорення встановлюється  ієрархія можливих зв’язків між окремими 
елементами. У даному випадку пропонуємо два слова: «М. Лютер»,                       
«Т. Мюнцер». 
Зразок очікуваної учнівської відповіді 

Мартін Лютер

Мартін 
Лютер 

“Віттен-
берзькі
тези”

“На цьому 
стою, не можу 

інакше”

Мирний 
шлях 

Реформації

Професор 
богослов'я 

  

Томас Мюнцер

Томас 
Мюнцер

Німецький 
богослов

“Статейний
лист”

Революційний 
шлях 

Реформації

Селянська 
війна 

1524 – 1525  
рр.
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На даному етапі уроку важливо забезпечити включення в активну навчальну 
роботу всіх учнів. Саме тому потрібно приділяти значну увагу мотивації 
навчання, створенню проблемних ситуацій, розвитку асоціативного мислення, 
психологічно готувати учнів до сприйняття нової теми, викликати інтерес до 
змісту знань та процесу їх отримання. 

Організація процесу сприйняття та усвідомлення нового матеріалу за 
допомогою інформаційно-комунікаційних технологій. Для вирішення 
дидактичного завдання даного етапу  можна використовувати мультимедіа 
технології (презентація-лекція, слайд-шоу у програмі Power Point, 
відеофрагменти фільмів), а також комп’ютерні технології (діаграми, схеми, 
таблиці у програмі Word). Так, на уроці «Соціально-економічний розвиток 
українських земель у першій половині XVII ст.» (історія України, 8 клас) 
оптимальним є використання презентації-лекції. 

Електронні презентації дають можливість вчителю при мінімальній 

підготовці і незначних витратах часу підготувати наочність до уроку. Уроки, 

складені за допомогою Power Point наочні та ефективні в роботі над 

інформацією. Зокрема, стає більш швидким процес запису визначень, понять, 

хронологічних таблиць та інших важливих частин матеріалу, тому що вчителю 

не доводиться повторювати текст кілька разів (він вивів його на екран), учневі не 

доводиться чекати, поки вчитель повторить саме потрібний йому фрагмент. 

Для організації навчання з комп’ютерним супроводом на уроках історії 

особливе значення мають мультимедійні учнівські презентації з постановкою 

конкретних завдань чи проблемних ситуацій вчителем. Наприклад, до уроку 

всесвітньої історії в 10 класі на тему «Тоталітаризм» учні можуть підготувати 

презентації: «Порівняльний аналіз фашизму і сталінізму» і «Тоталітаризм». 
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Природа тоталітаризму
Порівняльний аналіз 

фашизму та сталінізму

Роботу презентує група учнів 10 класу

        

Людина є головною частиною 
суспільства

 Фашизм і сталінізм – різновиди тоталітарних 
режимів, які заперечують свободу і гідність 
особистості.

Держава

Державні інтереси

Людина

 

Ідея – це сутність, сенс, значення

Панування 
офіційної ідеології –

неодмінна риса
тоталітарних режимів

СРСР –

комуністичне суспільство

Німеччина –

“тисячолітній рейх”
“нація понад усе”

        

Після опрацювання відповідної 
літератури ми отримали такі результати:

Фашизм
 В основі ідеології лежали 

расизм, шовінізм, мілітаризм;
 Централізація влади, ліквідація 

демократичних інститутів 
держави;

 Культ особи “вождя”;
 Агресивність у зовнішній 

політиці;
 Підкорення особистості 

державним структурам;
 Дискредитація демократії, 

пропаганда необхідності 
“твердої руки”.

Сталінізм
 Наявність однієї офіційної 

ідеології – марксизму-ленінізму;
 Монополія комуністичної партії 

на владу, заборона інших 
партій;

 Культ особи Й.Сталіна;
 Повна відсутність прав і свобод 

громадян;
 Знищення приватної власності, 

одержавлення економіки;
 Агресивність(внутрішня і 

зовнішня), жертвами якої 
ставали цілі народи;

 

Тоталітаризм
Роботу презентує група 

учнів 10 класу

        

Ми отримали такі завдання:

 З’ясувати передумови виникнення 
тоталітаризму;

 Визначити суть тоталітаризму;
 Проаналізувати ознаки тоталітарних 

режимів і скласти їх співвідношення у 
Німеччині, СРСР та Італії;

 
Що ми дізналися після опрацювання 

відповідної літератури?
 Передумови виникнення 

тоталітаризму:
 Перша світова війна принесла 

руйнування і розорення країн, 
які потерпали від економічних, 
політичних і соціальних 
конфліктів;

 Світова економічна криза, з якої 
деякі країни виходили не 
шляхом проведення реформ і 
демократизації суспільно-
економічного життя, а шляхом 
встановлення тоталітарних 
режимів;

 Тоталітаризм зароджується з 
особливостей внутрішнього 
розвитку країн.

Тоталітаризм – одна з форм
державного устрою, що 
характеризується тотальним
контролем держави над усіма
сферами життя суспільства,
ліквідацією конституційних
прав і свобод громадян, 
репресіями стосовно опозиції.

        

Ми проаналізували ознаки тоталітарних 
режимів і отримали такі результати:

 На прикладі трьох 
тоталітарних режимів: 
фашизму в Італії, 
нацизму в Німеччині, 
більшовизму в СРСР 
визначили повноту 
тоталітаризму у %

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

1
кв

Італія

Німеччи
на
СРСР
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У процесі створення презентацій підвищується рівень використання наочності, 

зростає мотивація навчання, забезпечується інтенсивність уроку, підвищується 

пізнавальна активність учнів. Демонструючи свої  презентації  під час уроку, 

учні виявляють високий рівень досягнень у цій галузі, вміння працювати 

самостійно. 

Ефективним є використання інформаційно-комунікаційних технологій в 

проектній діяльності. Дидактична цінність проектної діяльності учнів полягає у 

формуванні вміння самостійно отримувати знання. Метод проектів з 

використанням програмного забезпечення розвиває критичне і творче мислення, 

вміння побачити, сформулювати і вирішити проблему; розвиває пізнавальні 

навички учнів, уміння самостійно конструювати свої знання, орієнтуватися в 

інформаційному просторі. Учні виконують дослідницьку частину проекту; 

отримують і систематизують дані  через роботу в Інтернеті, з електронним 

підручником, в електронній бібліотеці; оформляють портфоліо проекту (Word); 

створюють продукт проекту - буклети, презентації, публікації (Word, Excel, 

Publisher, Power Point).  

Робота над проектом допомагає учням удосконалити навички роботи з 

джерелами інформації, розвинути вміння узагальнювати та систематизувати 

матеріал, робити висновки, складати розповідь, висловлювати власну точку зору. 

Учнів 10-11-х класів доцільно залучати до створення публікацій у програмі 

Publisher. Випуск публікацій варто організовувати до знаменних історичних дат. 

Робота над публікаціями супроводжується підвищенням активності кожного із 

учнів та відчуттям задоволеності від успішної практичної діяльності, яка 

здійснюється спільно з  вчителем та іншими учнями. Працюючи у програмі 

Publisher, одинадцятикласники відчувають себе справжніми журналістами, 

редакторами своїх власних газетних публікацій. 

У педагогічній практиці важливим є використання таких методів і 

прийомів, які стимулюють розвиток творчого мислення учнів, розвивають їх 
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індивідуальні здібності, формують активного громадянина. Ліцеїсти мають 

здобувати  знання в атмосфері творчої співпраці, взаєморозуміння та взаємної 

поваги. Вчитель  виконує соціальне замовлення. В сучасних складних умовах, 

які постійно змінюються, найкраще орієнтується і приймає рішення Людина 

Творча, гнучка, здатна до використання нових ідей і задумів, нових підходів, 

нових рішень. Учні, які володіють вмінням використовувати інформаційно-

комунікаційні технології в навчальному процесі готують надзвичайно цікаві 

проекти і презентації, випускають публікації, є генераторами нових творчих 

продуктів.  

Комп’ютерні технології сприяють активізації навчальної діяльності учнів. 

Використання мультимедійних технологій сучасним учителем відкриває нові 

можливості для навчання учнів. Їх  впровадження у сучасний навчальний процес 

є абсолютно природним явищем, вимогою часу. 
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Потребность современного общества в высококлассных специалистах в 

области информационных технологий (ИТ) очень велика. Они требуются для 

сопровождения процесса информатизации всех сфер: социальной, научной, 

экономической, производственной. Однако нередко среди работодателей можно 

услышать: «Найти хорошего программиста очень сложно», «После университета 

выпускники ничего не умеют» и т.д. Анализ современной действительности, 

дискуссии с работодателями приводят к необходимости отнестись критически к 

профессиональной подготовке в области ИТ. Это побуждает решать проблему 

поиска новых подходов к определению содержания, форм и методов 

организации профессиональной подготовки будущих специалистов в области 

ИТ.  

Целевым компонентом любого образовательного процесса является 

формирование определенных качеств личности. Этот процесс протекает в 
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определенных условиях (исходной ситуации), коими становятся личностные 

качества студента (объекта профессиональной подготовки). Именно 

индивидуальные особенности обучаемых определяют основные компоненты 

образовательной системы - цель, содержание, технологии.  

Для решения проблемы поиска подходов к профессиональной подготовке 

будущих специалистов в области ИТ нами было проведено изучение некоторых 

личностных характеристик студентов ТГПУ им. Л. Н. Толстого, обучающихся по 

направлениям подготовки в области ИТ. 

В исследовании приняли участие студенты 1 - 4 курсов, обучающиеся по  

направлениям подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» профиль 

подготовки «Прикладная информатика в здравоохранении», 02.03.02 

«Фундаментальная информатика и информационные технологии» профиль 

подготовки «Открытые информационные системы», 02.03.03 «Математическое 

обеспечение и администрирование информационных систем» профиль 

подготовки «Информационные системы и базы данных». Предлагаемые вопросы 

касались мотивов, целей, потребностей, саморазвития в профессии, кроме того, 

студенты оценивали предоставляемые вузом условия профессиональной 

подготовки.  

Так, на вопрос «Почему Вы выбрали данное направление подготовки», 

большинство ответило «Мне интересно программировать» (45,5%). «Хотят 

работать программистом» ответило 33,3% опрошенных, при этом встречается 

ответ «Только сюда удалось поступить» и «Хочу диплом». Резюмируя 

полученные результаты, можно констатировать, что в целом почти половина 

испытуемых демонстрирует положительные мотивы к обучению в области ИТ. 

Говоря о целевой составляющей профессиональной подготовки в области 

ИТ, испытуемые высказывали следующие мнения о планируемом результате 

обучения: около 40% опрошенных указали в качестве цели - получение знаний в 

сфере программирования, 33% выбрали практический опыт, 6% предполагают 

получить по завершению обучения хорошее трудоустройство. Предоставленные 
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результаты позволяют говорить об адекватной постановке целей у большинства 

испытуемых, хотя при этом 18% пришли в вуз ради диплома о высшем 

образовании, а также имеются высказывания об обучении как отсрочке от армии.    

Несколько вопросов касались развития личности студента в профессии. 

Так, довольно адекватные ответы были получены на вопрос о том, что помогает 

научиться писать код, и здесь были получены такие распределения: доверие 

опыту отдали более 80% опрошенных, причем ответ «решение реальных 

практических задач» для обучения написанию кода выбрали более половины, а 

«большое количество решенных задач» - 18% испытуемых. При этом 

современные студенты недостаточно уверены в эффективности обучения 

посредством изучения книг (3%), не верят в плодотворность общения с 

коллегами (3%) и, что удивительно, не доверяют образованию посредством 

канала YouTube (3%). Реальные практические задачи студенты готовы получать 

в вузе, но не в ходе профессиональной деятельности. Это показывают ответы, 

полученные на вопрос «Работаете ли Вы по направлению подготовки»: 97% 

опрошенных ответили «нет». Такие результаты могут объясняться тем, что чаще 

работающие студенты учатся уже на старших курсах, тогда как выборка 

испытуемых составляла: более 70% студенты 1-2 курсов, остальные - 3-4 курса. 

О недостаточном стремлении развиваться могут говорить полученные ответы на 

вопрос о регистрации и активности будущих программистов на популярных 

среди работодателей и программистов-фрилансеров площадках (HackerRank, 

Project Euler, CodeFights). Так, ответ «Не знаю не одной» выбрали более 70% 

опрошенных, и только около 10% испытуемых зарегистрированы хотя бы на 

одной площадке. При этом нельзя говорить о полном отсутствии стремления 

развиваться у студентов ИТ-направлений, т.к. на вопрос «Занимались ли Вы до 

поступления в вуз программированием?» около 40% опрошенных говорят о 

самостоятельном изучении программирования.  

Современное недостаточно отвечающее запросам общества состояние в 

области профессиональной подготовки ИТ-специалистов требует пересмотра 
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подходов, содержания, технологий обучения. Однако, изменения должны плавно 

входить в текущий образовательный процесс, поэтому в данное исследование 

были включены вопросы о состоянии подготовки в ТГПУ им. Л. Н. Толстого в 

текущий момент, для последующего устранения недостатков и развития сильных 

сторон. 

На вопрос об обучении, в общем, о разочаровании от получаемого 

образовательного процесса говорят 12% опрошенных, большинство (около 60%) 

высказываются о некоторых имеющихся недостатках, остальные полностью 

довольны процессом подготовки. Студентам было предложено указать на эти 

недостатки, и ответы распределились следующим образом: 25% студентов 

указывают на наличие ненужных предметов в содержательной составляющей 

профессиональной подготовки, около 16% опрошенных высказывают мысли о 

некачественной подаче материала преподавателями, по 6% приходится на 

большую нагрузку и трудность обучения, среди ответов также встречается: 

«лень», «старые персональные компьютеры», «неудобно ездить».  

При проектировании новой концепции профессиональной подготовки 

студентов в области ИТ, в частности, отборе методов и технологий обучения, 

нам хотелось учесть мнение обучаемых. Испытуемым предлагался вопрос: 

«Каким бы Вам хотелось видеть обучение по выбранному направлению», 

некоторые высказались, что их все устраивает (13%), однако, более 50% 

опрошенных высказалось о необходимости использования в обучении 

проектных практико-ориентированных задач с интерактивным взаимодействием 

преподаватель-студент. Данные ответы могут ошибочно привести к мысли о 

полной неэффективности существующего процесса обучения. Однако, 

результаты последнего вопроса: «На каком профиле подготовки Вам хотелось 

бы учиться?», где около 60% студентов не хотят ничего менять, и их полностью 

все устраивает, указывают лишь на некоторые недостатки и необходимость 

внести скорейшие коррективы в учебный процесс.  
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Таким образом, результаты исследования показывают, что в целом 

существующий образовательный процесс в ТГПУ им. Л. Н. Толстого отвечает 

потребностям современных студентов, однако, налицо недостатки 

содержательного, технологического характеров, и их устранение требует 

проектирования новой концепции с плавным и постепенным ее внедрением в 

существующую профессиональную подготовку в области ИТ. 
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Преобразования, происходящие во всех сферах современного общества, не 

могли не затронуть и систему образования, определяющую интеллектуальный 

потенциал страны в будущем и являющуюся условием ее процветания и 

развития. 

Проблема повышения качества образования, его эффективности и 

доступности для школы является одной из важнейших. Важным условием и 

одновременно ресурсом, обеспечивающим повышение качества образования, 

сегодня выступает инновационная деятельность, в рамках которой через 

реализацию республиканских  образовательных проектов создаются условия для 

ускоренного развития и внедрения образовательных технологий по отдельным 

направлениям, отражающим специфику образования страны, с учетом 

достижений в сфере образования и науки [1]. 

«Инновация» - это достаточно новое понятие, и вошло в наш обиход 

совсем недавно. Сам термин «инновация» означает и указывает на нечто новое, 

он несет в себе определенную динамику и перемены. Применительно к 

педагогическому процессу инновация может означать введение нового в цели, 

содержание, методы и формы обучения и воспитания,  организацию совместной 

деятельности педагога и обучающегося. 

Инновационная деятельность - это не просто веяние времени, очередная 

«модная тенденция» в работе учреждений образования, а сложный 

целенаправленный процесс, возникающий как следствие противоречий и 
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образовательных проблем, связанный с освоением, созиданием и внедрением 

новшеств, приводящих к существенным прогрессивным изменениям в 

учреждениях образования, образовательном процессе, в профессиональном и 

личностном развитии участников образовательного процесса. 

В настоящее время инновационная педагогическая деятельность является 

важным компонентом деятельности учреждений образования. В рамках 

осуществления инновационной деятельности учреждения образования решают 

ряд задач, среди которых: 

• повышение статуса и конкурентноспособности  учреждения; 

• повышение профессионального уровня педагогов, формирование 

инновационной компетентности; 

• повышение качества образования; 

• обновления содержания, форм и методов образования в условиях 

модернизации образования; 

• адаптация эффективных образовательных технологий и изучение 

механизмов их внедрения в практику работы учреждений образования и 

др. 

Учреждение образования, функционирующее в инновационном режиме, 

имеет ряд преимуществ, среди которых: 

• наблюдается личностный и профессиональный рост учителей; 

• эффективное использование в образовательном процессе 

электронных средств обучения и информационно-коммуникационных 

технологий. 

Инновационная педагогическая деятельность – это целенаправленная 

педагогическая деятельность, основанная на осмыслении (рефлексии) личного 

практического опыта с целью достижения более высоких результатов.  

Инновационная деятельность педагога начинается с осмысления 

собственного педагогического опыта и возможностей его применения в новом 
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ракурсе в соответствии с направлением инновационной деятельности 

учреждения образования. Включение педагогов в инновационную деятельность 

осуществляется через анализ педагогической деятельности, систему 

диагностических исследований, учет достижений, желаний и интересов самих 

педагогов. Участие в инновационных проектах в сфере образования требует 

высокого уровня компетентности учителей. Педагог, чтобы быть успешным и 

востребованным, должен быть готов к любым изменениям, уметь быстро и 

эффективно адаптироваться к новым условиям, ответственно подходить к своим 

обязанностям, стремиться быть профессионалом, постоянно обновлять свои 

знания и умения, быть готовым к риску, т.е. быть профессионально 

компетентным. В рамках образовательных инновационных проектов меняется 

роль самого учителя в школе. Необходим переход от деятельности, в рамках 

которой учитель выполняет инструментальную роль, к инновационной 

деятельности, преследующей цели формирования творческой индивидуальности 

педагога, готового работать в обновляющейся и обновленной школе, педагога 

способного разрабатывать, осваивать и использовать инновационные проекты. 

Для этого учитель должен быть профессионалом своего дела. 

Профессиональный рост учителя возможен только при условии реализации его 

самообразовательной потребности. 

В течение трех лет в ГУО «Гимназия №4 г.Бреста» велась работа над 

реализацией инновационного проекта «Внедрение модели рефлексивной 

диагностики профессиональной деятельности как средства проектирования 

индивидуальной образовательной траектории педагога». Данный проект 

позволил найти пути решения одной из актуальных проблем современного 

образования, связанной с целенаправленным, мотивированным, 

систематическим и непрерывным профессиональным развитием учителя через 

самообразовательную деятельность и систему методической работы. Одним из 

механизмов непрерывного образования учителя можно считать индивидуальную 

образовательную траекторию. 
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Индивидуальная образовательная траектория – это структурированная 

программа действий педагога, обеспечивающая позицию субъекта выбора путей 

реализации запроса, самоопределения; это замыслы педагога относительно его 

собственного продвижения в образовании, оформленные и упорядоченные им, 

готовые к реализации в педагогических технологиях и в педагогической 

деятельности [1]. 

Работа по реализации индивидуальной образовательной траектории 

включает четыре компонента: 

1. Внешний и внутренний профессиональный диалог – критический анализ 

различных вариантов решения поставленных педагогических задач. 

2. Выбор приоритета, построение основ авторского варианта обучения на 

основе сопоставления традиционных схем педагогической деятельности с ее 

инновационными образцами, которые предоставляются учителю в ходе 

методической поддержки. 

3. Поиск своей позиции, эффективность деятельности учителя зависит от 

продуцирования собственных решений. 

4. «Отказ от стереотипов»» рефлексия полученного опыта, обоснование и 

апробация новых технологических приемов. 

В ходе реализации индивидуальной образовательной траектории важной 

задачей является инициация перспективных созидательных идей, запуск 

творческих проектов, вовлечение коллег и учащихся в совместную деятельность. 

Проверенным способом такой деятельности является организация научно – 

исследовательской деятельности учащихся. В этот вид деятельности 

вовлекаются как учащиеся, так и педагоги. Этот вид совместной деятельности 

способствует профессиональному росту учителя и формированию 

познавательных компетенций учащегося. Педагогическое мастерство учителя 

часто определяется его умением мотивировать учащихся на поиск нового, 

стимулировать и развивать исследовательские качества ребенка. Вовлечение 
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учащихся в исследовательскую работу является обязательным требованием в 

работе учителя. 

Знания и умения, необходимые для организации исследовательской 

деятельности, в будущем станут основой для организации научно-

исследовательской деятельности учащихся в вузах, колледжах, техникумах и т.д. 

Элементы исследовательской деятельности учащихся присутствуют абсолютно 

на всех уроках по всем предметам.  

Уроки физики обладают большим потенциалом для организации 

исследовательской деятельности. 

Организация исследовательской деятельности требует особой подготовки 

учителя. Учитель должен глубоко владеть научным знанием по исследуемой 

теме, методологией научного исследования и умением организовать поисковую 

деятельность ученика. Все это требует непрерывного повышения собственного 

образовательного уровня [2]. 

При организации исследовательской деятельности учащихся по физике в 

школе возможно использование различных современных образовательных 

технологий, методов и приемов. В последние годы в процессе обучения в 

школах широко используется компьютерное мультимедийное оборудование, 

интерактивные доски. Благодаря этому учитель может продемонстрировать 

сложные физические опыты, демонстрации, схемы, графики, модели и т. д. 

Компьютерные технологии постоянно совершенствуются, появляются новые 

способы их применения. Благодаря сотрудничеству с кафедрой физики БрГТУ 

учащиеся ГУО «Гимназия № 4 г. Бреста» занимались компьютерным 

моделированием нанопучков и транзисторов, работали с серьезным 

программным продуктом «COMSOL MULTIPHYSICS». Это один из 

современных программных продуктов, который позволяет осуществлять 

моделирование разнообразных физических процессов и решать широкий спектр 

физических задач высокого уровня, начиная от задач по теплопроводности и 
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заканчивая распределением электромагнитного излучения в различных средах 

[2].  

Научное руководство данным исследованием потребовало от учителя 

глубокого изучения теоретического материала, анализа научной литературы, 

знакомства с современными исследованиями, консультаций у ведущих 

специалистов университета по проблеме исследования, участия в научных 

конференциях по смежным тематикам, глубокого изучения программного 

продукта.  

Организация научно – исследовательской деятельности заставляет учителя 

постоянно заниматься самообразованием. Учитель должен следить за 

современными тенденциями развития науки, постоянно совершенствовать 

научно – практический потенциал [2].  

Учителя гимназии постоянно ищут способы активизации учебно–

познавательной деятельности учеников. Для качественного формирования 

учебных компетенций необходимо создать для учащихся проблемную среду 

обучения, основанную на глубоком усвоении теоретических положений, 

формул, зависимостей. Применяя классические методы обучения, учитель 

постоянно ищет и новые способы организации учебного процесса. При обучении 

физики учащийся может достичь высоких результатов на тестировании, если он 

усвоит огромное количество информации, физических формул, научится решать 

различные типы задач. Классическая форма проведения урока не всегда 

позволяет достичь высоких результатов. Ограниченность во времени, 

необходимость осуществления индивидуального подхода, перегруженность 

учебных программ не способствуют достижению поставленных целей. 

В практике высшей школы уже давно применяются комплексные задачи 

по физике по различным темам. Мы попытались внедрить опыт ВУЗа в 

школьную практику на уроках физики. 
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Комплексные задачи представляют собой набор заданий, в которых 

рассматриваются различные по сложности физические ситуации, 

характеризующиеся большим числом параметров. 

Комплексные задачи помогают осуществить индивидуальный подход в 

обучении, учащимся даются задания в зависимости от их уровня знаний, умений 

и навыков, индивидуальных способностей и особенностей. Кроме этого 

комплексные задачи помогают определить уровень учебных компетенций 

каждого ученика по изученной теме. Решение комплексных задач позволяет 

учащемуся дать адекватную самооценку своим достижениям. Учитель, исходя из 

результатов решения таких задач, может внести коррективы в организацию 

учебной деятельности, оказать помощь при затруднениях у учащегося.  

Решение комплексных задач помогает учащимся в подготовке к 

централизованному тестированию, так как при решении задачи происходит 

повторение учебного материала практически по целому разделу курса физики. 

Выполнение таких задач приближает учащихся к их будущему обучению в 

ВУЗе, к выполнению заданий по вузовской программе. 

Решение комплексных задач помогает учителю определить зону 

ближайшего развития ребенка и спрогнозировать его дальнейшее развитие. 

Решение комплексных задач помогает ученику видеть физические явления 

целостно.  

В структуре урока комплексные задачи могут использоваться на этапе 

закрепления учебного материала, при организации самостоятельной работы, в 

качестве дифференцированного домашнего задания. Наиболее эффективно их 

использование при подготовке к олимпиадам и централизованному 

тестированию [3]. 

Опыт нашего учреждения образования показывает важность 

стимулирующего эффекта участия в инновационных проектах в развитии 

творческого потенциала учителя. Каждый инновационный проект это 

своеобразный локомотив в организации деятельности школы. Практически все 
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учителя нашей гимназии, принимавшие участие в реализации инновационного 

проекта «Внедрение модели рефлексивной диагностики профессиональной 

деятельности как средства проектирования индивидуальной образовательной 

траектории педагога» повысили свои квалификационные категории и находятся 

в постоянном поиске новых способов обучения. 
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Сучасний стан розвитку інноваційних технологій в Україні зумовлює 

визначення нових пріоритетів розвитку в освітніх медичних закладах та висуває 

нові вимоги до науково-педагогічних працівників і до  змісту навчання в самій 

системі освіти [1]. В звʼязку із зростанням вимог до якості освіти, неухильно 
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зростають вимоги до безперервного вдосконалення викладацького складу 

вишів з метою створення системи професійного розвитку професорсько-

викладацьких кадрів у системі медичної освіти. 

Сучасним завданням вищої медичної освіти поряд із професійною 

підготовкою фахівців різних спеціальностей є підвищення професіоналізму 

самих викладачів [4, 5]. 

Стрімкий розвиток інформаційних технологій дають змогу підвищити та 

вдосконалити ефективність освітнього процесу сьогодні на досить високому та 

професійному рівні. Під час реформування освіти у вищих навчальних закладах 

прогресивно розробляється концепція дистанційної освіти, що передбачає 

розробку різноманітних технологій, у тому числі технології змішаного 

навчання [1, 3]. 

Для визначення ефективності функціонування системи освіти слугує 

базовий її показник - якість, а якість освіти залежить від ефективності 

організації професійного зростання науково-педагогічних працівників освіти. 

Підвищення професіоналізму науково-педагогічних працівників є 

оновлення їх теоретичних і практичних знань у зв’язку з підвищенням вимог до 

рівня кваліфікації та необхідності оволодіння сучасними методами вирішення 

професійних завдань. Основними завданнями підвищення професіоналізму 

викладачів у вищих медичних закладах є: 

– оновлення та розширення знань, формування нових професійних 

компетенцій і компетентностей; 

– засвоєння інноваційних технологій, форм, методів та засобів навчання; 

– набуття досвіду формування змісту навчання, з урахуванням його 

цільового спрямування, посадових обов’язків педагогічних працівників, 

попередньо здобутої ними освіти, досвіду практичної роботи та професійної 

діяльності, інтересів і потреб особистостей; 

– вивчення педагогічного досвіду, ознайомлення з досягненнями науки, 

техніки та перспектив їх розвитку; 
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– розроблення конкретних пропозицій щодо удосконалення навчально-

виховного процесу, впровадження у практику навчання кращих досягнень 

науки, техніки; 

– застосування інноваційних технологій реалізації змісту навчання, що 

передбачає його диференціацію, індивідуалізацію, запровадження 

дистанційних, інформаційно-комунікативних технологій навчання [4, 5]. 

Великі можливості відкриває всесвітня мережа «Інтернет» для широкого 

доступу до бібліотек та енциклопедій (віртуальних), веб-порталів, 

різноманітних дистанційних програм, інтернет-семінарів, тренінгів, інтернет-

конференцій та форумів. Такі ресурси дозволяють викладачам досить за 

короткий і зручний для них час познайомитися, опанувати новітні методики 

викладання та підвищити свій професіоналізм, що є невід’ємною складовою 

закладів освіти для здійснення професійної діяльності в умовах екстремально-

динамічних змін має забезпечувати їх постійний розвиток на засадах гуманізму, 

вільної конкуренції та високих технологій [1, 2, 5]. 

Таким чином, підвищення професіоналізму науково-педагогічних 

працівників є їх пріоритетним завданням для реалізації освітньої політики 

держави, шляхом опанування новітніми практиками, технологіями, 

методиками, формами, методами професійної діяльності на засадах 

інноваційних освітніх підходів з урахуванням прогресивних можливостей 

сучасного студента. 
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Людина народжується з притаманними їй природними задатками, 

формується як особистість у системі суспільних взаємовідносин. У процесі 

розвитку людина вступає у різноманітні види діяльності, набуває відповідного 

досвіду, тобто соціалізується. У словниках для соціальних педагогів під 

редакцією Звєрєвої І.Д., Капської А.И., Пінчук І.М. Толстоухової С.В. 

визначено, що соціалізація − це процес входження людини у суспільство разом 

із її соціальними зв'язками та інтеграцією в різні типи спільнот, внаслідок чого 

відбувається становлення соціального індивіда; процес засвоєння індивідом 

соціального досвіду, системи соціальних зв'язків та відносин. При цьому 

людина вносить у середовище щось своє і таким чином впливає на нього, 

змінюючи його, і в той же час, середовище впливає на людину, пред'являючи їй 

свої вимоги. Ставлення оточуючого середовища до людини визначається тим, 

наскільки її поведінка відповідає встановленим нормам. 

Поняття «норма» і «відхилення від норми» широко використовується в 

медицині, психології, педагогіці, соціології, фізиці та інших науках. 

Актуальним це поняття є завжди і для соціальної педагогіки. Норма − це 
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сукупність вимог, що пред'являє соціальна спільнота до своїх членів з метою 

здійснення діяльності (поведінки) установленого зразка. 

Норма передбачає таку взаємодію людини з соціальним середовищем, яка 

адекватно відповідає потребам і можливостям її розвитку та соціалізації. Це 

модель прийняття людиною поведінки, яка створюється суспільством для 

самозбереження. 

Норми можна умовно розділити на дві групи: універсальні, тобто такі, які 

стосуються всіх людей у суспільстві (Конституція, Конвенція про права 

людини та ін.); часткові, які регулюють певну сферу професійної діяльності 

(Етичний кодекс соціального педагога, посадові обов'язки фахівця та ін.). За 

іншою класифікацією існуються правові, моральні, політичні, релігійні та інші 

норми. 

Соціальна норма розглядається як чинник виховання, в процесі якого 

відбувається входження в соціальне середовище, засвоєння соціальних норм та 

цінностей, соціальних ролей і соціального досвіду. 

За твердженням польського соціолога Я. Щепанського нормальна 

особистість та, яка адаптувалася у соціумі і веде себе в межах встановлених 

соціальних норм. 

Зокрема ознаками морально здорової дитини є: 

- інтерес до зовнішнього світу, наявність сенсу життя, певної життєвої 

філософії; 

- наявність ієрархії цінностей (чесність, віра в бога); 

- адекватність реакцій на мінливі обставини; 

- збалансованість основних нервових процесів (гальмівного і 

збуджувального); 

- здатність до встановлення духовного контакту з оточуючими; 

- відповідність поведінки до норм та правил встановлених у суспільстві; 

- здатність до гумору та інші. 
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Кожне суспільство зацікавлене в тому, щоб людина успішно 

соціалізувалася, зокрема оволодівала ролями жінки і чоловіка, створила сім'ю, 

отримала освіту і професію, була здоровою, стала законослухняним 

громадянином держави. Тобто була об 'єктом соціалізації. 

Людина стає повноцінним членом суспільства лише тоді, коли вона 

активно засвоює соціальні норми і культурні цінності, проявляє активність, 

задовільняє свій інтерес і потреби, саморозвивається і самореалізується у 

суспільстві. Тобто є суб 'єктом соціалізації [1]. 

Однак, якщо людина позбавлена можливості задовільняти свої потреби в 

достатній кількості і досить довгий час у неї виникає стан, який носить назву 

депривація. Депривація (з лат. − втрата, позбавлення чого-небудь) − це 

суспільне і психологічне явище, яке можна розглядати з позицій втрати, 

позбавлення чого-небудь. Таке визначення стану людини дали чеські 

дослідники Зденек Матейчик і Йозеф Лангмайєр. 

Англійський психолог Дональд Хебб дав більш лаконічне визначення 

депривації: це стан, пов'язаний з біологічно повноцінним, але психологічно 

недостатнім середовищем. 

Існує три види депривації:  

емоційна (тривала або постійна відсутність чуйності, людського і 

материнського тепла, розуміння − сімейна депривація),  

сенсорна (позбавлення одного або декілька видів сенсорної інформації − 

зорова, слухова депривація),  

соціальна (позбавлення або недостатність побутових умов, відсутність 

людського спілкування, ізоляція від людей). 

Багато авторів прирівнюють поняття емоційної депривації до терміну 

«відсутність материнської турботи». Однак останній термін носить більш 

загальний характер і, як правило, містить у собі поняття соціальної депривації, 

тобто результат недостатніх соціальних впливів: бездоглядності, блукання, 

ізоляції від людей і ін.. 
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Найчастіше різні види депривації переплітаються. Наприклад, дитина 

виховується в дитячій установі: вона позбавлена не тільки материнського тепла, 

але і повноцінної турботи з боку обслуговуючого персоналу. Крім цього, вона 

одержує також мало соціальної інформації, у неї недостатній запас знань і ін., 

усе це може створити складний комплекс відхилень. 

Однак не слід думати, що тривалі емоційні та інші позбавлення 

обов'язково приводять до порушення психіки. Це залежить від ступеня 

виразності і тривалості дії цього фактора, від природних властивостей 

організму і багатьох інших причин. У більшості дітей, що знаходилися в умовах 

депривації, не буває тривалих розладів. Мільйони людей виховувалися в 

дитячих садках, були безпритульними, перенесли безліч психічних травм, але в 

них не було і немає ніяких наслідків цих нещасть. Лише в дуже незначного 

числа людей реєструються ті або інші відхилення. Усе це говорить про те, що 

однією тільки дією фактору депривації не можна пояснити походження 

відхилень − вони появляються при поєднанні зовнішніх впливів і біологічної 

схильності Але нерідко процес соціалізації ускладнюється, проходить в різних 

умовах, які негативно впливають на людину. Вона відчуває внутрішній 

дискомфорт, конфлікт між "Я" і суспільством, що заважає самореалізації і 

самоствердженню. Тобто людина стає жертвою соціалізації [3]. 

Людина, яка стала жертвою депривації називається депривантом. 

У соціальному розумінні депривація − це наслідок бідності, яка 

передбачає відсутність матеріально-побутових благ. Жертвами такої депривації 

є ті, хто одержує значно менше благ, ніж більшість населення. Депривантом 

можна вважати людину, якщо вона опиняється у важкому становищі принаймні 

за чотирма позиціями із шести: робота, наявність житла, матеріальні умови, 

спосіб життя, стан здоров'я. Якщо ж особистість уражена за двома-трьома 

позиціями, її можна віднести до категорії клієнтів, які перебувають під 

загрозою депривації. 
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На сенсорному рівні − це депривація людини в умовах повної ізоляції або 

часткового обмеження життєвих умов (інваліди, які мають обмеження в 

пересуванні і соціальних контактах, певна група пенсіонерів; жінки-

домогосподарки, безробітні та ін.) 

Види жертв несприятливих умов соціалізації представлені різними 

категоріями людей. їх умов умовна можна розділити на три типи: 

1. Реальні − це інваліди, які з тих чи інших причин втратили 

працездатність, люди з психосоматичними відхиленнями і дефектами. 

2. Потенційні, але дуже реальні − це люди, схильні до психічних станів; 

мігранти; діти, які народилися і живуть в сім'ях з низьким освітнім, 

економічним і моральним рівнем. 

3. Латентні − це високообдаровані люди. 

Проблеми соціально-педагогічної підтримки різних категорій людей, які 

стали жертвою соціалізації вивчає віктимологія. Віктимологія (від лат. viktima − 

жертва) − це соціально-педагогічна галузь знань, яка розвивається на стику 

педагогіки, психології, кримінології, соціології та вивчає різні категорії людей, 

які стали жертвами несприятливих умов соціалізації. Існують об'єктивні та 

суб'єктивні фактори перетворення людини в жертву. 

Об'єктивними факторами виступають природнокліматичні, екологічні 

умови, суспільство і держава, в якому проживають люди у даний період 

(економічний, політичний устрій країни), інфраструктура району проживання 

та віддаленість його від центру, благополуччя сім'ї. 

Суб'єктивні або індивідуальні фактори − це біологічні фактори. На 

кожному етапі соціалізації виділяються, як об'єктивні, так і суб'єктивні фактори 

віктимізації. Віктимізація − це процес і результат перетворення людини або 

групи людей в один із типів жертв несприятливих умов соціалізації. Поняття 

віктимності характеризує схильність людини стати жертвою тих чи інших 

обставин. 
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Однак, чи стане людина конкретною жертвою соціалізації залежить і від 

об'єктивних, і від індивідуальних причин[5]. 

Кожному віковому періоду притаманні новоутворення, які при 

несприятливих умовах спричиняють відхилення в поведінці. У силу анатомо-

фізіологічних особливостей перехідний період характеризується 

нерівномірністю фізичного розвитку, тимчасовими психологічними 

відхиленнями, а один із механізмів соціалізації дитини − ідентифікація ще 

недостатньо сформований. 

Змінюється емоційно-вольова сфера дитини, що підсилює невміння 

контролювати власну поведінку, дотримуватися норм встановлених в 

суспільстві. Таке явище у науці називається девіацією. 

На поведінку в соціумі впливають і особистісні реакції на важкі життєві 

ситуації. У дітей молодшого і середнього шкільного віку часто спостерігаються 

реакції: 

1) протесту і опозиції (активного протесту − неслухняність, брутальність, 

агресивна поведінка, прагнення роботи все назло; пасивного протесту − 

інфантильна поведінка, псевдовтрата навички охайності, втечі із школи чи з 

дому, автоагресивна поведінка); 

2) відмови (від їжі, спілкування з оточуючими); 

3) імітації (лихослів'я, алкоголізм, паління, носіння певного одягу, 

зачісок); 

4) тривожність і невпевненість. 

Для підлітків більш характерні реакції: 

1) емансипації (перебільшення прагнення до самостійності, рятування від 

контролю батьків, вчителів); 

2) групування з однолітками − утворення неформальних груп про-

соціального (активно підтримують і захищають існуючі в суспільстві ідеали) і 

антисоціального (активно виступають проти пануючих у суспільстві ідеалів) 

типу; 
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3) заохочення, хобі-реакції (надмірне перебільшення захоплення чим-

небудь); 

4) реакції зумовлені сексуальним потягом (онанізм, раннє статеве життя 

тощо). 

Відхилення від норми можуть носити як позитивний, так і негативний 

характер [7]. До позитивних відхилень належить обдарованість, яка є 

відхиленням у розумовому розвитку дитини чи дорослого, проявляється через 

творчість. Такі негативні відхилення в поведінці, як злочинність, алкоголізм, 

наркоманія та ін. впливають на розвиток, становлення людини у суспільстві і на 

суспільство в цілому. 

Умовно всі відхилення від норми можна розділити на чотири групи: 

фізичні, психічні, педагогічні та соціальні. 

Фізичні відхилення від норми пов'язуються із здоров'ям людини і 

визначаються медичними показниками: антропометричні відхилення, 

відхилення пов'язані із втратою здоров'я (хвороби, які тимчасово обмежують 

життєдіяльність; хвороби, які обмежують виконувати якусь роботу в процесі 

життєдіяльності; хвороби, які приводять до недієздатності людини) 

До відхилень у фізичному розвитку належать хвороби, порушення зору, 

слуху, опорно-рухового апарату. 

Міжнародна організація інвалідів розробила соціальну модель 

інвалідності, визначила поняття «порушення», «інвалідність». Порушення − це 

функціональне обмеження інвалідів, що спричинене фізичними, 

інтелектуальними чи сенсорними вадами. Інвалідність − втрата або обмеження 

можливості вести нормальне життя у суспільстві щодо реалізації рівних прав 

внаслідок фізичних чи соціальних бар'єрів. Вважається, що термін 

«порушення» більш точний, ніж «вада» і «розлад», тому що вміщує не тільки 

розлади і дефекти, а й інші аномалії − втрату органа, кінцівки, частини тіла. 
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Під соціальним відхиленням розуміється така вада інваліда, яка випливає 

із порушення чи обмеження життєдіяльності, через що людина не може 

виконувати в повному обсязі звичну для неї роль у житті. 

Психічні відхилення від норми пов'язуються з розумовим розвитком 

дитини, його психічним недоліком. До цієї групи відхилень належать затримка 

психічного розвитку (ЗПР); розумова відсталість (олігофренія); порушення 

мови (заїкуватість, дефекти вимови, читання і письма); порушення емоційно-

вольової сфери (аутизм, суїцид); обдаровані діти. 

У наукові літературі до дітей з вадами фізичного та розумового розвитку, 

хронічно хворих дітей та дітей з патологічними станами використовують 

терміни: «аномальні», «неповноцінні», «з особливими потребами», «із 

труднощами у навчанні», «з обмеженими розумовими і фізичними 

можливостями», «з обмеженими психофізичними можливостями» та ін. Така 

неоднозначність у дефініціях характеризує різні підходи до вирішення їх 

проблем [10]. 

Педагогічні відхилення − порушення стандартів отримання освіти. До цієї 

групи належать діти, які не отримали навчання і виховання відповідно віку 

(педагогічно занедбані); діти, які не отримали середньої загальної освіти; 

молодь, яка не отримала професійної освіти [8]. 

Соціальні відхилення пов'язуються із впливом макро-, мікро соціуму на 

процес розвитку, становлення особистості, її соціалізацію. При цьому 

чинниками розвитку відхилень є патології суспільства (алкоголізм, 

токсикоманія, наркоманія, проституція, втрата сім'ї та житла). Типовими 

жертвами соціальної невпорядкованості є бродяги, бомжі, алкоголіки, 

наркомани, сироти, безхатченки, кримінально карні особи та ін. 

У цих випадках поведінка дитини не відповідає нормам і правилам, які 

прийняті суспільством. 

Отже, у соціально-педагогічній діяльності поняття «норми» і «відхилення 

від норми» дозволяє виділити «ідеальну точку» відліку, відносно якої 
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уточнюються причини, які викликають ті або інші відхилення, встановити, як 

вони впливають на процес соціалізації дитини, і на основі цього проектувати 

практичну соціально-педагогічну діяльність. 
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 «Дітей треба ростити, читаючи їм вірші.  

Тому що кожна дитина — це є вірш батьків. Кожен батько — поет.» 

Хазим Егемен 

 Чи впливає дитинство на формування особистості? Відповідь однозначна 

– так. Родина – головний інститут виховання, та найважливіший соціальний 

фактор становлення особистості. Як стверджують психологи, всі проблеми 

людини – з її дитинства. Люди які страждають від ожиріння або надмірної 

помисливості озирнувшись назад, можуть з’ясувати джерело їх виникнення. 

Інколи основним джерелом стають батьки, навіть самі не розуміючи цього.  

 Актуальною проблемою формування особистості є психологічна 

сепарація. Згідно з думками вчених процес сепарації – це послідовне 

усвідомлення батьками та їхньою дитиною відокремленості, результатом чого є 

формування унікальної особистості кожного з учасників процесу. Даний цикл 

починається з народження та завершується в дорослому віці, проходячи через 

численні стадії загострення. Це призводить до усвідомлення власної 

незалежності та розвитку ідентичності [1-2]. 
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 Проблеми сепарації та методи їх вирішення вивчали А. Фрейд, К. Вольф, 

Д. Берлінгейм, Р. Шпіц, Дж. Робертсон, Дж. Боулбі, М. Малер. Зокрема в 

порівняльному аналізі розвитку нормальних і психотичних дітей М. Малер і 

Дж. Б. Мак-Девітт відокремлюють нступні фази в циклі сепарації: 

 1) Нормальна аутична фаза (від народження до 1 місяця) – 

сконцентрована на органах чуття. Немовля сприймає не багато, що знаходиться 

поза його тілом. 

 2) Нормальна симбіотична фаза (від 1 місяця до 5-6 місяців) – дитина 

починає відчувати свою матір. Таким чином пізнає «зовнішній світ». На даному 

етапі формується «єдність з матір’ю», що є основою для створення усіх 

відносин у майбутньому. Вже зараз можна говорити про важливість розуміння 

батьками їхньої відповідальності щодо формування особистості дитини. 

 3) Сепарація-індивідуація (від 5-6 місяців до 24 місяців) – повне вивчення 

дитиною навколишнього світу. Набуття самостійності, жаги пізнання. 

 Після закінчення трьох фаз дитина переживає так зване «психологічне 

народження» - важливий процес в становленні особистості, який має пройти 

кожна людина. Його успішність залежить від батьків дитини, а саме їхнього 

ставлення до дитини та принципів виховання. Адже малюк, наче «губка» 

всмоктує в себе інформацію. Згідно з думками психологів, саме зараз батькам 

потрібно встановити взаємозв’язок з дитиною, та сформувати дружні, довірчі 

відносини [3].  

 Подальше формування особистості проходить через різні етапи від 

молодшого шкільного віку до створення власної сім’ї. Тут також не обходиться 

без проблем. Але кризовим етапом є підлітковий вік – той час коли «правила 

сім’ї» піддаються сумнівам. Тут психологи рекомендують розповідати підлітку, 

що з ним відбувається і чому; підліток має знати, що батьки не завжди будуть 

задоволені, але вони його завжди підтримають. 

 «Піком» сепарації є момент виходу із сім’ї та створення власної. Зазвичай 

відбувається у 18-20 років. Інколи його називають етапом «фінансів та побуту». 
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Дитина бере повну відповідальність за свої рішення, перші зароблені гроші та 

організація побуту – основна даного етапу. Психологи рекомендують 

схвалювати та заохочувати дії дітей та постійно їх підтримувати, надавати 

поради, але не говорити «що і як їм робити», це допоможе розвинути 

самостійність дитини [4]. 

 Якщо не пройти усі фази сепарації від батьків, то і процес формування 

особистості можна вважати незакінченим. Це буде проявлятися у відсутності 

самостійності та не розумінні своєї унікальності протягом усього життя. В 

такому випадку потрібна допомога психолога.  

 Поняття «сепарації» не означає, що людині потрібно перерізати родинний 

зв’язок та відокремитись від близьких людей, які супроводжували її все життя – 

її батьків. Це всього лише етап життя, який потрібно прийняти. В ту саму чергу 

батьки мають розуміти наскільки вони впливають на життя своєї дитини – від 

народження до повного формування особистості. Тому в даній роботі наведені 

думки та поради психологів, поведінки батьків протягом кожного періоду [5]. 

Доведено, що сім’я -  інститут виховання та становлення особистості.  

 Формула безпечної сепарації – сукупність успішно пройдених її етапів. А 

успішність залежить від батьків та їхніх принципів виховання, «природнього» 

зв’язку батьків та дитини.  

 Отже, кожна дитина – це є вірш батьків. 
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Профільне навчання - одне з ключових напрямків модернізації та 

вдосконалення системи освіти України. Це, своєю чергою, передбачає реальне і 

планомірне оновлення старшої школи, що має більшою мірою враховувати 

інтереси, нахили, здібності, можливості кожного учня, в тому числі з 

особливими освітніми потребами, у контексті соціального і професійного 

самовизначення відповідно до вимог сучасного ринку праці [2]. 

Впровадження реформи середньої освіти – створює можливості для 

розвитку компетентнісного навчання, запроваджує нові принципи формування 

змісту освіти та забезпечення її якості.  

Завданням МОН, є створення профільної школи, яка має повноцінно 

запрацювати  до 2027 року. Якість освіти має бути на вищому рівні, маємо 

усвідомити суть профільної освіти.  

Закон про освіту (ч. 2 ст. 10 від 05.06.2017 № 2145-VIII), говорить що,  

профільна середня освіта, це один із рівнів освіти. Вона відповідає третьому 

рівню Національної рамки кваліфікацій. Навчання за цим рівнем триває три 

роки і його можуть здобувати в окремих закладах освіти, або у структурних 

підрозділах одного закладу освіти. Заклади які надають  освіту, можуть мати 

освітні програми профільної середньої освіти за академічним або професійним 

спрямуванням [3]. 
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Школи розподіляться на академічне спрямування, за яким профільне 

навчання на основі базових предметів, в учнів 10 класів є можливість протягом 

року змінювати навчальний профіль. Вони вивчають поглиблено  окремі 

предмети, з орієнтацією на продовження навчання на вищих рівнях освіти [1]. 

Та професійне спрямування, за яким орієнтування на ринок праці, 

складається з базових предметів та поглибленого вивчення предметів які 

дозволять здобути професію.  

Для кращого розуміння профільного навчання, розмежуймо поняття, 

профільне навчання і професійне. Основна мета профорієнтації - допомога у 

виборі майбутньої професії старшокласниками та випускниками. Основна мета 

профільної орієнтації психологічна допомога у виборі профілю, навчання в 

системі загально освітніх закладів [4]. 

Профорієнтація потрібна для допомоги в прийнятті рішення про вибір 

професійного шляху, відповідно до життєвих цінностей, інтересами та 

можливостями особистості. 

Профільна орієнтація потрібна для допомоги у прийнятті рішення, щодо 

вибору напряму та моделі навчання відповідно до інтересів, схильностей та 

пізнавальних можливостей старшокласників. 

Профіль навчання, це спосіб організації диференційованого навчання, 

який передбачає поглиблене і професійно зорієнтоване вивчення циклу 

споріднених предметів.  

На профілі навчання впливають: забезпечення закладу совіти кадровими, 

матеріально-технічними, інформаційними ресурсами закладу освіти; 

соціокультурною та виробничою інфраструктурою регіону, де розташований 

заклад освіти; перспективою здобуття подальшої освіти та майбутніми 

життєвими планами здобувачів освіти. 

Немає чіткої моделі для організації профільного навчання, тому 

необхідно її створити.  
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Відповідно до Концепції нової української школи необхідною умовою, 

яке забезпечить перехід до профільного навчання в загальноосвітніх 

навчальних закладах України, є допрофільна, пропедевтична робота з учнями 8-

9-класників, з метою психолого-педагогічної підготовки до старшої школи, за 

допомогою відомих сьогодні форм організації навчальної діяльності: 

факультативів, курсів за вибором, гуртків, предметних олімпіад, шкільних 

наукових товариств та ін. По закінченню 9 класу старшокласник зможе вибрати 

один із напрямів профілізації для подальшого навчання, це може бути як 

академічне спрямування, так і  професійне, метою яких є   продовжити 

навчання у вищому навчальному закладі, академічний напрям, або отримання 

учнями професійних навичок, професійне спрямування [1]. 

Необхідно створити модель профільного навчання, в яку включити 

допрофільні заходи:  

− створити систему моніторингу якості до профільної освіти; 

− налагодити діалог з батьками, за для просвіти та профілізації 

старшокласника; 

− створити курси за вибором, надати школам матеріально-

технічної бази навчальних кабінетів; 

− організувати систему психолого–педагогічного супроводу; 

− надати вчителям систему методичної роботи в профільній 

освіті зі старшокласниками; 

− створити умови для розвитку навчально-виховних, 

професійних інтересів, нахилів, здібностей і потреб учнів. 

Діалог з суспільством допоможе налагодити зв'язок між школою та 

батьками, більшість батьків старшокласників не володіють інформацією, щодо 

впровадження реформи профільного навчання, необхідно створити сайти, 

просвітницькі ролики, для допомоги батькам та учням. Всі учасники 

навчального процесу потребують підтримки, вже зараз реформа 
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впроваджується, а суспільство не володіє інформацією, що до того, яким чином 

діти переходитимуть в старші класи, яка система існує, навіщо це робити, що 

саме здобудуть разом з цією реформою.  

Необхідно створити систему відбору в профільні класи, щоб учні 

отримали інформацію до яких видів діяльності в них є схильності, які здібності 

вони мають. Прийняття рішення старшокласником, який напрям освіти обрати 

має бути виваженим та мати під собою основу.  

Курси за вибором допоможуть поглибити та розширити знання про 

профільні предмети. Вони грають важливу роль в структурі профільної освіти 

старшої сходинки школи. Курси за вибором є найважливішим засобом для 

побудови індивідуальних освітніх програм, бо найбільшою мірою близькі до 

вибору, кожним школярем елементів змісту освіти залежно від власних 

здібностей, інтересів, життєвих планів. 

По закінченню комплексу діагностики, та курсів за вибором, учневі варто 

разом з педагогами, психологами, скласти на основі отриманих даних 

індивідуальний освітній маршрут, за яким він буде навчатися надалі.  

Отже, профільне навчання потребує системності, мають бути враховані 

всі аспекти. Необхідний діалог між учнями, вчителями, психологами, батьками. 

Створення моделі навчання в профільних класах допоможе вирішити низку 

питань. Необхідна система профільної освіти яка буде враховувати весь шлях 

учня, яка буде його підтримувати та направляти, для вирішення його шляху 

майбутньої освіти. 
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Ситуація на внутрішньому ринку щодо продукції бджільництва залежить 

перш за все від зовнішніх тенденцій. Світова економічна криза суттєво 

розбалансувала даний ринок, проте він і на сьогодні залишається одним із 

найбільш динамічних та глобалізованих. Ринок продукції бджільництва має ряд 

особливостей, і протягом останніх років відбувається активний перерозподіл 

його між основними виробниками. Україна належить до країн, що мають 

розвинене виробництво бджоло продукції і входить у п’ятірку провідних 

виробників меду за рівнем споживання цього продукту на душу населення і 

валовим обсягом виробництва. Даному розвитку сприяли належні природно-

кліматичні умови країни, великі площі медоносних угідь, традиції населення по 

утриманню бджіл та інше. Серед країн Європи, за відповідним показником, 

займає перше місце, проте лише 6% вітчизняного меду експортується[16, c. 

157-163]. 
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Аналіз статистичних даних розвитку вітчизняного бджільництва за 

звітний період засвідчує, що виробництво меду у всіх категоріях господарств 

збільшилася на 44,9 % в основному за рахунок господарств населення. Питома 

вага приватного сектора у 1990 р. становила 78,7 %, а в 2013році від нього 

отримувалось 98,2% бджоло продукції. У підприємствах бджільництва за 

досліджуваний період спостерігається негативна тенденція, де ці показники 

становили 21,3% і– 1,8% відповідно, відбулось скорочення чисельності 

бджолиних сімей та зниження їхньої продуктивності. Виробництво меду у 

даних підприємствах зменшилося за досліджуваний період на 87,8 %. Питома 

вага підприємств бджільництва у виробництві меду за досліджуваний період є 

незначною, що свідчить про малу їх роль в розвитку виробництва даної 

продукції та взагалі згортання виробництва в аграрних підприємствах даного 

виду продукції як такої. 

Проведений аналіз динаміки виробництва меду підприємствами 

бджільництва в розрізі областей України засвідчує, що на першому місці за 

обсягами виробництва знаходяться Дніпропетровська, Вінницька та 

Кіровоградська області. Дослідження стану та ефективності виробництва 

основних видів продукції бджільництва у підприємствах Дніпропетровської 

області підтверджують, що не зважаючи на зростання натуральних показників, 

зростання показників економічної ефективності за період 2009-2013 рр. 

спостерігається тільки при реалізації бджолосімей і воску (рівень 

рентабельності зріс на 24,2 в. п. і 15,7 в. п. по них відповідно), а при реалізації 

основного виду продукції, такого як меду рентабельність знизилась на 0,1%. 

Рівень прибутку від реалізації продукції не суттєво впливає на загальні 

показники ефективності виробництва в підприємствах бджільництва 

Дніпропетровської області, що потребує відповідних заходів впливу, зокрема 

комплексного державного підходу щодо регулювання цін на таку продукцію, 

підтримки та стимулювання товаровиробників. 
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Український мед під переробку і пастеризацію не потрапляє тому що він 

через шість-вісім місяців знову цукрується і стає твердим. За кордоном люблять 

споживати рідкий мед, і наш твердий мед там попиту не має. Він користується 

попитом у харчовій промисловості – для виробництва пива, кондитерських 

виробів та інших продтоварів. Це одна з причин конфлікту: пасічники хочуть 

продавати дорого по 40-45 гривень за 1 кг, тоді як ціна на наш мед виходячи з 

його якостей в середньому від 0,9 до 1,25 долара (25-35 гривень) за 1 кг[21]. 

Важливе значення серед організаційно-економічних заходів реалізації 

стратегії стійкого розвитку підприємств бджільництва має державна та 

інвестиційна підтримка. Сучасні машини та обладнання, необхідні для 

інноваційної діяльності, є дорогими і не завжди доступні для значної більшості 

таких підприємств. Тому одним з найважливіших напрямків розвитку 

підприємств бджільництва є координуюча роль держави в частині пільгового 

кредитування різних форм кооперації: виробничої, споживчої, заготівельної, 

постачальницько-збутової, кредитної та інших [16, c. 178]. 

Висновок. Україна посідає перше місце в Європі та четверте місце в світі 

з виробництва меду. Майже вся продукція бджільництва застосовується в 

медицині. 

Однією з головних проблем бджільництва є те, що мед експортується з 

України великими об’ємами за низьку ціну. Вирішити цю проблему можна 

такими шляхами: 

1) переробкою меду в солодощі, натуральні косметичні засоби та ліки, 

продавати продукцію в Україні та експортувати закордон; 

2) використовувати апітерапію– лікування хвороб із застосуванням 

живих бджіл і продуктів бджільництва. 

Бджіл використовують для запилення сільськогосподарських культур. В 

результаті запилення бджолами соняшнику, гречки, плодоягідних, овочевих, 

ефіроолійних та інших культур їх урожайність підвищується в середньому на 
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25 – 30%. Вартість додаткової продукції від запилення сільськогосподарських 

культур бджолами значно перевищує витрати на утримання пасік[3].. 

Спеціалізація і концентрація бджільництва розвиваються на основі 

міжгосподарської кооперації. В Україні існує понад 30 міжгосподарських 

бджолиних підприємств, які спеціалізуються на виробництві меду та іншої 

продукції бджільництва, а також здійснюють запилення ентомофільних 

сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень. Ці підприємства 

визначатимуть подальший розвиток бджільництва на основі впровадження у 

практику найновіших досягнень науки, техніки і передового досвіду. 
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Кінь улаштований інакше, ніж інші сільськогосподарські тварини, його 

організм є більш крихким в силу деяких анатомічних і фізіологічних 

особливостей. Так, органи травлення коня не переносять перевантаження, так, 

коні не терплять перегодовування, великого обсягу разової дачі концентратів.  

Відсутній блювотний рефлекс, так, немає можливості позбутися 

надлишків їжі через переїдання - м'яз, що служить «з’єднувачем» стравоходу і 

шлунка, здатний працювати тільки в одну сторону, їжа проходить в шлунок, а 

повернутися зворотним шляхом не може. Через відсутність блювоти у коней в 

результаті переїдання трави виникають хронічні хвороби шлунково-кишкового 

тракту. У важких випадках кінь при переїданні може померти, якщо поруч не 

виявиться ветеринара. 

Проблеми є навіть з напуванням, для розпаленілого коня воно може 

закінчитися ревматичним запаленням кінцівок, застудою, навіть кольками від 

охолодження організму. Високий обмін речовин - також одна з особливостей 

коней. Це відбивається на дії багатьох ветеринарних препаратів на їх організм. 

Так, деякі антибіотики вимагають повторного введення через кожні 2-4 години, 

а не через кілька діб, як це допустимо для великої та дрібної рогатої худоби, 

свиней. У кобил частіше, ніж у самок інших видів тварин, трапляються аборти 
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(викидні), особливо в перші три місяці жеребності. Крім того, плід може просто 

розсмоктатися [1]. 

Виникають певні питання і щодо впливу спортивного використання 

коней на стан їх здоров’я. Так, більшість фахівців та спортсменів – кіннотників 

додержуються думки, що для коня спорт корисний так само, як і для людини. 

Багато коней, які за віком закінчують свою спортивну кар'єру, без 

навантаження постійно хворіють, калічать себе, починають кульгати. в роботі 

вони себе почувають набагато краще, ніж коли просто гуляють, а деякі дійсно 

люблять спорт, поза ним вони швидко згасають [2]. 

Так, в період епідемії коронавируса число відвідувачів кінних клубів 

знизилося, знизилося і фізичне навантаження, до якого звикли коні, тому у 

багатьох тварин з'явилася задишка і проблеми з легенями [3]. 

Друга точка зору закликає до відмови від кінного спорту і 

загальноприйнятих методик виховання, ґрунтуючись на доведених фактах їх 

шкоди для коня. Виходячи з неї, в процесі кінноспортивних змагань та тренінгу 

коней відбувається принципове ігнорування основних анатомічних, 

біомеханічних, фізіологічних і міологічних особливостей організму коня. 100% 

спортивних коней мають ті чи інші проблеми здоров'я, які посилюються з 

кожним днем і місяцем. Навчання проходить без урахування стану психічного і 

фізичного здоров'я. Особлива увага приділяється виробленню фальшсбора - 

простого параметрального скорочення коня за рахунок больового впливу на 

боки, круп і одночасно - на рот.  

Природні біомеханічні можливості коня в розрахунок не приймаються, 

здоров'я коня до уваги не береться, вживається допінг, обколювання, 

підбадьорюючі блокади, удари, що призводять до психічних, фізіологічних та 

анатомічних травм коней, різкого спотворення природної біомеханіки рухів [4]. 

Крім кінного спорту, існують так звані «щадні» методи використання 

коней, наприклад іпотерапія. Але, для того щоб кінь демонстрував модель 

поведінки, необхідну для занять іпотерапією, він повинен бути перевантажений 
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хворобами, носити в собі ті фізіологічні патології, що дійсно доводять 

стилістику його поведінки до необхідної в іпотерапії повної байдужої 

покірності. Всі іпотерапевтичні коні демонстрували модель поведінки 

тяжкохворого коня, у всіх спостерігалися важкі патології опорно-рухового 

апарату, аритмії, кульгавості, прикмети хвороб шлунково-кишкового тракту та 

інших внутрішніх органів. У всіх без винятку спостерігалися в гострій або 

хронічній формі хвороби спини і шиї. У цих коней очевидна анатомічна 

перебудова, так як сюди потрапляють тільки ті коні, які не можуть бути задіяні 

ні в якій іншій області кінного бізнесу (спорті, шоу) через одну єдину причину - 

через хворобу, це коні, які реально страждають [5]. 

З урахуваннм різноманіття негативних факторів, які можуть негативно 

впливати на здоров'я, є багато чинників, які його визначають: комфортності їх 

утримання, повноцінності годівлі та якості догляду, дотримання правил їх 

експлуатації, в тому числі тренінгу та профілактичних заходів, що проводяться 

в господарстві. Виходячи з цього, структура захворюваності коней 

відрізняється різноманіттям і варіює в залежності від напрямку конярства, в 

зв'язку з цим вивчення даного питання є актуальним і представляє науково-

практичний інтерес. Тому необхідно глибоке вивчення даної проблеми, що 

включає в себе виявлення основних причин і особливостей патологій серцево-

судинної системи у цієї групи тварин і розробку методів їх профілактики [6]. 

В сучасному конярстві однією з найважливіших проблем є зростання 

захворюваності серед тварин, найбільший відсоток якої припадає на незаразні 

хвороби (до 97%). До їх числа відносяться і патології серцево-судинної 

системи, які часто зустрічаються у спортивних коней. Це викликає особливе 

занепокоєння ветеринарних фахівців та спортсменів-кіннотників, так як даного 

роду захворювання значно знижують витривалість, силу і швидкість коней, тим 

самим негативно позначаючись на їх спортивні досягнення. Захворювання 

серцево-судинної системи коней можуть набагато скоротити термін 

експлуатації коня, а часто і привести до вибракування або загибелі [7]. 
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Так, за даними дослідження захворюваності коней, кількість внутрішніх 

незаразних патологій за період 2012-2016 років становило 36,1% від загальної 

кількості випадків захворювань, тварин [6]. 

Під час навантаження серцевий викид коней збільшується у 8-12 разів у 

порівнянні з величиною в стані спокою, а частота серцевих скорочень - у вісім 

разів з типових 32 до 36 ударів в хвилину (в середньому 20 с для виключно 

хорошою коні) до максимум 240 з гаком ударів в хвилину. Саме тим, що 

серцево-судинна система коней ефективно перекачує кров і, отже, кисень в 

організм, і пояснюються виключні спортивні дані коней [8]. 

Порушення в серцево-судинній системі у коней зустрічаються досить 

часто. Більшість фахівців, що працюють з кіньми, стикалися з цими 

порушеннями; проте їх значення, як і причина явної клінічної хвороби, не 

завжди чіткі. Коні схильні як до функціональних, так і патологічним шумів в 

серці і аритмій. До того ж шуми в серці, викликані патологією серця, не 

обов'язково призводять до клінічних ознак серцевого захворювання в стані 

спокою, і вони не завжди помітно знижують працездатність.  

Це ускладнює визначення їх значимості. Після того як були виявлені 

порушення, трудністю для ветеринарного фахівця є постановка точного 

діагнозу і, що найбільш важливо, визначення значимості порушення для 

найближчого і віддаленого прогнозу щодо здоров'я тварини і його майбутніх 

атлетичних навантажень [9]. 

Хвороби серцево-судинної системи у тварин частіше виникають як 

ускладнення інфекційних, інвазійних і незаразних хвороб. У цих випадках 

захворювання носять переважно запальний характер. Однак нерідко у тварин 

зустрічаються захворювання, які первинно вражають серце і характеризують 

незапальні зміни [10]. 

Так, за даними спостережень Ветеринарної клініки Університету Флорида 

за 24 роки, патології включали вроджені серцево-судинні захворювання коней, 

придбані захворювання перикарда, міокарда, ендокарда і клапанів, 
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новоутворення серця і загальні судинні захворювання, і судинні новоутворення 

коней [11]. 

Захворювання серцево-судинної системи частіше зустрічалися у коней 

старше 10 років - 55%, у віці 6-7 років - 48%, 3-4 роки - 20%, а у тварин у віці 2 

роки - 5%. Породні особливості такі: у коней ахалтекинської і напівкровних 

порід (англо-угорської, англо-будьоннівської і англо-тракененської) 

захворюваність становить по 50%, арабської - 25%, будьоннівської - 18,2%.  

Крім того, найбільш схильні до захворювань коні з нестримним 

темпераментом (61,6%), менш - флегматичні (38,4%). Найчастіше патологія 

органів серцево-судинної системи відзначалися у спортивних коней (61,5%), 

рідше у навчальних коней (15,4%), виробників (15,4%) і конематок (7,7%).  

Серед патологій серцево-судинної системи найчастіше зустрічалися 

різного роду блокади (52,72%), дистрофія міокарда (27,78%), рідше гіпертрофія 

(13,89%) і інфаркт (5,56%). За період обстеження серед спортивних коней, за 

рахунок введення молодих тварин захворюваність знизилася на 14,3%, в групі 

ж навчальних коней - підвищилась на 6%), що пояснюється переведенням в неї 

старих і хворих тварин зі спортивної групи [7]. 

Хронічна хвороба серця розвивається повільно через здатність серця 

тимчасово компенсувати відхилення за рахунок збільшення свого розміру. У 

коня це може бути результатом вроджених дефектів серцевих камер, клапанів 

або кровоносних судин; рак; попереднє пошкодження серця або клапанів; або 

захворювання інших органів, яке вдруге змінює системний кровотік в серце і з 

нього.  

Ця хвороба серця істотно перешкоджає ефективній доставці кисню до 

тканин організму. Зрештою серце перевантажується і не може задовольнити 

потреби організму в кисні, що в кінцевому підсумку призводить до серцевої 

недостатності. Так, в дослідженнях University of Kentucky, з 261 обстежених 

коней було виявлено 174 випадки гострого пороку серця. Вони включали 

травматичний інсульт (5 випадків), дегенерацію і некроз міокарда (42 випадки) 
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і 127 запальних уражень, які включали міокардит (серцевий м'яз) (59 випадків), 

ендокардит (внутрішня оболонка / клапани серця) (29 випадків), і перикардит ( 

мішок, навколишній серце) (39 випадків) [12]. 

Останнім часом у коней спортивних порід все частіше відзначається 

аритмія серця - стан, що характеризується порушенням автоматизму (частоти) і 

ритмічності, або порушенням проведення електричного імпульсу, що виник. 

Серцеві аритмії коней зустрічаються досить часто, але найчастіше залишаються 

виявленими, так як не супроводжуються вираженою клінічною 

симптоматикою.  

З цієї причини аритмії серця коня можна грубо розділити на фізіологічні 

(є природною варіабельністю ритму серця) і патологічні аритмії. Так, в 

проведених дослідженнях частота виникнення аритмій серця у коней становила 

понад 70%, приблизно в половині цих випадків тварини не показували ніяких 

клінічних проявів цього захворювання. Проблема в тому, що загальне число 

скорочення серця в житті коня (як і у більшості інших ссавців) генетично 

обмежене на певному рівні (в середньому близько 1,5 млрд. Ударів). Чим 

частіше відбуваються скорочення серця, тим швидше закінчується життя 

тварини. [13]. 

Крім того, в дослідженнях University of Kentucky було виявлено 107 

випадків хронічного серцевого захворювання, включаючи кардіомегалію 

(збільшене серце) (11 випадків), хронічні вади розвитку клапанів (1 випадок), 

вроджені вади розвитку (21 випадок), кардіоміопатію (захворювання серцевого 

м'яза) (31 випадок), фіброз міокарда (25 випадків) і серцева недостатність (18 

випадків). У 20 випадках були присутні як гострі, так і хронічні ураження. 

Таким чином, хвороба серця у коней багатогранна і може бути викликана 

безліччю механізмів. Хоча коні зазвичай не страждають від традиційних 

«серцевих нападів», у них часто розвиваються серцеві аномалії, які можуть 

негативно позначитися на їхньому здоров'ї та довголітті [12]. 
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У коней старше 10 років найбільш поширеними змінами були гіпертрофія 

міокарда у 50% тварин, синусова тахікардія -у 33%, порушення провідної 

системи серця і аритмії у 25% досліджених коней.  

Отримані результати необхідно враховувати при призначенні великих 

навантажень коням старше 10 років. Рекомендується проводити регулярний 

моніторинг серцево-судинної системи спортивних коней старше 7 річного віку, 

спрямований на раннє виявлення патологій і своєчасну превентивну корекцію. 

[14]. 

Таким чином, в сучасному конярстві проблема підвищення частоти 

виникнення патологій серцево-судинної системи стає все більш актуальною в 

зв’язку з тим, що причини її виникнення різноманітні. Вони можуть включати 

перенесення гострих інфекційних захворювань, значні перевантаження і 

застосування допінгів, токсикози, часте застосування з терапевтичною метою 

препаратів, що надають небажану побічну дію на серцево-судинну систему.  

Розвиток серцево-судинних захворювань можна попередити проведенням 

ранньої діагностики, так як протягом тривалого періоду хвороби серця, як 

правило, проходять у прихованій фазі компенсації, які не виявляється клінічно і 

не викликає настороженості у власника 
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 «Логіка - анатомія мислення.» 

Джон Лок 

 Як мислить людина? Однозначно можна сказати, що хід думок не є 

хаотичним, а підлягає логічним законам. Ще філософи Давнього світу 

говорили про незалежність від волі людини зв’язків між думками. 

Логіка – це наука про мислення, з множиною сформованих законів. 

Закони логіки – це внутрішні, необхідні зв’язки між думками людини. Іншими 

словами – основний принцип, за яким будується мислення. Закони логіки для 

всіх одні. Їхня єдиність забезпечує адекватне взаєморозуміння між 

особистостями з різних релігійних середовищ, різних історичних епох, різних 

світоглядів. Їхнє дотримання створює послідовні зв’язки, що гарантують 

комфорт під час мовного спілкування [1].  

Закони є вічними та присутні в мисленні кожного, навіть того, хто їх 

ніколи не вивчав. Тому виникає наступне питання: чи потрібно їх вивчати? 
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Відповідь однозначна – так. «Природне» розуміння та використання законів 

достатнє лише для побутового рівня пізнання світу, але для більш 

висококультурного спілкування, його не вистачить [2].  

Контролювати хід думок, досліджувати соціальні явища та процеси – 

основні завдання соціолога. При цьому кожне явище, кожний процес слід 

розглядати в комплексі, у взаємозв’язку та взаємозалежності з іншими явищами 

та процесами. Тобто існує велика «павутина» причино-наслідкового ланцюга, 

яку потрібно розуміти та вміти аналізувати кожному представнику 

соціологічної науки. [3] Отже, володіти логічною грамотністю, тобто розуміти 

логічність таких ланцюгів – є важливим фактором розвитку професійних 

навичок соціолога. 

Розглянемо найефективніші способи розвитку логічного мислення: 

• Розв’язання логічних задач.  

• Розгадування ребусів і головоломок. 

• Гра в шахи. 

• Збирання кубика-рубика. 

• Написання текстів. 

Мислити логічно – означає мислити точно і послідовно, не допускати 

протиріч в своїх міркуваннях, вміти викривати логічні помилки. Розвивати 

логічність можна за допомогою наведених вище способів, які перевірені часом. 

Сьогодні, логічна грамотність – необхідна риса освіченості. А закони 

логіки – потужне знаряддя пізнання дійсності, яке потрібне кожному соціологу 

[4-5]. 
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Оптимизация применима практически ко всем сферам: передвижение 

роботов по складу, построение логистических схем, выращивание растений, 

назначение эффективного лечения и т.д. Все больше такие задачи 

автоматизируются с помощью компьютера. Однако с некоторыми задачами он 

справляется неэффективно, например распознавание лица [1]. Это привело к 

попыткам имитировать биологическое поведение в надежде сделать 

компьютеры в таких задачах лучше. Результатом подобных усилий стали такие 

технологии, как нечеткие системы, нейронные сети, генетические алгоритмы и 

другие эволюционные алгоритмы. Поэтому эволюционные алгоритмы 

считаются частью общей категории компьютерного интеллекта. Возможные 

применения эволюционных алгоритмов ограничены только возможностью 

инженера описать функцию, которую необходимо оптимизировать.  

Генетические алгоритмы – это эвристический алгоритм оптимизации 

путем случайного подбора, комбинирования и вариации искомых параметров с 

использованием механизмов, аналогичных естественному отбору в природе. 

Основные признаки естественного отбора: система содержит особей, которые 

обладают способностью к размножению; продолжительность жизни особей 

ограничена; в популяции существует изменчивость, то есть вариация. Каждые 

из этих признаков может воссоздать генетический алгоритм. 
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Оптимизационная задача представляет собой поиск максимального или 

минимального значения функции. В реальном мире такие функции могут иметь 

большое количество переменных, критериев. Это означает, что необходимо 

искать минимум более чем одной меры одновременно. 

В общем случае при решении оптимизационных задач необходимо 

создать набор (популяцию) решений. Для каждого решения считается его 

эффективность – приспособленность. Особи с наибольшей 

приспособленностью имеют больше шансов на размножение. При размножении 

может происходить рекомбинация и мутация. С увеличением числа поколений 

общая приспособленность популяции растет. Существует вероятность, что 

наилучшие особи смогут достигнуть оптимального решения задачи. Некоторой 

модификацией генетического алгоритма является эволюционное 

программирование. 

Эволюционное программирование эволюционно формирует популяцию 

особей, но не предусматривает рекомбинацию. Новые особи создаются 

исключительно путем мутации. Такой способ применим для конечных 

автоматов.  Конечные автоматы интересны потому, что их можно использовать 

для моделирования самых разнообразных видов систем, включая 

компьютерные программы, цифровую электронику, системы управления и 

классификаторные системы. 

Генетические и эволюционные алгоритмы являются мощными 

оптимизационными методами, но они ограничены. Для того чтобы решить 

задачу, необходимо знать структуру особи. Например, поиск минимума 

функции с 5 переменными, предполагает структуру особи с 5 генами (x1, x2, ..., 

x5). В этом заключается как преимущество, так и недостаток генетических 

алгоритмов.  

Существуют эволюционные алгоритмы для решения узких 

оптимизационных задач. Классической задачей оптимизации является задача 

коммивояжера (поиск оптимального пути на графах). Для решения данной 



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

www.openscilab.org  Технічні науки 

© Давидюк Ю.И.   
289 

задачи могут быть применимы муравьиные алгоритмы [2]. Суть подхода 

заключается в анализе и использовании модели поведения муравьев, а именно 

маркировка удачных путей большим количеством феромонов, и представляет 

собой метаэвристическую оптимизацию. Первоначально предлагалось, что 

данный алгоритм будет находить оптимальные пути, но был быстро 

модифицирован для решения оптимизационных задач с непрерывными 

областями. 

Еще одним способом обучения на поиск оптимальных решений является 

алгоритм пчелиного роя [3]. Его суть заключается в поиске приближенных 

решений с последующей проверкой. То есть сначала производится 

обследование пространства признаков с целью определения приблизительных 

точек с наилучшими показателями целевой функции, далее эти точки 

прорабатываются более тщательно и сохраняются только наилучшие решения.  

В классическом понятии искусственного интеллекта решение 

поставленной задачи сводится к созданию одной интеллектуальной системы. 

Такая система, получая необходимые данные, обладая знаниями и ресурсами, 

может решить некоторую глобальную задачу, для которой она и была создана. 

Можно сказать, что у нас есть объект, который решает большую задачу 

самостоятельно. Назовем этот объект агентом. 

В теории многоагентных систем, или мультиагентных систем, 

используется противоположный подход. Теперь у нас есть объект, агент, 

который не знает о глобальной задаче, а имеет  всего лишь частичным 

представлением о глобальной проблеме. То есть агент не видит состояние всей 

среды, а только то, что находится рядом с ним, так общая задача может быть 

разделена на множество агентов, которые, в свою очередь, делят среду между 

собой. Появляется новая задача: как организовать работу всех агентов так, 

чтобы они эффективно взаимодействовали и находили оптимальное решение 

глобальной задач. Таким образом, создается многоагентная система.   
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В многоагентных системах одну задачу можно разделить на части. 

Каждому агенту назначается роль, которой соответствует некоторое задание из 

общей задачи. Так каждый агент становится частью группы. Для организации 

процесса распределения задачи в многоагентных системах создается либо 

система распределенного решения проблемы либо децентрализованный 

искусственный интеллект. В первом варианте производится процесс 

декомпозиции глобальной задачи. Далее управляющий центр собирает 

информацию о найденных решениях и производит их композицию. В таком 

способе организации многоагентная система проектируется строго сверху вниз, 

исходя из ролей определенных для агентов и результатов разбиения глобальной 

задачи на подзадачи. В случае использования децентрализованного 

искусственного интеллекта распределение заданий происходит в процессе 

взаимодействия агентов и носит больше спонтанный характер. Нередко это 

приводит к появлению в многоагентных системах резонансных, 

синергетических эффектов [4]. 

Проблема коллективного поведения и группового управления не является 

новой и исследуется уже в течение нескольких десятилетий, начиная с 

классических работ Дж. Фон Неймана, М. Цейтлина [5], В. Варшавского и Д. 

Поспелова [6] и др. Ее актуальность возрастает год от года. В настоящее время 

проблема группового управления ставится уже по-новому, а для ее решения 

требуются создания новых технологий проектирования и программной 

реализации.  

В последнее время все чаще применяется машинное обучение для 

решения определенного класса задач. Так, например, для решения 

оптимизационных задач пробуют использовать генетические алгоритмы, для 

задач классификации - нейронные сети. Для решения методами машинного 

обучения необходимо проанализировать задачу и найти наиболее эффективный 

алгоритм решения и способ настройки параметров для выбранного алгоритма. 
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Смоделируем среду для поиска оптимального поведения группы агентов 

в реальном времени. Агенты будут находится в конкурентной борьбе. Среда 

описывается  шириной и высотой. Агенты не могут выходить за границы 

среды.  В среде находится некоторое количество точек, которые описываются 

координатами x, y, и меньшее количество агентов, которые должны найти и 

собрать все точки. Для того чтобы агенты могли ориентироваться в среде и 

взаимодействовать с другими агентами у них имеются «сенсоры». По данным 

сенсоров в мозг агента поступают данные о наличии точки поблизости, 

расстояние до этой точки, косинус угла между вектором направления агента и 

вектором направленным на точку, сигнал о наличии конкурирующих агентов 

рядом (см. рис.1).  

 
Рис. 1 – Показатели сенсоров, обрабатываемые агентом 

 

Каждый агент характеризуется положением в среде координатами x, y, 

скоростью и вектором направления движения. Агент взаимодействует со 

средой путем изменения собственного положения и направления (см. рис. 2). 

Задача считается решенной, если собраны все точки за кратчайшее время.  

Для управления агентами будем использовать нейронную сеть. На вход 

распределительного слоя нейронной сети подаются показатели сенсоров, на 
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выходе  нейронной сети получаем значение угла поворота относительно оси 

агента, а также значение изменения скорости движения.  

 

 
Рис. 2 – Применение результатов работы нейронной сети к агенту 

 

Количество нейронов в скрытом слое можно подобрать 

экспериментально. Для решения поставленной задачи достаточно взять 4 

нейрона на скрытом слое. Архитектура нейронной сети представлена на 

рисунке 3. 

Классическим методом обучения данной нейронной сети является 

обучение с учителем с использованием алгоритма обратного распространения 

ошибки. Главным недостатком при использование этого метода    является 

отсутствие эталонных значений. Для того, что произвести обучение 

необходимо сгенерировать обучающую выборку, для которой будут 

рассчитаны эталонные значения по изменению угла и скорости движения 

агента.  
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Рис. 3 – Архитектура нейронной сети для управления агентами 

 

Еще один из способов машинного обучения, в ходе которого испытуемая 

система (агент) обучается, взаимодействуя с некоторой средой. Откликом 

среды (а не специальной системы управления подкреплением, как это 

происходит в обучении с учителем) на принятые решения являются сигналы 

подкрепления, поэтому такое обучение является частным случаем обучения с 

учителем, но учителем является среда или её модель. Также нужно иметь в 

виду, что некоторые правила подкрепления базируются на неявных учителях, 

например, в случае искусственной нейронной среды, на одновременной 

активности формальных нейронов, из-за чего их можно отнести к обучению без 

учителя [7]. 

Для обучения нейронных сетей также можно применить генетические 

алгоритмы. Для решения задач, в которых сложно описать целевую функцию. 

Данный метод обучения рассмотрим подробнее.   

Для удобства обучения с помощью генетического алгоритма необходимо  

нейронную сеть представить в  линейном виде. Для этого все её параметры 
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запишем в одномерный массив. Данный массив будет хромосомой. К 

параметрам нейронной сети относятся: весовые коэффициенты, пороговые 

значения, функция активации. Ген функции активации может отсутствовать, 

если мы не хотим менять ее во время обучения нейронной сети. Количество 

генов в хромосоме зависит от количество нейронных элементов в скрытом слое 

нейронной сети. Архитектуру нейронной сети представленной на рис. 2 опишет 

хромосома с 34 генами. 

Для выбора родителей для новой популяции будем использовать 

турнирный отбор.  При турнирном отборе (tournament selection) из популяции, 

содержащей N особей, выбираются случайным образом t особей, и лучшая из 

них особь записывается в промежуточный массив. Эта операция повторяется N 

раз. Особи в полученном промежуточном массиве затем используются для 

скрещивания (также случайным образом). Размер группы строк, отбираемых 

для турнира, часто равен 2. В этом случае говорят о двоичном (парном) 

турнире. Вообще же t называют численностью турнира. Преимуществом 

данного способа является то, что он не требует дополнительных вычислений 

[8]. Для порождения новой популяции над хромосомами-родителями будем 

производить операции скрещивания и мутации. 

Произведем несколько эксперементов: обучение нейронной сети будем 

производить с помощью генетических алгоритмов и стандартных алгоритмов 

обучения многослойного персептрона. В таблицу 1 сведены результаты 

исследования, а именно за какое время справились агенты по поиску всех точек 

в среде. Обучение производилось до указанной эпохи и популяции. 
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Таблица 1. Результаты обучения нейронной сети 

Количество эпох/ количество популяций 
Стандартное 

обучение, сек 

Обучение с помощью 

генетического алгоритма, сек 

500/5 120,3 32,56 

1000/10 104,65 17,19 

1500/30 69,36 13,41 

3000/60 38,52 5,56 

 

Следует отметить, что генетические алгоритмы показали лучше результат 

для решения поставленной задачи оптимазации.   Далее постараемся улучшить 

результаты с помощью изменения функции активации. 

Сгенерируем модель со следующими параметрами: размеры среды 600 на 

400, выбор хромосом-родителей будем проводить в среде с размерами 200 на 

200 (для увеличения скорости обучения нейронной сети), количество агентов в 

среде – 15,  количество частиц еды – 10. Произведем эксперимент с 

различными функциями активации нейронной сети. Результаты обучения 

отображены на рисунке 4. 

 

 
Рис. 4  -  Обучение нейронной сети с различными функциями активации 
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Как показывают эксперементы выбор функции активации не влияет на 

качество и скорость обучения нейронной сети в долгой перспективе.  

Для приближения смоделированной среды к реальным условиям, можно 

использовать штрафные функции и ограничивать агентов в ресурсах. 

Существуют и некоторые сложности: среда, в которой развиваются 

агенты, не является абсолютно просматриваемой, то есть в нашей задаче агент 

видит только перед собой и немного вокруг, а также среда является 

недетерминированной (координаты точек генерируются случайным образом).  
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Інформаційно-комп'ютерні технології все більше входять в наше життя 

[1-3]. І поступово починають використовуватися там, де ще зовсім недавно їх 

застосування було або взагалі неможливо, або дуже дорого, або не доцільно. 

Представлена робота знаходиться на стику декількох дисциплін: фізики, 

інформатики та педагогіки [4,5]. Основна мета даної роботи - це 

продемонструвати можливість збільшення мотивації вивчення програмування, 

зокрема програмування мікроконтролерів, шляхом застосування програмних 

продуктів в науково-дослідних або лабораторних цілях при вивченні фізичних 

законів. Особливо слід визначити той факт, що знання і компетенції придбані в 

процесі підготовки даної роботи можна, практично відразу, застосувати в інших 

областях людської діяльності, наприклад, при створенні системи розумний 

будинок або при автоматизації технологічних процесів. 

Для реєстрації кута повороту фізичного маятника був використаний 

оптичний інкрементальний енкодер LPD3806-600BM-G5-24C. Згідно зі 

специфікацією він має  наступні характеристики: 

- роздільна здатність становить 600 імпульсів на один оберт; 

- вихід є квадратурний сигнал на каналах А і В; 
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- виходи побудовані за схемою відкритого колектору; 

- живлення можливо джерелом від 5 до 24 В; 

- максимальний момент інерції ротора становить 261035 мкг ⋅⋅ − . 

Енкодер має п'ять виводів. Згідно з документації: 

- червоний – живлення +5 В; 

- чорний – підключення землі; 

- зелений та білий – канали А та В; 

- оплетка – екрануючий провід.  

Для реєстрації фронтів сигналів будемо використовувати апаратні 

переривання на модулі ARDUINO UNO [6-10]. При надходженні сигналу 

переривання робота в циклі loop () припиняється. Починається виконання 

функції, яка оголошується для роботи в цьому випадку. Оголошена функція не 

може приймати вхідні значення і повертати значення при завершенні роботи. 

На сам код в основному циклі програми переривання не впливає. Для роботи з 

перериваннями в АRDUINO використовується стандартна функція 

attachInterrupt (). Принципова електрична схема зображена на рис.1.  

 
Рис. 1. Принципова схема підключення 

Для вивчення механічних коливань фізичного маятника була зроблена 

установка, яка в реальному часі проводить збір та опрацювання фізичних 

параметрів системи під час проведення експерименту. Станина з підготовленим 

отвором закріплена вертикально на столі за допомогою спеціального штативу. 

В отвір вставляють енкодер, вал якого жорстко з’єднують з фізичним 
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маятником (масивним тілом) таким чином, щоб маятник міг вільно здійснювати 

коливальні рухи. Потім установку з’єднують з комп’ютером за допомогою USB 

шнура типу А В. Відхиляємо маятник на деякий кут (приблизно 5-6°) і 

відпускаємо. Потім запускаємо програму Arduino IDE в «Монітор порта»  якої 

надходять дані, що записуються в двох колонках. У першій колонці виводиться 

час у мілісекундах, від моменту запуску програми, а в другій число 

спрацьовувань інкрементального енкодера. Отримані дані з монітору порта 

Arduino IDE зберігають в текстовому файлі, який можна імпортувати в робочий 

лист MS Excel. Продемонструємо отримані результати на графіку (див. рис.2). 

 

Рис.2. Графік згасаючих коливань. 

Висновки. 
 В результаті виконання даної роботи вирішена поставлена задача, яка 
спрямована на підвищенні пізнавальної діяльності студентів із запровадженням 
сучасних засобів навчання, зокрема, застосування інкрементальних енкодерів 
для дослідженні механічних процесів з використанням платформи Arduino. 
Виявлено, що поєднання інформаційно - комп’ютерних технологій та фізики у 
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навчальному процесі робить навчання бильш цікавим та наочним. Таким чином 
виконання подібних робіт допомагає студентам сформувати необхідні 
компетенції і навички роботи з цифровою мікроелектронікою для створення 
експериментальних установок. 
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В останні десятиліття в економіці багатьох країн спостерігається істотне 
збільшення кількості фінансових криз і зростання їх масштабів. Чого вартує 
глобальна фінансова криза 2020 року, яка є найбільшою з часів великої депресії 
і 2008 року, проявилася у падінні світового фондового ринку та поштовхом якої 
став коронавірус SARS-CoV-2, що вразив усі країни світу. Глобальна фінансова 
криза 2020 року супроводжується зменшенням ділової активності у багатьох 
галузях та відповідним падінням ВВП у багатьох країнах. Це свідчить про те, 
що існуючі теорії фінансового аналізу і методи прогнозування розвитку 
фінансово-економічних систем практично себе вичерпали. Тому постає потреба 
істотного переосмислення використовуваних методів економіко-математичного 
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моделювання. Вчені схиляються до використання нейронних мереж, які 
вважаються одним з найбільш відомих та ефективних інструментів 
інтелектуального аналізу даних. 

Оскільки бурхливий розвиток комп’ютерної техніки створює передумови 
для появи нейрокомп’ютерів, які, за прогнозами фахівців будуть обробляти 
інформацію за тими ж принципами, що і людський мозок, то інтерес до 
нейромережевих технологій поступово охоплює все більш широке коло 
користувачів. Серед таких користувачів опинилися фінансові аналітики та 
архітектори фінансових систем підприємств, про що свідчать широкі дискусії у 
фінансових чатах щодо ефективності застосування нейромереж для 
прогнозування рівня фінансової безпеки суб’єктів господарювання [1]. 

В сучасних економічних умовах діяльність підприємств знаходиться під 
впливом перманентних ризиків та загроз, які генеруються факторами 
зовнішнього та внутрішнього середовища їх функціонування. Тому, 
надзвичайно важливим є аналіз рівня фінансової безпеки з точки зору 
попередження виникнення загроз та своєчасності застосування превентивних 
заходів. 

Для аналізу стану рівня фінансової безпеки і прогнозування загроз 
сьогодні будуються моделі із застосуванням апарату нечітких множин [2]. 
Оскільки фінансова безпека підприємства є досить індивідуальною характе-
ристикою, яка залежить від значної кількості факторів зовнішнього та 
внутрішнього походження, доцільно використати саме нечіткі множини. Вплив 
даних факторів і наслідки цього впливу окремо для кожного підприємства 
можливо оцінити лише з долею суб’єктивної ймовірності, що задана у якості 
інтервалу значень. 

Нехай для певного підприємства відома множина кількісних і якісних 
показників його функціонування, а також відома історія цих показників за певні 
періоди часу. Виникає завдання передбачити оцінку рівня фінансової безпеки 
даного підприємства. Для вирішення даної проблеми пропонується схема, яка 
потребує вирішення низки задач (завдань), у вигляді нейро-фазі мережі (рис. 1), 
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структура якої складається із сукупності послідовних етапів, на кожному із 
яких розв’язується конкретний клас задач [3]. 

 
Рис. 1. Структурна схема нейро-фазі мережі 

Таким чином, для ефективного забезпечення фінансово-економічної 
безпеки на підприємстві необхідно розробити та успішно імплементувати 
відповідний механізм, який повинен включати в себе інструменти, методи і 
важелі формування фінансової безпеки підприємства та систему інформаційно-
аналітичної складової такої безпеки, функціонуючу на основі сучасних 
інформаційних технологій. Запропонований підхід дозволяє контролювати 
рівень фінансової безпеки підприємства та, у випадку необхідності, приймати 
управлінські рішення для його покращення. 
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Важливим завданням ремонтного виробництва є відновлення ресурсу 
машин із забезпеченням високої надійності і можливості ефективного 
використання. Для вирішення цих завдань передбачається підвищення якості 
ремонту за рахунок впровадження сучасних методів відновлення та 
оптимальних технологічних процесів зміцнення. Ресурс відновлених деталей, 
як правило, значно вище, завдяки використанню ефективних способів 
відновлення і покращеним властивостям зміцнених поверхонь. А правильне 
поєднання декількох методів відновлення деталей машин може дати значно 
кращий результат ніж окремо застосовувані [1]. Зокрема спосіб відновлення 
поверхонь металевих деталей, який включає нанесення на зношену поверхню 
деталі покриття електроерозійним легуванням (ЕЕЛ) металевим електродом, 
при якому покриття ЕЕЛ наносять на режимах, що забезпечують задану 
шорсткість поверхні покриття від 1 до 200 мкм і більше, потім на отриману 
поверхню наносять один шар металополімерного матеріалу (МПМ), але при 
цьому нанесений шар МПМ перед полімеризацією армують, хоча б одним 
шаром дроту, причому, в залежності від необхідних якісних параметрів 
зношеної поверхні, на поверхню деталей тіл обертання намотують пластичний 
дріт або натягують його з натягом у вигляді пружини, що пройшла 
термообробку, а плоскі та криволінійні поверхні армують м'яким або твердим 
дротом, з'єднаним у вигляді сітки, потім наносять, принаймні, один шар МПМ, 
після чого зазначений шар піддають фінішній обробці [2]. Причому, при 
нанесенні повторного шару на вже полімеризований шар МПМ попередній шар 
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МПМ зачищають і знежирюють. Крім того, фінішну обробку нанесеного шару 
МПМ можуть здійснювати механічним методом, наприклад, шліфуванням або 
лезвійною обробкою на необхідну глибину. 

Однак і цей спосіб не позбавлений недоліків. Зокрема, це: 
- технологічні труднощі, пов'язані з закріпленням армуючого матеріалу 

(дроту або сітки) на відновлюваної поверхні; 
- технологічні труднощі, пов'язані з відновленням поверхонь деталей тіл 

обертання, коли на деталь необхідно насадити з натягом дріт у вигляді 
пружини, що пройшла термообробку; 

- значна неоднорідність структури поверхневого шару, особливо при 
відновленні плоских і криволінійних поверхонь та ін. 

Зазначені вище недоліки можна усунути нанесенням на отриману 
поверхню після ЕЕЛ металополімерного матеріалу армованого металевим 
порошком твердого сплаву, а після полімеризації шару армованого МПМ, 
перед остаточною механічною обробкою, виконати його лазерну обробку.  

По суті, технічна задача усунення зазначених вище недоліків вирішується 
за рахунок застосування інтегрованої технології, що включає в себе метод 
електроерозійного легування з наступним нанесенням шару МПМ, армованого 
металевим порошком і його обробку лазером. 
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В умовах стрімкого розвитку науково-технічного прогресу все частіше 

увагу приділяють синтезу технологічних та технічних рішень при видобуванні 

та переробці твердих горючих копалин. Світові тенденції розвитку паливно-

енергетичних комплексів доводять, що в найближчій перспективі 

затребуваними можуть стати технології термохімічного перетворення твердих 

горючих палив. Паливно-енергетичний комплекс України представлений 

видобувною та енергетичною промисловостями. При цьому основними 

твердими горючими копалинами є кам’яне та буре вугілля, торф, горючі та 

менілітові сланці. 

Сьогодні при закритті вугільних підприємств постає низка проблемних 

питань, пов’язаних із соціально-економічними та екологічними чинниками [1]. 

У шахтах залишаються забалансові запаси пластів твердого палива, які 

частково підготовлені гірничими виробками [2]. Як показує аналіз світової 

практики, в області паливно-енергетичного комплексу такі запаси раціонально 

добувати і переробляти на місті їх залягання з отриманням енергетичного та 

хімічного продуктів за технологією свердловинної підземної газифікації вугілля 

(СПГВ) [3]. Розкриті вугільні запаси підготовлюються шахтними 
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газогенераторами. Запаси шахтного поля, що не розкриті, відпрацьовуються 

підземними газогенераторами, підготовленими з земної поверхні. Підземна 

газифікація виїмкових стовпів газогенераторів здійснюється за падінням, за 

підняттям або за простяганням вугільного пласта. При впровадженні технології 

СПГВ промислова площадка шахти перепрофілюється у поверхневий комплекс 

з очищення і переробки продуктів газифікації [4]. Це значно знижує витрати на 

промислове будівництво інфраструктури комплексу. 

Гірничо-геологічні та гірничотехнічні умови залягання кам’яновугільних 

пластів України спонукають до вдосконалення технології газифікації, що 

забезпечить ефективність матеріально-теплового балансу й економічну 

доцільність процесу [5]. Необхідно враховувати не тільки умови зміни 

герметичності газогенератора по мірі посування реакційного каналу, а й 

величину збільшення вигазованого простору. 

У дослідженнях процесу газифікації вугілля велика увага приділялась 

формуванню теплового поля навколо підземного газогенератора з можливістю 

рекуперації тепла від гірського масиву [6, 7]. При цьому не було враховано те, 

що підземний газогенератор є складовою частиною енергохімічного комплексу, 

що розташовується на території уже діючої шахти, чи такої, що знаходиться на 

стадії закриття. При цьому сформований комплекс має можливість отримувати 

теплову енергію не тільки від породного масиву, що вміщує підземний 

газогенератор, а й від паливних газів. 

Теплоносіями і накопичувачами енергії при застосуванні технології 

СПГВ виступають продукти газифікації та породи, що вміщують газогенератор. 

Відбір тепла від теплоносіїв та накопичувачів здійснюється в період газифікації 

та при затуханні процесу. Динаміка формування в породах і газогенераторі 

температурного поля пов’язана з наявністю конвекційного та кондукційного 

теплообмінів між газоподібними продуктами СПГВ, вогневим вибоєм та 

породним масивом і залежить від гірничо-геологічних та гірничо-технічних 

умов залягання пласта твердого палива.  
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Формування і функціональність перехідної та відновної зон підземного 

газогенератора залежать від керованості і спрямованості окислювальних 

реакцій, які формують температурну капсулу в часі та просторі навколо 

реакційного каналу з урахуванням посування вогневого вибою, герметичності 

газогенератора та теплоємнісних і температуропровідних показників порід. У 

відновній зоні термохімічні реакції проходять з поглинанням тепла, яке 

вироблене в окислювальній зоні за рахунок компенсації ендотермічного ефекту 

реакцій вуглецю з СО2 і Н2О. У перехідній зоні формуються фізичні та хімічні 

фактори, які впливають на кінетику реакцій відновної зони в отриманні 

паливних компонентів генераторного газу (СО, СН4, Н2 та ін.). 

Генераторний газ, виходячи по газовідвідній свердловині на поверхню, 

становить парогазову суміш продуктів газифікації твердого палива, при її 

охолоджені утворюються рідка (конденсат) і газоподібна фази. Конденсат при 

охолодженні розділяється на смоляний водяний розчин різних хімічних сполук 

і смоли. В газі СПГВ міститься 0,3 – 0,7 г/м3 вугільного та породного пилу, сажі 

та інших включень. 

Залишкове тепло газів СПГВ має достатньо високу температуру, яка 

коливається у межах 300 – 600 °С. Враховуючи особливості технології СПГВ, 

авторами роботи пропонується вводити у експлуатацію теплоутилізатор, що 

забезпечує можливість утилізації енергії від генераторного газу в процесі 

експлуатації підземного газогенератора. Порівняно з традиційними 

теплоутилізаторами він має низку переваг як у своїй конструкції, так і в 

економічній доцільності. 

Теплоутилізатор вмонтовується у трубопровідну мережу поверхневого 

комплексу очищення та переробки  продуктів підземної газифікації. При 

розробці враховувалась необхідність розподілу агресивної парогазової сировини 

з урахуванням тривалого ресурсного часу роботи апарата. Теплобміник-

утилізатор представляє собою кожухоподібний стальний або керамічний 

рекуператор тепла зі стальними або керамічними трубами у середині. Він 
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розділений перегородкою на дві половини – випарувальну і конденсатну. У 

випарювальний відсік надходить генераторний газ, тепло від якого по теплових 

трубах подається у конденсатний відсік. Одночасно у цей відсік подається 

повітряне дуття, яке необхідне для газифікації. Утворена пароповітряна суміш, 

що нагріта до 180 – 225 °С, подається до дуттьової свердловини і спрямовується 

на вогневий вибій підземного газогенератора. Принцип дії теплообмінника 

полягає у переміщенні теплового потоку від одного газового середовища до 

іншого: газ – повітря – вода – пара. Даний теплообміник є компактним, 

надійним, ергономічним та мобільним у застосуванні. Високий коефіцієнт 

ефективності теплообміну і глибока утилізація тепла парогазового продукту 

СПГВ з поділом на фракції є одним з перспективних напрямів отримання 

теплової енергії. 

Таким чином, генерація теплової енергії на базі СПГВ забезпечує 

технологічні та побутові потреби поверхневого і підземного шахтного 

комплексу в електричній та тепловій енергії. 
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At present, the latest technologies for surface modification of metal-cutting 

tools in the processing of highly concentrated energy sources (HCES), in particular, 

plasma jet have received significant development. There is information about the 

prospects of plasma processing to improve the performance of carbide tools for 

threading [1]. Studies have shown that the highest values of hardness of the 

investigated alloys are achieved by plasma treatment without melting the bond - 

when heated to temperatures around 1300-1495 °C. In this case, a surface modified 

layer is formed, which differs significantly in structure and properties from the 

original material. Conditions are created for obtaining hard alloys of a new class - 

with ultrafine composite structure and increased level of performance properties. The 

possibility of plasma surface nanostructuring of a tool made of hard alloys was 

investigated on the example of sharpened threaded cutters with soldered carbide 

inserts. Rod profile cutters with soldered carbide inserts are the most common type of 

tool for threading. 

To achieve the highest efficiency of the blade tool, its treatment with a plasma 

jet should be performed on the front surface (Fig. 1). The thickness of the modified 

zone δ should significantly exceed the allowable wear on the rear surface h3 (Fig. 1).  

Calculations show that the highest values of heating temperature and cooling 

rate are achieved at points close to the top of the cutter. When removed from the top, 

both along the front surface and in depth, the maximum plasma heating temperature 
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decreases. Under such conditions, phase and structural transformations that differ 

from each other can take place in different parts of the modified zone. 

In Fig. 2 the microstructure of the hard alloy WC 8 in individual sections of the 

threaded cutter after plasma modification is shown. Studies have shown that the 

structure of tungsten-cobalt hard alloys WC 4 and WC 8 in the initial state consists of 

grains of tungsten carbides WC faceted shape (both free and in contact with each 

other) immersed in a solid solution of tungsten and carbon in cobalt. 

 
 

Fig. 1 – Geometric parameters of profile thread cutters with the modified zone:  

1 – the modified zone; 2 – carbide plate; δ – the thickness of the modified zone;  

hз – wear on the rear floor 

  

During plasma modification, the structure of the modified zone is formed in 

nonequilibrium conditions of high-speed cooling (Fig. 2, a). Together with the 

grinding of the initial carbide grains, there is a decomposition of the supersaturated 

solid solution of W and C in Co with the release of dispersed secondary carbides. The 

fused grains of primary carbides have an irregular shape and "loose" edges, and the 

grains of secondary carbides released as a result of dispersion hardening have a 

predominantly round shape. Moving away from the edges of the plate to the depth of 

the modified zone (Fig. 2, б), the heating temperature decreases, so the degree and 

completeness of contact melting of primary carbides also decreases, grain size 
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increases, gradually moving to grain size in the initial structure (Fig. 2, в). Along 

with partially melted grains, unmelted grains of faceted shape are also stored. 

 The conclusions drawn from the results of metallographic studies were 

confirmed by the results of radiographic studies. It is established that the plasma 

modification of alloys leads to a significant increase in the cobalt lattice period [1], 

which can be logically explained by the increase in the concentration of tungsten and 

carbon in the cobalt solid solution of substitution-introduction. This is due to the 

contact melting of the interfacial boundaries of the carbide bond. Upon further rapid 

cooling, the dispersion hardening of the bond supersaturated with alloying elements 

occurs with the release of ultrafine carbide particles (average carbide grain size at the 

cutting edge dк ≈ 0,01 µm). There is grinding not only of the microstructure, but also 

of the substructure parameter - the size of the mosaic blocks D decreases for WC 

alloys 5 times.  

 
Fig. 2 – Microstructure of the hard alloy WC 8 after plasma modification,  

× 2000 
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Phase and structural transformations during plasma modification of hard alloys 

lead to changes in the stress state of the carbide and binder phases. In the initial state, 

the carbide phase is under compressive stress, and the cobalt phase is under tension. 

The coefficients of thermal expansion of the components of hard alloys differ 

significantly (αWC = 3-10-6 deg; αCo = 14.2-10-6 deg.), which leads to the appearance 

of additional compressive stress in the carbide phase during plasma heating of WC 

alloys. 

Thus, metallographic and X-ray diffraction studies have established the 

possibility of forming a nanocrystalline structure in the modified zone with an 

average carbide particle size dк ≈ 100 nm, with a higher level of hardness and a more 

favorable distribution of residual stresses. 

The aim of the study is to develop theoretical methods for assessing the 

reliability of the known operating conditions of carbide cutting tools based on a 

comprehensive approach to the analysis of stochastic patterns of its operation, 

optimization of key reliability indicators and their operational support [2-5].  

One of the factors determining the reliability of technological systems of 

metalworking is the operational reliability of the cutting tool used, due to the 

possibility of such types of failures as adhesive wear, fatigue failure and plastic 

deformation of the working elements of the cutter. In the established technological 

processes of turning, the most characteristic type of failure of the cutting tool is the 

adhesive wear of its front and rear surfaces [5]. 

The developed stochastic model of reliability of functioning of the hard-alloy 

cutting tool establishes interrelation of the basic indicators of reliability with 

parameters of the tool and conditions of its operation. 

When creating possible models of tool failures, two main types are considered 

- wear and destruction of the cutting blade, which are characterized by the probability 

of wear qз and the probability of failure qр, and (qз+ qр)= 1.  



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

www.openscilab.org  Технічні науки 

© Samotugin S.S., Samotugina Yu.S., Bezumova O.O.   
315 

The most unfavorable is the destruction of the tool blade, which leads to 

unscheduled equipment downtime and increase the cost of tool material. Therefore, 

the main attention is paid to the study of probable patterns of blade destruction.  

The probabilistic model of failure is established on the basis of comparison of 

the level of strength of the cutting blade with the level of the load acting on it. The 

probability of failure is defined as the probability that the strength remains less than 

the load, or as the probability that the load exceeds the strength for all values of 

strength [2, 3]:  

                (1) 

 

where –   integral and differential strength distribution 

functions; 

 – load. 

During the operation of a carbide cutting tool, there is a significant scattering 

of its parameters and operating conditions, and therefore it is most appropriate to 

describe the distribution of strength and load by Weibull's law. In this case, the 

probability of destruction is determined as follows: 

 

                                (2) 

 

where η is the safety factor, which is equal to the ratio of strength and load; 

bм,  bн – parameters  of the form of Weibull's law, respectively, for strength and 

load;  

β=Г(1+1/ bн)/Г(1+1/ bм) – coefficient. 

Estimation of the coefficient η is possible both on the basis of theoretical 

calculations of the strength of the tool and the load acting on it, and on the basis of 
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experimental studies. In this work, the level of load on the tool is characterized by the 

cutting force Рz, acting under the given conditions, the level of strength – by the force 

Рн,, sufficient for the destruction of the tool at a given time. To calculate the forces, 

conventional empirical dependences are used, the strength of the tool is estimated on 

the basis of a certain experimentally destructive feed Sp,, which allows to calculate 

the force that ensures the destruction of the cutting blade [3]. 

The following dependence of the probability of destruction of the cutting tool 

on the operating conditions, taking into account the nonlinear change of the load 

acting on the tool over time, associated with its wear:  

               (3) 

 

where ηб=Рин/Рz – safety factor, which is equal to the ratio of the basic 

indicators of strength and load;  

с – is the coefficient of intensity of load change over time; 

x, y, n – indicators of degree, which are determined depending on the operating 

conditions of the tool;  

    – relative   indicators of cutting modes, which 

characterize the relatively required changes in cutting speed, feed and depth in 

comparison with the conditions taken as a basis.  

The main indicators of reliability and durability are, respectively, the average 

period of stability Т and the average number of periods of stability К, which are 

associated with the probability of failure as follows  [2]: 

 

                               (4) 
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where Тн is the normative average period of stability, which is determined by known 

stability dependences (see section 1.3);  

α=1-Тр/Тн - coefficient that takes into account the ratio of the average period of 

resistance to destruction of Тр with the normative;  

Кн is the normative number of periods of stability, which is equal to the number 

of faces for multifaceted non-grinding plates.  

The average period of resistance to destruction is determined based on the 

probable trouble-free operation of the tool before its destruction:  

 

                                                                                 (5) 

 

Table 1 shows the values of Тр for threaded cutters with soldered plates of alloy 

WC4 for the case of rough cutting of the metric thread M16 on steel billets 20, which 

were obtained in stability tests in comparison with the values obtained by calculation 

according to the above method. As can be seen from the table 1, the discrepancy 

between the calculated and experimental indicators is not more than 15%. 

 

Table 1 – The value of the period of stability of threaded cutters with plates of 

alloy WC4 after plasma modification. 

Alloy brand 
Quantity 

regrinding 

Values of the period of stability, min 
 

Experimental T Estimated Тр 

WC4 

- 58 62 
1 50 48 
2 43 46 
3 37 44 

 

Thus, the considered model allows to predict [2]: 
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- various types of carbide tool failures - fracture and wear, as well as the 

probability of their occurrence depending on the properties of the tool and the load 

acting on it; 

- the main indicators of reliability and durability of carbide cutting tools - the 

average period of stability T and the average number of periods of stability K, taking 

into account the probability of failure and wear, as well as scattering of these 

indicators depending on operating conditions. 

Determining for the given conditions of production the optimum level of 

indicators of reliability of the tool which has passed plasma surface modification, it  

is possible to reach the maximum efficiency of its use at the minimum expenses for 

its operation. 
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Вступ. Вміння правильно і швидко проводити обчислення – важлива 

компетенція будь-якої сучасної людини Провізори/фармацевти у професійній 

діяльності мають справу як з простими обчисленнями, так і з більш складними, 

характерними саме для даної спеціальності [1]. Часто для цього достатньо 

елементарних знань за курс середньої школи, але трапляються випадки, коли 

доводиться використовувати специфічні знання, набуті у вищій школі. 
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Базові знання з хімії, включаючи вміння розв’язувати розрахункові 

задачі, більшість учнів мала б формувати ще у школі, проте на сьогодні 

кількість годин на вивчення хімії у школі з кожним роком усе зменшується, а 

якість підготовки з предмету – погіршується. Як наслідок, випускники 

посилено готуються до обов’язкових і «легких» предметів, складають з них 

ЗНО і вступають на навчання за спеціальністю «226 Фармація, промислова 

фармація» за результатами знань української мови, історії України або 

математики (рідше) та біології. Також не останню роль у цьому відіграє і 

встановлення мінімального конкурсного балу для вступників на зазначену 

спеціальність – не менше 130 (наказ МОЗ України від 11.10.2018 № 1096) [2]. 

Основна частина. За даними нашого опитування серед студентів НФаУ, 

які вступили на І курс у 2019 році і вивчали дисципліну «Загальна та 

неорганічна хімія», майже половина не здавала ЗНО з хімії, тобто у цих 

першокурсників знання шкільного курсу хімії є недостатніми для подальшого 

вивчення базових та спеціальних дисциплін. 

Саме на згаданий контингент студентів і розрахована впроваджена з 2019 

року на кафедрі неорганічної хімії (з 2020 року – неорганічної та фізичної хімії) 

вибіркової дисципліни «Основи кількісних розрахунків у фармації» (ОКРФ), 

яка потребує елементарних знань, набутих при вивченні шкільних курсів хімії 

та математики, вивчає базові алгоритми хімічних розрахунків, що лежать в 

основі спеціальних практичних завдань сучасного провізора/фармацевта і 

формування комплексу знань, вмінь та навичок з теоретичних основ та 

практичного застосування основних стехіометричних законів хімії для 

вирішення практичних розрахункових завдань. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин (3 кредити 

ECTS), з яких 10 годин лекцій і 30 годин практичних занять (6 тем). У структурі 

є 2 змістових модулі (ЗМ): ЗМ 1. «Основи стехіометричних розрахунків», який 

включає вивчення розрахунків за хімічними формулами та рівняннями реакцій, 

і ЗМ 2. «Кількісні характеристики розчинів», присвячений опануванню 
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розрахунків концентрації розчинів, стехіометричних розрахунків з 

використанням розчинів, протолітичних рівноваг у розчинах та рівноваг у 

гетерогенних системах та розчинах комплексних сполук. 

При вивченні кожної теми студенти колективно, разом з викладачем, 

розв’язують типові розрахункові задачі, а потім самостійно виконують 

індивідуальні розрахункові завдання з подальшим обговоренням результатів. 

Висновки. Таким чином, після опанування даного курсу майбутні 

фахівці – провізори/фармацевти будуть краще теоретично підготовлені до 

практичного використання розрахункових методів у професійній діяльності. 
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к.ф.-м.н., доцент, доцент кафедры общей и теоретической физики физико-

математического факультета Учреждения образования «Брестский 

государственный университет имени А.С. Пушкина» 

 

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. 

Вместе с тем, известно точное аналитическое решение задачи квантовой 

механики для гармонического осциллятора (т.е. параболического потенциала) в 

постоянном однородном магнитном поле [6, с. 179], в связи с чем представляет 

интерес задача о синглетном состоянии системы «нейтрон-протон» в 
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постоянном и однородном магнитном поле в модели параболического 

потенциала 

 

.    (1) 

 

Хотя потенциал с такой структурой используется в оболочечной модели 

ядра [7, c. 122, 123; 8, с. 208], его параметры  и  должны, очевидно, 

существенно различаться для оболочечной модели ядра со многими нуклонами 

и для дейтрона. Среди широко известных в литературе модельных потенциалов 

взаимодействия между нейтроном и протоном [9, с. 17, 18; 10, с. 80, 157] 

потенциал вида (1) обнаружить не удалось, поэтому определение параметров  

и  представляет собой отдельную задачу, общий метод решения которой 

известен [1, с. 17–19; 7, с. 169, 170] и основан на связи искомых величин  и  

с длиной рассеяния  = –23,7⋅10–13 см [1, с. 20] и эффективным радиусом  = 

2,7⋅10–13 см [1, с. 20] в синглетном состоянии. Величина  может быть найдена 

следующим образом: 

 

  ,      (2) 

.      (3) 

 

При этом функция  определена при ,  совпадает с  при 

, а при  находится из уравнения 
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.    (4) 

 

Вводя обозначения и замены (  – приведенная масса протона и 

нейтрона) 

 

, , , ,     (5) 

 

для функции  получаем гипергеометрическое уравнение 

 

.     (6) 

Для выполнения требования  при  [1, с. 18] следует выбрать 

не основное, а частное решение (6) [2, с. 789], которое с учетом (5) имеет вид 

(  – вырожденная гипергеометрическая функция) 

 

.    (7) 

 

Тогда с учетом (5) для  получаем 

 

.    (8) 

 

При этом налагать дополнительное условие обрыва ряда в (7) не следует, 

поскольку это соответствовало бы связанному синглетному состоянию, 

которых в отсутствие магнитного поля у системы «нейтрон–протон» нет. 
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Приравнивая (3) и (8) при , получаем, что 

 

.   (9) 

 

Подставляя (3) и (8) (с учетом (9)) в (2), получаем: 

 

.    (10) 

 

Для получения еще одного соотношения между  и  воспользуемся 

равенством 

 

.       (11) 

 

Подставляя (3) и (8) (с учетом (9)) в (11), получаем: 

 

.      (12) 

 

Решая численно систему уравнений (10) и (12), получаем  ≈ 2,36⋅10–13 

см,  ≈ 35,73 МэВ. Эти значения сравнимы с соответствующими параметрами 

потенциала Гаусса для синглетного состояния (  ≈ 1,82⋅10–13 см,  ≈ 30,93 

МэВ) [9, с. 18], который при оставлении первых двух слагаемых в разложении 

экспоненты переходит в параболический потенциал. 
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Рассмотрим задачу о нахождении собственных значений энергии системы 

во внешней области потенциала (1). Будем опираться на решение, приведенное 

для электрона в постоянном квантующем магнитном поле с индукцией , 

которое направлено по оси  [2, с. 556–557], и ограничимся поиском энергии 

основного состояния, в связи с чем предположим отсутствие зависимости 

волновой функции  от угла  и, соответственно, квантового числа  

(детальное исследование спектра энергии связанных состояний вряд ли 

претендует на глубокий физический смысл ввиду недостаточной 

реалистичности потенциала (1)). Тогда уравнение Шредингера для системы 

«нейтрон–протон» можно записать в цилиндрических координатах в виде 

 

,      (13) 

 

где  – координата в плоскости, перпендикулярной линиям индукции 

магнитного поля,  – заряд протона,  – энергия системы (отсчитываемая от 

суммарной энергии покоя свободных протона и нейтрона в системе их центра 

масс). В отличие от [2, с. 556–557], будем предполагать наличие связанного 

состояния, поэтому составляющую волновой функции по оси  нельзя 

представлять в виде плоской волны. В связи с этим запишем (  – модуль 

энергии связи ): 

 

, .    (14) 

 

С учетом (14) можно переписать (13) следующим образом: 
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,       (15) 

,      (16) 

Решение (16), убывающее с ростом , имеет вид 

 

.           (17) 

 

Решая (17) по методу, предложенному в [2, с. 556–557], для основного 

состояния, получаем следующее условие для энергии: 

 

.            (18) 

 

В силу короткодействующего характера ядерных сил, область действия 

потенциала (1), в отличие от упомянутой задачи об осцилляторе в магнитном 

поле [6, с. 179], ограничена, поэтому мы воспользуемся результатами этой 

задачи во внутренней области действия потенциала (1). По-прежнему полагая 

отсутствие зависимости волновой функции  от угла  и, соответственно, 

квантового числа , запишем с учетом (1) уравнение Шредингера для системы 

«нейтрон–протон» в цилиндрических координатах в виде 

 

 

, .               (19) 
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Применяя к (19) метод, аналогичный изложенному в [6, с. 179], получаем 

условие для энергии связанных состояний: 

 

.      (20) 

Сопоставляя (18) и (20), получаем: 

 

.        (21) 

.        (22) 

 

Решение уравнения (21) появляется при магнитных полях с индукцией  

> 2,81⋅1018 Гс, что на 3 порядка больше значений, обнаруженных на 

сегодняшний день у магнетаров [11, p. 261–301]. Результаты представлены 

графически на рисунке 1. 
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рис. 1. График зависимости энергии связи от индукции магнитного поля 

В связи с этим вопрос о применении полученных результатов в 

астрофизике и термоядерном синтезе на сегодняшний день остается открытым 

(т.е. выводы, сделанные в [4, с. 602; 12, с. 407], заслуживают пересмотра). С 

другой стороны, магнитные поля с индукцией  ~ 1018 Гс встречаются при 

столкновениях релятивистских тяжелых ионов [13, p. 171; 14, p. 4], поэтому 

полученные результаты могут представлять интерес для релятивистской 

ядерной физики (с точки зрения влияния на значения сечений тех или иных 

реакций в отдельных каналах). Кроме того, из полученного результата следует 

(в соответствии со значением ядерного магнетона), что энергия возбужденных 

уровней (если они существуют) отстоит от энергии основного состояния на 

величину порядка МэВ, что сравнимо с энергией связи дейтрона, поэтому для 

исследования спектра возбужденных синглетных связанных состояний 

действительно целесообразно использовать более реалистичные потенциалы. 

Для того, чтобы радиальная волновая функция (22) переходила в 

примененную в [3, с. 70–74; 4, с. 596–603; 5, с. 407–412] функцию 

 

,      (23) 

 

необходимо, чтобы первое слагаемое под корнем в (22) было намного больше 

второго, что равносильно условию (  – масса протона,  – ядерный 

магнетон) 

 

.     (24) 

 



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

© Серый А.И. 
330 

Отсюда следует, что результаты, полученные в [3, с. 70–74; 4, с. 596–603; 

5, с. 407–412; 12, с. 402–409], применимы при   5,18⋅1018 Гс. 
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Постановка проблеми. Сучасне суспільство характеризується 

розширенням міжнародних зв’язків у всіх областях діяльності, тому важливим є 

не лише сформованість у майбутніх перекладачів перекладацької 

компетентності, тобто професійних знань, умінь та навичок у різних видах 

усного перекладу, що є загальною метою підготовки майбутніх перекладачів у 

закладах вищої освіти, а й іншомовної комунікативної компетентності, зокрема 

її важливої складової – усномовленнєвої граматичної компетентності. 

Граматична компетенція дає змогу адекватно розуміти та інтерпретувати усні 

тексти партнерів зі спілкування і граматично коректно оформлювати власні 

усні думки, тобто успішно вирішувати комунікативні завдання у спілкуванні. 

Продуктивна граматична компетенція майбутнього перекладача має важливу 

специфіку, зумовлену необхідністю швидко та ефективно вирішувати в усному 

перекладі проблеми, пов’язані з розбіжностями граматичних систем у рідній та 

іноземній мовах, або з тим, що в різних мовах одні й ті самі категорії чи 

поняття позначаються по-різному. 

Огляд останніх досліджень і публікацій з проблеми. Різні аспекти 

формування іншомовної компетентності майбутніх філологів і перекладачів 
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були предметом дослідження Н.Бориско, Т.Кияка, Л.Нагірного, С.Ніколаєвої та 

ін. Специфіку перекладу граматичних явищ досліджували В. Карабан, І. 

Корунець, Н. Гладуш, А. Гудманян. Проблемі перекладу окремих граматичних 

структур присвячено дисертації О. Борисової, О. Грабовецької, Б. Колодій, З. 

Коцюби, К. Кузьміної та ін. Питання навчання граматики вивчали Л. Волкова, 

О. Палій, Т. Стеченко та ін., а формування граматичної компетенції майбутніх 

філологів В.Осідак, Д.Руснак. Однак, питання формування граматичної 

компетентності майбутніх перекладачів потребує детального дослідження.  

Завдання дослідження – розглянути питання формування граматичної 

компетенції майбутніх перекладачів у процесі їхньої професійної підготовки. 

Основний матеріал дослідження. Діяльність перекладача реалізується у 

здійсненні двомовної опосередкованої комунікації, яка виражається в уміннях 

переключатися з однієї мови на іншу; здатністю утримувати в пам’яті різного 

обсягу мовленнєві продукти; швидкістю формування і формулювання 

висловлювання; толерантним ставленням до співрозмовників з різним 

соціальним статусом і рівнем володіння мовою [4]. 

Перекладач має бути «здатним на рівні світових вимог ефективно 

здійснювати поліваріативні функції перекладацького сервісу в мінливих умовах 

розвитку ринку інтелектуальних послуг» [1, с. 2]. Саме ця здатність 

забезпечується цілою низкою професійних компетенцій майбутнього 

перекладача. 

Під поняттям компетенції будемо розуміти наперед задані вимоги до 

освітньої підготовки, сукупності знань, способів діяльності, коло повноважень, 

досвіду, якостей особистості; це складна, інтегрована, багатоаспектна якість 

особистості. Компетентність – уже існуюча якість, реальна демонстрація 

набутих знань і відповідних умінь та навичок людини як суб’єкта професійної 

діяльності, володіння відповідною(ими) компетенцією(ями) й здатність їх 

застосовувати у відповідних професійних ситуаціях [2, с. 58]. 
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Більшість дослідників розуміють під поняттям «граматична компетенція» 

знання граматичних засобів мови і здатність їх застосовувати. Так, Й. ван Ек 

взагалі зводить лінгвістичну компетенцію до граматичної, тлумачачи її як 

«здатність продукувати й інтерпретувати висловлювання, які відповідають 

граматичним правилам і певним значенням» [2, с. 39]. 

Отже, граматичну компетенцію перекладача можемо визначити як знання і 

здатність користуватися граматичними ресурсами мови. Зазначимо, що 

незважаючи на останні методичні тенденції до формування комунікативної 

компетентності, викладання граматики в курсі вивчення іноземних мов у 

закладах вищої освіти побудовано переважно традиційно: прогресія за 

формальними лінгвістичними категоріями; опис і пояснення мовних явищ 

викладачем, засвоєння правил і закріплення їх на практиці за допомогою вправ 

та перекладу. 

Розглянемо компоненти граматичної компетенції. Значну роль у процесі її 

формування відіграють граматичні знання.  Оволодіння знаннями може 

здійснюватися двома шляхами: експліцитним та імпліцитним. У першому 

випадку – через свідоме, довільне навчання та у процесі вирішення проблемних 

завдань, вони набуваються у результаті цілеспрямованого навчання, тобто увага 

індивіда фокусується на формальних ознаках мовних явищ, які вивчаються. У 

другому випадку – через мимовільне, несвідоме, інтуїтивне навчання чи у 

процесі реальної комунікації вони набуваються автоматично, через природну 

комунікацію: увага студента концентрується на значенні (функції) мовних 

явищ. Граматичні знання, як і будь-які інші, набуваються дедуктивним (від 

загального закономірного до часткового конкретного, від правила до вправи) 

або індуктивним шляхом (від окремого конкретного спостереження до 

загального умовиводу, від вправи до правила), коли студенти на основі 

спеціально організованого навчального матеріалу ініціюються до самостійного 

виведення граматичних правил і знань, які у цьому випадку називаються 

виведеними знаннями. Особливу роль у формуванні граматичної компетенції 
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потрібно відвести саме цим знанням, тому що вони виводяться студентом 

самостійно, шляхом формулювання логічного умовиводу у результаті 

узагальнених даних спостереження за функціонуванням граматичної структури 

у мовленні, а не отримуються від викладача та/або з підручника у готовому 

вигляді. Таке знання буде набагато міцніше, відповідно сформована граматична 

компетенція буде вищого рівня, а це означає, що буде ширше той знаннєвий 

простір, який формується у свідомості студентів протягом всього періоду 

навчання у закладі вищої освіти. 

Граматичний матеріал подається без перекладу рідною мовою, індуктивно 

у мовленнєвих зразках, систематизується, аналізується і виводиться на 

теоретичний рівень, тобто формулюються закономірності (правила) утворення і 

застосування тієї чи іншої граматичної структури. 

Навичка визначається як автоматизований компонент усвідомленої дії 

людини, що формується в процесі її виконання, тобто навичка виникає як 

усвідомлена дія, що піддається автоматизації, а потім функціонує як 

автоматизований спосіб виконання дії [2]. Ю. Пассов визначив такі якості 

навички: автоматизованість, стійкість і гнучкість, відсутність спрямованості 

свідомості на форму виконання, відсутність напруження і швидкої 

втомлюваності [5, с. 37–39]. Л. Черноватий розглянув (слідом за Ю. Пассовим) 

перекладацькі граматичні навички і дійшов висновку, що вони мають низку 

ознак сукупність яких є нерозривною і за якими визначають їх наявність: 

автоматизованість і усвідомленість, стійкість і лабільність. 

Перша опозиція означає, що незважаючи на автоматизоване виконання, 

дія, що виконується на рівні навички, може, в разі потреби, актуально 

усвідомлюватися, наприклад у разі виникнення помилки. Процес перекладу є 

постійним переключенням з автоматизованого на усвідомлений рівень і 

навпаки [7, с. 75].  

Сформованість рецептивної граматичної навички – одна з передумов 

функціонування вміння перекладача розуміти думки інших людей в усній і 
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письмовій формах (аудіювання і читання). Першою операцією в її формуванні є 

сприймання звукового або графічного образу граматичної структури, яке 

супроводжується розпізнаванням граматичних форм та співвіднесенням їх з 

певним значенням [5, с. 140].  

Сформованість репродуктивної граматичної навички – одна з передумов 

функціонування вміння висловлювати свої думки в усній і письмовій формах 

(говоріння і письмо). Той, хто говорить, має спочатку вибрати граматичну 

структуру, яка б відповідала ситуації мовлення і граматичній структурі 

іноземної мови, далі оформити обрану граматичну структуру відповідно до 

норм іноземної мови (морфологічні й синтаксичні особливості граматичнорї 

структури) та поєднати комунікативний намір і форму, за допомогою якої він 

виражається [5, с. 39]. 

Таким чином, основними якостями граматичних навичок говоріння є не 

тільки автоматизованість, а й цілісність у виконанні граматичних операцій, 

єдність форми і значень, ситуативна та комунікативна обумовленість його 

функціонування. 

Наступним компонентом граматичної компетенції є граматична 

усвідомленість, яка є складовою так званої загальної мовної усвідомленості 

(свідомості, здатності) або свідомого рефлективного підходу до феноменів 

мови і мовлення, а також до власних процесів навчання й оволодіння 

іншомовною комунікативною компетенцією та її складовими 

компетентностями [5, с. 94]. Саме завдяки граматичній усвідомленості можливе 

успішне формування граматичної компетенції, яка дасть змогу майбутнім 

перекладачам не тільки оволодіти іншомовною мовленнєвою культурою як 

засобом комунікації, а й успішно здійснювати професійну діяльність.  

Отже, сучасний погляд на структуру і склад граматичної компетенції дає 

змогу виокремити такі компоненти: граматичні знання, граматичні навички 

(рецептивні і репродуктивні) і граматичну усвідомленість.  
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Згідно з положеннями «Загальноєвропейських рекомендацій з мовної 

освіти: вивчення, викладання, оцінювання», формально граматика мови може 

розглядатись як набір принципів, що керують сумою елементів та 

організовують їх у значущі і завершені ряди (речення). Граматична компетенція 

– це здатність розуміти й виражати значення, продукуючи і розпізнаючи 

правильно оформлені згідно з цими принципами фрази та речення (що є 

протилежним заучуванню та відтворенню їх як стійких формул). Граматика 

будь-якої мови у цьому плані дуже складна і далека від того, щоб мати 

завершену визначеність або вичерпність. Існує ціла низка відповідних теорій та 

моделей для організації слів у речення [1, с. 16]. 

Вивчення граматики має бути спрямованим на студента враховувати його 

інтереси, потреби і цілі, а також на традиції навчання та його рідну мову, адже 

контрактивний аспект, що розуміється як свідоме сприйняття паралелей і 

відмінностей між мовами, сприяє вивчення мови [7, с. 185]. Вивчення 

граматики не повинно бути самоціллю, але водночас має відповідати її ролі у 

фактичному використанні мови, тобто бути засобом, який сприяє успішній 

комунікації. 

Вважаємо за доцільне розглядати питання формування граматичної 

компетенції майбутніх перекладачів з функціональної точки зору в 

комунікативній мовленнєвій діяльності. Варто раціонально представляти 

граматику майбутнім перекладачам: не відірвано від контексту, а в певній 

комунікативній ситуації або комунікативному контексті. 

Навчання граматики і формування граматичної компетенції має бути 

логічною і важливою складовою процесу формування іншомовної 

комунікативної компетенції майбутніх перкладачів. Граматична компетенція 

мовця проявляється у здатності продукувати і розуміти речення і тексти. Робота 

з граматикою повинна бути не окремою метою, а пов’язуватися з практичним 

використанням мови, відповідно як засіб, що сприяє успішній комунікації. 

Тому при формуванні граматичної компетенції граматика розглядається не 
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вилученою з контексту, а вбудованою в комунікативну ситуацію або 

комунікативний контекст. 

Здійснювати вплив на формування граматичної компетенції майбутніх 

перекладачів доцільно, спираючись на опис граматичної організації мови, який 

включає: елементи (морфеми – корені й афікси, слова), категорії (число, 

відмінок, рід; конкретність / абстрактність; активний стан / пасивний стан; 

часова форма), класи (відміни; дієвідміни; відкрити класи слів – іменники, 

дієслова, прикметники, прислівники; закриті класи слів (такі граматичні 

елементи, як артиклі, займенники); структури (складені слова й складні вирази; 

фрази – іменні, дієслівні тощо; складові частини речення – головне речення, 

підрядне речення, незалежне речення; речення – просте, складносурядне, 

складнопідрядне), процеси (номіналізація, абляут, транспозиція, 

трансформація), зв’язки (управління, конгруенція, валентність). 

Знання про частини мови та загальні знання граматичних закономірностей 

засвоюються на основі аналізу порядку слів, який відбувається імпліцитно і 

автоматично, тобто через знання того, які слова в яких поєднаннях слів і фраз 

можуть з’являтися. Студенти запам’ятовують фрази, частини речення і речення 

повністю, синтаксичний аналіз (несвідомо і автоматично) яких проводиться 

пізніше. Проте, щоб цей неявний аналіз міг відбутися, повинна бути засвоєна 

дуже велика кількість синтагм для кожного граматичного явища. 

Отже, граматична компетенція може формуватися шляхом свідомого 

сприйняття вираження мови, як запам’ятовування чітко сприйнятих синтагм, 

пов’язаних зі змістовими і ситуаційними характеристиками комунікативної 

взаємодії. Але вона також може розумітися абстрактно – як свідоме сприйняття 

закономірностей і правил. 

Однак, у практиці вивчення іноземної мови неможливо виокремити одну із 

компетенцій. Проте можна визначити низку засобів для здійснення 

цілеспрямованого методичного впливу на її формування і розвиток. Зокрема, 

доцільно граматичну компетенцію формувати на основі граматики тексту. Слід 
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враховувати, що на розвиток усної граматичної компетенції позитивно впливає 

навчання письму. 

Формування граматичної компетенції можливе при застосуванні 

індуктивного підходу, зокрема, у процесі читання, що водночас сприяє 

пробудженню інтересу до вивчення граматики і, як наслідок, підвищенню 

ефективності її засвоєння. До того ж студенти засвоюють інструментарій, який 

допоможе їм обговорювати граматичні явища. Перевагою такого підходу є 

автентичність та релевантність занять. При цьому вдається уникати небажаних 

елементів навчального процесу, а саме демотивації студентів. Адже суттєвим 

недоліком традиційних граматичних вправ є велика кількість помилок, яка 

демотивує студентів, особливо слабких. 

Це передбачає, що мовні явища представляються і обговорюються в їх 

природному середовищі. Зокрема, такі граматичні феномени, як використання 

артиклів, анафоризація, умовний спосіб, пасивний стан, члени речення, 

сприймаються вірно тільки на рівні дискурсу або тексту. 

Зазначимо, що особливу увагу слід надавати роботі над граматичними 

помилками. При цьому негайне виправлення помилок при вивченні мовних 

норм, виконанні граматичних вправ є доцільним і корисним, але під час 

продукування змісту є недоцільним, оскільки це може перешкоджати 

комунікативній діяльності студента. Ефективним засобом є також спонукання 

студентів до самостійного виявлення й виправлення граматичних помилок. 

Підтвердження цієї думки знаходимо у М.Брінітцер, Ф. Дамм методики 

навчання граматики, яка спирається на актантну модель як основу граматики 

речення і тексту. Граматична компетенція розглядається у цьому випадку як 

володіння студентами основними граматичними структурами, необхідними для 

досягнення розуміння мовою спілкування в межах засвоєних тем. При цьому 

граматиці відводиться допоміжна роль [2]. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Формування 

граматичної компетенції є важливою складовою процесу формування 
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іншомовної комунікативної компетентності майбутніх перекладачів. 

Граматична компетенція може формуватися шляхом свідомого засвоєння 

закономірностей і правил або у поєднанні зі змістовими і ситуаційними 

характеристиками комунікативної взаємодії. Перспективи подальших 

досліджень можуть бути пов’язані із розробкою засобів формування 

граматичної компетенції майбутніх перекладачів та перевіркою їх 

ефективності. 
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Прекращение жизни человека, страдающего неизлечимым заболеванием, 

испытывающего невыносимые страдания, так называемая эвтаназия, 

представляет собой, с одной стороны, сложную морально-этическую1, а с 

другой, правовую проблему. 

                                           
1 Матюшенко В.С., Пеков Д.Б. Мировоззренческие аспекты феномена эвтаназии в России и в 
Китае // Россия и Китай: история и перспективы сотрудничества. Материалы X 
международной научно-практической конференции. 2020. С. 678-682; Сумачев А.В. О 
нравственных началах уголовного права // Правовые и нравственные аспекты 
функционирования гражданского общества. Сборник материалов Международной научно-
практической конференции, посвященной памяти заслуженного деятеля науки Российской 
Федерации, доктора юридических наук, профессора В.П. Малкова. В 2-х частях. Чебоксары, 
2020. С. 468-472. 
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В настоящее время выделяют два основных вида эвтаназии: активную и 

пассивную. Пассивная эвтаназия сопровождается прекращением оказания 

необходимой для умирающего поддерживающей терапии, тогда как активная 

эвтаназия - то введение умирающему медицинских препаратов либо другие 

активные действия, которые влекут за собой его быструю и безболезненную 

смерть. К активной эвтаназии также относят самоубийство с врачебной 

помощью (предоставление больному соответствующих препаратов). 

Кроме того, выделяют добровольную и недобровольную эвтаназию. 

Добровольная эвтаназия осуществляется по просьбе больного или с 

предварительно высказанного согласия — например, в США распространена 

практика заранее и в юридически достоверной форме выражать свою волю на 

случай необратимой комы. Недобровольная эвтаназия осуществляется без 

согласия больного, как правило, находящегося в бессознательном состоянии на 

основании решения родственников или опекунов. 

В настоящее время активная и пассивная эвтаназия не обособляется в 

отечественном уголовном законе в качестве отдельного преступного состава, а 

подлежит квалификации по ст. 105 УК РФ, хотя в научной литературе активно 

дискутируется подобное применение уголовного закона2. 

Между тем в мире в настоящее время существует различное правовое 

регулирование в отношении убийства неизлечимо больных лиц из сострадания, 

                                           
2 Антоненко М.М. Уголовно-правовая оценка эвтаназии как отдельного состава 
преступления// Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета 
МВД России. 2018. № 1. С. 142–145; Горбатова М. А., Щипанова Н. И. Ответственность за 
убийство из сострадания: некоторые вопросы теории и практики//Бюллетень Южно-
Уральского государственного университета. 2019. №19. С.22-27; Капинус О.С. Эвтаназия как 
социально-правовое явление (уголовно-правовые проблемы): дис .... д-ра юрид. наук. М., 
2006; Норбоева Д.Э. убийство из сострадания: некоторые вопросы теории и практики // 
Global and Regional Research. 2020. Т. 2. № 1. С. 628-632; Орешкина Т.Ю. 
Психофизиологическое состояние субъекта как признак состава преступления / Т.Ю. 
Орешкина // Судья. 2016. № 4. С. 29; Сирик М.С. Эвтаназия в уголовном праве России // 
Пробелы в российском законодательстве. 2015. №4. С. 175-177; С. Э. оглы-Мустафьев. 
Эвтаназия: легализация и уголовная ответственность // Актуальные проблемы российского 
права. 2016. № 3 (64). С. 130-135. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42896555
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42896555&selid=42896648
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а именно одной из независимых его форм – оказание помощи в самоубийстве 

(активная эвтаназия). Различия в правовом регулировании позволяют разделить 

государства на две основные группы. 

К первой группе относится небольшое число стран, законодательством 

которых легализованы отдельные формы и виды эвтаназии. К ним относятся: 

1) Нидерланды, где 1 апреля 2002 г. был принят «Закон о 

прекращении жизни по требованию и содействию самоубийству (процедуры 

пересмотра)»3, легализовавший активную добровольную эвтаназию и 

самоубийство с помощью врача. 

2) Бельгия, где 23 сентября 2002 г. вступил в силу «Закон об 

эвтаназии» («Wet betreffende euthanasie»), легализовавший активную 

добровольную эватанзию4. 

3) Люксембург, где 16 мая 2009 г. вступил в силу «Закон об эвтаназии 

и оказании помощи при самоубийстве», легализовавший активную 

добровольную эвтаназию и самоубийство с помощью врача5. 

4) Отдельные штаты США, в частности, Орегон, Вашингтон, 

Вермонт, Джорджия и Калифорния в разное время легализовали проведение 

эвтаназии6. 

Соответственно в этих государствах отсутствует уголовная 

ответственность за «убийство из сострадания». 

Вместе с тем, ни один из названных законов, легализующий активную 

добровольную эвтаназию и/или самоубийство с помощью врача, нормативно не 

закрепляет порядок прекращения жизни неизлечимо больного человека, тогда 

                                           
3 Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bĳ zelfdoding. Act 12.04.2001. 
4  
5  
6 Лушникова А.И. Право на эвтаназию: анализ судебной практики Великобритании и США // 
Сравнительное конституционное обозрение. 2017. №2(117). С.106-120. 
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как правомерность процедуры, осуществляемой врачом, оценивается только 

после совершения эвтаназии.  

Ко второй группе относятся страны, законодательство которых не 

допускает оказание помощи в самоубийстве и предусматривает уголовную 

ответственность за участие лица в прекращении жизни неизлечимо больного 

лица. Однако само правовое регулирование данного вопроса в государствах 

этой группы различно, что вполне объяснимо исходя из национальных 

традиций уголовно-правового регулирования и различий в понимании 

законодателями различных стран справедливости уголовного права. Среди 

стран этой группы, в зависимости от степени урегулирования допустимости 

активной эвтаназии, можно выделить: 

1. Государства, в законодательстве которых отсутствует правовое 

регулирование активной эвтаназии (оказания помощи в самоубийстве). 

Законодательство ни в какой форме не регулирует прекращение жизни 

неизлечимо больных лиц, не содержит упоминаний об убийстве или об 

оказании помощи в самоубийстве из сострадания. 

2. Государства, законодательство которых предусматривает правовое 

регулирование эвтаназии / оказания помощи при самоубийстве в том смысле, 

что национальное уголовное право содержит только одну специальную норму, 

которая предусматривает ответственность в случаях: 

2.1 Активной добровольной эвтаназии, в части наличия 

привилегированного состава преступления, который предусматривает меньшее 

наказание и признает эвтаназию в качестве смягчающего обстоятельства, 

позволяющего отличать данный состав от других преступлений, совершенных с 

той же целью, но коренным образом отличающихся по мотиву, в частности, от 

убийства. Законодательство данных государств не предусматривает уголовную 

ответственность за оказание помощи при самоубийстве. К ним относятся 

Азербайджан (ст. 135 УК), Германия (ст. 216 УК), Республика Корею (ч.1 ст. 

252 УК), Молдова (ст. 148 УК), Швейцарию (ст. 114 УК).  
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2.2 Оказания помощи при самоубийстве, например, в Аргентине (ст. 83 

УК), Бразилии (ст. 122 УК), Литве (ст. 134 УК), Турции (ч.1 ст. 84 УК), Чили 

(ст. 393 УК). При этом эвтаназия отдельно не регулируется законодателем и 

признается преступлением, что зависит от ее формы и вида. В частности, 

уголовное законодательство данных государств предусматривает уголовную 

ответственность за активную добровольную эвтаназию и пассивную 

недобровольную эвтаназию как за убийство с квалифицирующими 

обстоятельствами, поскольку жертва преступления в момент его совершения 

находится в беспомощном в связи с болезнью состоянии. 

3. К еще одной подгруппе относятся государства, законодательство 

которых содержит одновременно две специальные нормы: одна из них 

предусматривает уголовную ответственность за эвтаназию, а вторая – за 

оказание помощи при самоубийстве, при этом законодатель не только признает 

тот факт, что оказание помощи при самоубийстве является отдельным видом 

преступления, но и предполагает четкое разграничение этих двух деяний. Такое 

правовое регулирования существует в Австрии (ст. ст. 77 и 78 УК), Боливии (ст. 

ст. 256 и 257 УК), Дании (ст. ст. 239 и 240 УК), Испании (ч.2 и ч. 4 ст. 143 УК), 

Португалии (ст. ст. 134 и 135 УК), Японии (ст. 202 УК). 

Различия в правовом регулировании прослеживается как в диспозициях 

соответствующих норм, так и в их санкциях. В силу этого чрезвычайно важно 

не только проводить различия между основными элементами составов 

преступлений, содержащихся в уголовных кодексах, но и выявлять их 

недостатки, начиная с анализа правовой регламентации активной добровольной 

эвтаназии в законодательстве государств. 

Уголовное законодательство иностранных государств содержит разные 

конструкции составов преступлений, связанных с убийством лица по его 

просьбе или из сострадания. Зачастую различия в конструкции составов данных 

преступлений обоснованы отсутствием необходимых элементов состава, 

предусмотренных доктриной и практикой. В первую очередь, в качестве одного 



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

© Ализаде В.А. 
346 

из основных элементов необходимо упомянуть мотив и цель, характеризующих 

субъективную сторону преступления. Однако, нормы уголовных законов 

многих государств, предусматривая ответственность за убийство из 

сострадания, не содержат прямого указания на мотив сострадания в диспозиции 

статьи (Азербайджан, Австрия, Дания, Германия, Молдова, Португалия, 

Испания, Хорватия, Япония), несмотря на то, что формулировка об этом 

частично включена в название статьи («эвтаназия» - УК Азербайджана, 

«лишение лица жизни по его просьбе (эвтаназия)» -УК  Молдовы). Кроме того, 

при формулировании диспозиции статьи, предусматривающей уголовную 

ответственность за эвтаназию/ лишение лица жизни по его просьбе, 

законодатель зачастую упускает цель преступления. Так, законодательство 

Австрии, Дании, Германии, Хорватии, Японии и других государств не 

упоминает цель в качестве элемента состава данного преступления. Только 

некоторые государства включают цель в диспозицию статьи. Например, 

Боливия – «ускорить неизбежную смерть или положить конец тяжелой болезни 

или неизлечимой травме». 

Законодательство лишь некоторых государств непосредственно в 

диспозиции статьи закрепляет понятие эвтаназии, отграничивая его от 

убийства. Например, УК Азербайджана упоминает «ускорение наступления 

смерти любыми средствами и действиями, либо остановка искусственных 

мероприятий по поддержанию жизни», уголовное законодательство Боливии – 

«ускорить неизбежную смерть или положить конец тяжелой болезни или 

неизлечимой травме», уголовное законодательство Перу – «прекращение 

мучительной боли, вызванной неизлечимой болезнью». Тем не менее, 

разнородную терминологию, используемую законодателями, стоит подвергнуть 

критике. 

В рамках анализа законодательных положений в отношении эвтаназии 

следует уделить вопросу, который, как правило, остается нераскрытым в 

уголовном законодательстве: законодатели не затрагивают вопрос об активной 
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и пассивной недобровольной эвтаназии, квалифицируя подобные действия 

либо как простое убийство либо как убийство при отягчающих 

обстоятельствах, когда убийца осознает беспомощное состояние жертвы в 

момент совершения преступления, и если мотивом его действий выступает 

сочувствие к жертве, налицо уголовно-правовая ошибка. Из того факта, что 

описанные формы эвтаназии не нашли законодательного закрепления, следует 

вывод о том, что «легкая смерть» в достаточной степени не исследована и не 

урегулирована государствами, более того, в большинстве случаев 

игнорируются индивидуальные черты и элементы, которые определяют разную 

степень уголовной ответственности в зависимости от обстоятельств. 

Учитывая данное обстоятельство, представляет определенный интерес 

уголовное законодательство Черногории7 и Македонии8. В то время, как ст. 147 

УК Македонии устанавливает уголовную ответственность лица, которое 

лишает жизни другое лицо с благородными мотивами, ст. 147 УК Черногории 

предусматривает уголовную ответственность за лишение жизни взрослого лица 

из сострадания в силу тяжелого состояния лица по серьезной и явной просьбе 

этого лица. Такие формулировки диспозиций позволяют квалифицировать в 

соответствии с ними такие деяния, как активная и пассивная недобровольная 

эвтаназия, и привлечь к уголовной ответственности по данным статьям за 

совершение трех разных преступлений, что не может признаваться 

корректным. Представляется, что при определении санкция в таких случаях 

необходимо руководствоваться принципом справедливости, в соответствии с 

которым в случаях активной и пассивной недобровольной эвтаназии 

предусмотренная законом мера наказания должна быть менее строгой, чем при 

                                           
7 Montenegro. (2009). Criminal Code of Montenegro. Retrieved from 
https://www.unodc.org/res/cld/document/mne/2003/criminal_code_html/Montenegro_Criminal_Co
de.pdf (Дата обращения: 20.12.2021). 
8 Macedonia. (1996, 2015). Criminal Code of Macedonia. Retrieved from 
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/untc/unpan016120.pdf (Дата обращения: 
15.12.2020). 

https://www.unodc.org/res/cld/document/mne/2003/criminal_code_html/Montenegro_Criminal_Code.pdf
https://www.unodc.org/res/cld/document/mne/2003/criminal_code_html/Montenegro_Criminal_Code.pdf
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/untc/unpan016120.pdf
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обычном убийстве, но более строгой, чем в случае активной добровольной 

эвтаназии, поскольку ни в одном из случаев жертва не давала согласие на 

прерывание жизни, но при этом виновное лицо, руководствуясь мотивами 

сострадания полагает, что убийство является единственным способом 

прекратить страдания, вызванные болезнью. 

Помимо различий в диспозициях, в зарубежном уголовном 

законодательстве отмечается существенное различие в санкциях статей. При 

этом уголовное законодательство ни одной из стран не предлагает логически 

обоснованного дополнительного наказания, такого как, например, лишения 

права заниматься определенной деятельностью или занимать определенную 

должность в случаях совершения данного преступления специальным 

субъектом. 

В отличие от убийства из сострадания, предусмотренная уголовным 

законодательством ответственность за оказание помощи в совершении 

самоубийства характеризуется меньшей степенью определенности элементов 

преступления и, в силу чего, схожестью структуры норм. Законодатели 

большинства стран, в частности, Аргентины, Австрии, Боливии, Бразилии, 

Болгарии, Гватемалы, Португалии, Турции и некоторых других государств не 

различают простое оказание помощи в самоубийстве, не связанное с мотивом 

сострадания, и эвтаназию, в случае которое мотивы имеют основополагающее 

значение, вывод о чем можно сделать из названий статей. Таким образом, 

законодатели, ставя знак равенства между этими двумя совершенно разными 

преступлениями, совершают ошибку, квалифицируя действия виновного лица, 

действовавшего из сострадания и с целью избавить неизлечимо больного 

человека от мучительных страданий, связанных с болезнью, в соответствии с 

нормами уголовного законодательства, не предусматривающих адекватное 

менее тяжкое наказание в случаях «легкой смерти». 
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В этой связи опять же хорошим примером может являться 

законодательство Черногории и Сербии9. Законодатели данных стран провели 

различие между формами оказания помощи при самоубийстве: основываясь на 

таких элементах состава преступления, как сострадание к жертве, настойчивая 

и серьезная просьба жертвы, неизлечимая болезнь, санкции статей уголовных 

кодексов предусматривают смягчение меры наказания. Даже тот факт, что эти 

две формы эвтаназии включены в разные части одной статьи, не может 

рассматриваться как нарушение конструкции правовых норм, поскольку явно 

индивидуализированные элементы включены в диспозицию правовых норм, 

при этом хорошо видна их взаимная дифференциация.  

Привилегированная статья об эвтаназии также содержится в УК Литвы. 

Тем не менее возникает противоречивая ситуация, поскольку законодатель не 

предусмотрел ответственности за оказание помощи в самоубийстве, мотивом 

которого не является сострадание, и такие действия остаются безнаказанными. 

Проведенный анализ положений иностранного уголовного 

законодательства свидетельствует об отсутствии закрепления в нем как 

универсального понятие эвтаназии, так и оказания помощи при самоубийстве. 

Законодатели зачастую игнорируют неотъемлемые элементы составов 

преступлений, предопределяя расширенное толкование правовых норм, либо 

наоборот, ограниченное использование этих положений на практике, что 

приводит к юридической путанице. В то же время в большинстве стран не 

установлена уголовная ответственность за активную и пассивную 

недобровольную эвтаназию, что влечет их квалификацию в качестве простого 

убийства, хотя по мотивам и целям это различные деяния. 

В Российской Федерации существует законодательное закрепление 

запрета эвтаназии, под которой в соответствии с положениями ст. 45 

Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
                                           
9 Serbia. (2005, 2014, 2016). Criminal Law. Retrieved from 
http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=17052 (Дата обращения: 20.12.2020). 

http://www.wipo.int/wipolex/ru/details.jsp?id=17052
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граждан в Российской Федерации» понимается «ускорение по просьбе пациента 

его смерти какими-либо действиями (бездействием) или средствами, в том 

числе прекращение искусственных мероприятий по поддержанию жизни 

пациента». Основной недостаток данного определения состоит в его излишней 

широте при отсутствии дифференциации подходов к регулированию различных 

объективно существующих форм эвтаназии. Это не исключает квалификации 

принятия врачом отказа пациента от медицинского вмешательства 

(допустимого согласно ч. 3 ст. 20 этого же закона) в качестве эвтаназии, что в 

судебной практике рассматривается как убийство. 

Данное обстоятельство, с учетом доктринальных положений и 

определенной распространенности на территории нашей страны таких деяний, 

свидетельствует о наличии оснований для рассмотрения по существу вопроса о 

дополнении УК РФ нормами об уголовной ответственности за эвтаназию. В 

этих нормах, на наш взгляд, обязательно должны содержаться исчерпывающие 

признаки субъективной стороны эвтаназии, характеризующейся прямым 

умыслом, неотъемлемой частью которого является мотив сострадания. Этому 

может способствовать рассмотренный иностранный опыт установления 

уголовной ответственности за эвтаназию. 
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Романюк В.М.  

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВІЙ 

ТЕОРІЇ ПОЗИТИВІСТСЬКОЇ ШКОЛИ 

 

Романюк Валерій Миколайович 

адвокат 

 

Кримінальну відповідальність варто визнавати універсальною категорією 

кримінального права, що наділена ознаками наскрізності і простежується 

фактично в усіх інститутах як Загальної, так і Особливої частини.  

Зсув дослідницьких інтересів в сторону техніко юридичної та 

семантичної оцінки призводить до втрати категорією відповідальності її 

онтологічного змісту, розмиває межі між відповідальністю та іншими 

механізмами кримінально-правового регулювання. 

Разом із тим сутність відповідальності як соціального регулятора є 

невичерпною. Незважаючи на завуальованість філософської складової в 

юридичних термінах відповідальності, не можна заперечувати її значимість. 

При вивченні вказаної проблеми необхідно осягати її крізь призму тієї 

онтологічної моделі реальності, яка є правильною для тих чи інших обставин. 

Саме онтологічний світогляд визначає апріорну установку, з позиції якої автор 

підходить до вивчення кримінальної відповідальності і вибудовує «ланцюжок» 

умовиводів, висновків і пропозицій. 

Необхідно погодитись із точкою зору Т.А. Денисової про те, що сутність і 

зміст покарання завжди пов’язані між собою, причому сутність зумовлює 

типові риси, якості і сам зміст у цілому, а функції є перетворенням на дійсність 

об’єктивних можливостей того чи іншого виду покарання в організації 

суспільних відносин та зв’язків, що виникають в процесі призначення та 

виконання кримінальних покарань [1, с. 34]. 
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Важливо відзначити, що онтологічна основа кримінально-правових 

дефініцій відповідальності була центром уваги усіх філософсько-правових 

теорій, що дозволяє простежити еволюцію теорії та практики кримінальної 

відповідальності і виділити філософсько-правові підходи до визначення 

кримінальної відповідальності, відображений у вченнях позитивістської школи. 

Якщо класичний підхід пов'язує зміст кримінальної відповідальності з 

особистістю злочинця і його моральними переживаннями, то позитивістська 

школа розглядає відповідальність як виражене в об'єктивній дійсності засіб 

помсти і залякування. Ідеї позитивізму склали основу кримінальної політики 

радянського періоду і висловилися в абсолютизації публічної влади і 

ототожненні посягань на особистість з посяганнями на державні та громадські 

інтереси. 

Намагаючись пояснити феномен злочинності за допомогою використання 

кількісних методів, досить часто науковці прагнуть спочатку визначити чіткі 

кількісні одиниці вимірювання злочинності для цілей подальшого узагальнення 

та розуміння кримінальної відповідальності як такої. Для того щоб відрізнити 

злочин від нормальної поведінки, вчені звертаються до даних статистики про 

злочинність і стикаються з такими суперечностями: статистичні категорії, що 

демонструються за допомогою правових термінів, не всі підходять для 

наукового аналізу; статистика ґрунтується на злочинах, які стали відомі поліції, 

що насправді становить лише частину реально вчинених злочинів; з точки зору 

статистики, злочином вважається діяння, яке заборонено кримінальним 

законом, проте цей закон може втілювати не моральний консенсус з приводу 

допустимості тієї чи іншої поведінки, а інтереси груп, які перебувають при 

владі. 

Спроби вирішити ці суперечності призвели до розвитку двох напрямків в 

позитивізмі: ліберального і радикального. 

У позитивістському розумінні кримінальна відповідальність є правовим 

наслідком злочину (В.С. Прохоров, Н.М. Карпачова); тягарем примусово-
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виховних заходів (М.О. Огурцов); обмеженням правового статусу особи 

(І.Я. Козаченко, В.В. Мальцев); зазнавання суб’єктом обмежень особистого чи 

майнового характеру (О. С. Сенцов) тощо  [2, c. 810]. 

Не заперечуючи справедливість наведених оцінок, не можна не 

відзначити, що цей підхід позбавляє кримінальну відповідальність динамічного 

змісту, не визначає її функціональних ознак і місце в системі кримінально-

правового регулювання. 

Деталізація нормативних ознак кримінальної відповідальності призвела 

до формування в рамках позитивістської школи нового техніко-юридичного 

напрямку. Його прихильники виділяють матеріальні і процесуальні ознаки 

відповідальності і ототожнюють її з застосуванням санкцій [3, с. 46] та 

реальним зазнаванням винною особою певних позбавлень [4, с. 27; 5, с. 21]. 

З юридико-технічної точки зору, кримінальна відповідальність – це 

реальне застосування кримінально-правової норми, результатом якого є 

справедливе рішення фактичного соціального конфлікту, що полягає у вчиненні 

особою злочину, шляхом негативної оцінки поведінки цієї особи спеціальним 

органом держави і застосування до винного заходів державного примусу [6, с. 

8]. 

Невірна розстановка акцентів в розкритті феномена кримінальної 

відповідальності призводить до того, що процесуальна форма реалізації 

відповідальності в порушення законів логіки починає тяжіти над її матеріально-

правового змісту. При цьому час виникнення відповідальності помилково 

пов’язується з початком державного примусу, винесенням обвинувального 

вироку, вступом вироку в законну силу, виконанням кримінального покарання 

тощо. 

Незважаючи на те, що в структурному поясненні злочинності закладений 

особливий теоретико-методологічний і практичний потенціал, в даний час він 

реалізується не повністю. Свого наукового обґрунтування потребують 

тенденція розширення диспозитивних засад кримінально-правового 
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регулювання, принципи і механізм звільнення від кримінальної 

відповідальності і покарання, диференціація відповідальності тощо. 
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ОСМЫСЛЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА СКВОЗЬ ПРИЗМУ РЕЛИГИИ 

 

Шихер Н.Д. 

 

Аннотация: В статье рассмотрена проблема соотношения норм о защите 

прав человека с религиозно-нравственными нормами. Исходя из небольшого 

исторического обзора философско-правовой мысли и анализа идеологической 

картины современности, сделан вывод о невозможности нахождения 

компромисса при несоответствии правовых норм религиозным ввиду 

противоположных базовых принципов, заложенных в их основании. 

Ключевые слова: права человека, правозащитные нормы, православие, вера 

и право, религиозные нормы.    

 

Современная Россия – государство светское, в котором никакая религия не 

может устанавливаться в качестве государственной или обязательной (статья 14 

Конституции Российской Федерации). Этот принцип означает, что в качестве 

единственного общеобязательного критерия истинности выступают нормы 

права, а религиозные нормы применяются индивидуально и по желанию.  

Это, конечно, не означает, что правовая система совершенно оторвана от 

религиозной. Очевидно, что в основе любой системы права заложены базовые 

религиозно-нравственные категории: о недопустимости лишения человека 

жизни, или причинения вреда здоровью, или повреждения имущества и т.д. Но 

религиозные нормы охватывают более широкий спектр человеческих 

отношений, затрагивая их самые интимные стороны. И в случае, если нормы 

права вступают в противоречие с нормами религии, для людей верующих это 

является определенным сигналом к протесту. 

В Русской Православной Церкви действует документ – «Основы учения 

Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека», 
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принятый Архиерейским Собором еще в 2008 году [8]. Согласно названному 

акту, «разработку и применение концепции прав человека необходимо 

согласовывать с нормами морали, с нравственным началом, заложенным Богом 

в природу человека и опознаваемым в голосе совести». Также в нем поясняется, 

что институт прав человека, формируемый и видоизменяемый на протяжении 

столетий, не может являться безусловным ориентиром для верующего 

человека, поскольку созданные людьми правила могут приспосабливаться, и 

уже приспосабливаются, к конкретной исторической эпохе, когда в правовую 

норму возводятся недопустимые с точки зрения Церкви действия, как «аборт, 

эвтаназия, использование человеческих эмбрионов в медицине, эксперименты, 

меняющие природу человека и тому подобные». 

В целом, данная проблематика в той или иной степени довольно часто 

всплывает на поверхность медиа-пространства, где ведутся обсуждения и 

споры относительно морально-нравственного содержания законодательных 

норм или их правоприменения. Несколько лет назад, в праздник Торжества 

Православия, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл произнес проповедь в 

Храме Христа Спасителя относительно современной концепции прав человека. 

Вырванные из контекста патриаршие фразы мгновенно разлетелись по сети 

Интернет, породив массу дискуссий различного толка. Недоумение вызвали 

слова Патриарха о том, что права человека нынче ставятся выше слова Божия, 

что порождает «ересь человекопоклонничества – новый вид идолопоклонства, 

исторгающего Бога из человеческой жизни»[9].  Резюмируя выступление 

Святейшего, журналисты сформулировали «основную мысль» выступления, 

ставшую для читателей фактически слоганом всей проповеди: «Патриарх 

назвал права человека ересью»[10].  

Не вдаваясь в существо виртуальных и реальных прений, которые нередко 

встречаются в аудиториях с участием религиозных и общественных деятелей, 

хотелось бы определить, действительно ли права человека возводятся в некую 

безапелляционную аксиому, и насколько правозащитная деятельность 
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вписывается в религиозную систему восприятия мира. Для этого необходим 

краткий ретроспективный обзор, который поможет проследить и понять 

историю взаимодействия правовых и религиозных норм. 

Как известно из истории философии, вплоть до эпохи Возрождения, вся 

человеческая ментальность базировалась на теоцентричной идеологии – Бог 

был «Камнем, Который положен во главу угла»[7, с. 59]. Средневековые 

философы, начиная от Филона Александрийского и Иустина Философа, 

полагали, что христианское мировоззрение пронизывает все сферы 

человеческой жизни, и именно оно, в сочетании с эллинской мудростью, 

является основой для гармоничного существования человека. В период 

схоластики идея теоцентричности не только усиливается, но и вводится в 

образовательную систему в качестве базовой. Один из столпов схоластики, 

Фома Аквинский, полагал, что среди всех наук высшая – богопознание. По его 

мнению, «как музыкант принимает на веру положения, предложенные ему 

математиком, так и наука целиком основывается на положениях, преподанных 

ей Богом»[12, с. 6].  

Период эпохи Возрождения характеризуется совершенно новым 

мышлением, которое, пресыщенное сверх рационалистическим и 

теоретизированным пониманием Бога в католической среде, становится на 

позиции его кардинального переосмысления. Человечество, закрепощенное 

бесконечными правилами и приоритетом формы над содержанием, ищет 

живого общения с Богом, с чем связано движение Реформации той поры.  

В Новое время наука берет первенство над религией и философией, 

предложив убедительные критерии своей абсолютной истинности: логическую 

доказуемость и экспериментальную проверяемость. Однако многие философы 

изыскивают возможность и религиозную философию выстроить по этому же 

принципу (Декарт, Спиноза, Лейбниц и другие).   

Тем самым, первые 18 веков глобальная человеческая мысль базировалась 

почти исключительно на теоцентрической системе восприятия мира,  и 
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человека в этом мире, используя разные подходы, но не отступая от основных 

принципов. И только в начале XIX века в философии появляются новые 

течения, направленные на исследование личности и социальных вопросов вне 

религиозного контекста (философия жизни, экзистенциализм, персонализм, 

философская антропология, фрейдизм, психоанализ и другие). Тем самым 

философия теоцентризма уступает место философии антропоцентризма. 

Человеческая личность становится центральной проблемой, куда обращены 

взоры не только философии, но и права, и морали. 

Примерно в этот же период формируется и совершенно новая система 

права, которая стремительно развивается в сторону концептуальной защиты 

прав человека. Периодом расцвета формирования данной системы можно 

назвать вторую половину XX века.  Образовавшаяся в 1946 году в ответ на 

преступления против человечности со стороны Гитлеровской Германии и ее 

союзников Организация Объединенных наций (далее – ООН) стала первой 

международной организацией, поставившей себе первостепенную задачу 

защиты прав человека на международном уровне. При ООН была 

сформирована специальная комиссия по правам человека, которая принялась за 

разработку Хартии о правах человека. В Хартию вошли следующие документы: 

Всеобщая декларация прав человека (1948), Международный пакт об 

экономических, социальных и культурных правах (1966), Международный пакт 

о гражданских и политических правах (1966) с первым (1966) и вторым (1989) 

факультативными протоколами к нему. В Европе международную защиту прав 

человека стал осуществлять Совет Европы, основным документом которого 

явилась Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод 

(1950). 

В силу названных нормативно-правовых актов отныне право стало 

базироваться на принципах равенства, справедливости, всеобщего мира и 

других фундаментальных правозащитных принципах, включая свободу 

совести. Так, согласно статье 9 Европейской конвенции о защите прав человека 
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и основных свобод [3] и статье 18 Международного пакта о гражданских и 

политических правах [4], каждый человек имеет право на свободу мысли, 

совести и религии. Это право включает свободу менять свою религию или 

убеждения и свободу исповедовать свою религию или придерживаться 

убеждений как индивидуально, так и сообща с другими, публичным или 

частным образом, в богослужении, учении и выполнении религиозных и 

ритуальных порядков.  

Коррелируют с указанными международными нормами и нормы 

российской Конституции [1] и федерального законодательства, согласно 

которым в Российской Федерации гарантируются свобода совести и свобода 

вероисповедания, в том числе право исповедовать индивидуально или 

совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, совершать 

богослужения, другие религиозные обряды и церемонии, осуществлять 

обучение религии и религиозное воспитание, свободно выбирать и менять, 

иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в 

соответствии с ними, в том числе создавая религиозные объединения (часть 1 

статьи 3 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных 

объединениях» [5]).  

Таким образом, действующие в настоящее время международные и 

российские правовые нормы имеют четкую антропоцентричную 

направленность. И в этих условиях закономерно принятие правовых актов, 

которые потенциально могут не совпадать с религиозными нормами. 

Средоточием всей правовой системы является человек с его желаниями и 

наклонностями, некоторые из которых с религиозной точки зрения могут быть 

расценены как недопустимые и греховные.  

 

Учитывая изложенный краткий исторический экскурс и возвращаясь к 

«Основам учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и 

правах человека», следует констатировать, что современная философия права, 



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

© Шихер Н.Д. 
360 

которая не имеет под собой абсолютного мерила истины (Бога), действительно 

с великой степенью вероятности может стать «ересью» с точки зрения религии.  

Для понимания этой мысли необходимо обратиться к этимологии слова 

«ересь». Данный термин происходит от греческого слова αἴρεσις, означающего 

«выбор», «направление», «течение». С первых веков христианства ересью 

именовали осознанное искажение основ христианского учения. Именно в таком 

значении понятие «ересь» употребляется в различных соборных правилах, 

обязательных для применения в христианстве [11].  

Тем самым, правовые концепции, в которых права человека ставятся выше 

божественных установлений, в рамках христианской теоцентричной доктрины, 

действительно выглядят искажающими религиозное учение. В современном же 

мире, где правовые системы основываются на гуманистических, а не на 

теологических принципах, защита прав человека непререкаема, и не 

исключено, что в некоторых вопросах правовые нормы могут не совпадать с 

церковными установлениями. Хотя исследование конституционных норм и 

законодательства как отечественного, так и иностранных государств, 

свидетельствует о том, что историческое религиозное прошлое, а также 

потребность в сохранении традиций, в том числе и морально-нравственного 

характера, тем или иным образом находят свое отражение в правовых актах. 

Так, несмотря на закрепленный в Конституции Российской Федерации 

принцип светскости (статья 14), в преамбуле Федерального закона «О свободе 

совести и о религиозных объединениях» обозначено, что православию 

отводится особая роль в истории России, в становлении и развитии ее 

духовности и культуры, а христианство, ислам, иудаизм и буддизм составляют 

неотъемлемую часть исторического наследия народов России. Эти же 

положения дублируются и в некоторых других нормативно-правовых, где 

указанные религии именуются «традиционными» и им даются определенные 

привилегии. То есть, с одной стороны, законодатель следует принципам 
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светскости и равенства всех религиозных объединений, а с другой – выделяет 

некоторые религии среди прочих по признаку традиционности. 

Подобное законодательное регулирование, где одной или нескольким 

религиям отдается некоторое предпочтение, характерно для большинства 

современных государств. Как указывает в своем исследовании И.А. 

Алебастрова, «в современном мире есть немало клерикальных государств, 

занимающих промежуточное положение между светскими и теократическими 

государствами. Структурно не совпадая с религиозными институтами, они, тем 

не менее, явно отдают предпочтение одной религии (реже - нескольким); там 

существуют юридические предпосылки и реальные практики взаимного 

влияния государства и религиозной организации (организаций)…»[6, с. 117-

136]. 

Однако такого рода уступки в пользу традиционной для государства 

религии, как правило, все же носят декларативный характер.  Очевидно, что в 

современных условиях невозможен приоритет религиозных норм, поскольку в 

нашей стране, как и в большинстве стран Европы, официальная идеология 

отсутствует. И любые посягательства на религиозно-светский паритет являются 

не только бесперспективными, но и опасными, способными повысить рост 

ксенофобии, нетерпимости и агрессии. Вместе с тем, как законодателю, так и 

правоприменителю следует учитывать историческое прошлое своего права, а 

также осознавать необходимость наличия в правовой системе базовых 

религиозно-нравственных ценностей, которые позволят не слепо идти на 

поводу у времени, отклоняясь от заданного вектора, но рассудительно, трезво и 

мудро подходить к вопросу о защите прав человека, следуя древнему принципу 

Гиппократа: «primum non nocere!». 
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Шутяк Д.С.  

ОСОБЛИВОСТІ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ МИТНОГО ПОСЕРЕДНИКА  

ЗА ДОГОВОРАМИ  

 

Шутяк Дмитро Сергійович 

головний державний інспектор відділу підтримки телекомунікацій  

Управління дистанційного супроводження та неінтрузивного контролю 

департаменту спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення 

Держмитслужби 

 

Діяльність митного представника, як і будь-якого суб'єкта 

підприємницької діяльності, може бути пов'язана з різними спірними 

ситуаціями, нерідко дозволяється в порядку судочинства. Такі суперечки 

стосуються, наприклад, застосування норм про солідарну відповідальність 

митного представника; встановлення меж його повноважень; правомірності 

притягнення до юридичної відповідальності. 

Реалізацію товарів на зовнішньому ринку можна організовувати двома 

способами: власними силами або з використанням підприємств-посередників. 

Кожний варіант має свої переваги та недоліки, які обумовлюють доцільність 

використання певного варіанта в конкретних умовах.Посередники звільняють 

виробників від необхідності пошуку покупців. З іншого боку, особистий пошук 

споживачів дозволяє отримати весь прибуток і не вираховувати винагороду 

посереднику. Головне питання при організації прямих продаж – це 

забезпечення ефективності реалізації. Професійні посередники вкладають 

досить багато коштів в організацію відповідних каналів збуту, складування і 

транспортування продукції, в той час для окремого товаровиробника 

налагодити настільки ж ефективний збут буде дуже дороговартісним завданняv.  

Відносини митного посередника і особи, яку вони представляють, мають 

свою специфіку, в тому числі щодо належного виконання зобов’язань за 
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договором. Оскільки останній передає митному посереднику відомості про 

переміщувані товари, відображені у відповідних документах, така інформація 

може виявитися недостовірною, внаслідок чого мова може йти про 

правопорушення. Однак досить часто вина за подання недостовірних 

документів покладається як на учасника зовнішньоекономічної діяльності, так і 

на митного посередника. 

Беручи на себе обов’язок декларування товару, митний посередник 

повинен упевнитися в правильності, повноті та достовірності заявлених 

відомостей, тобто, вжити заходів щодо забезпечення законності декларування. 

Такий обов’язок покладено на нього в зв’язку з тим, що він визнається 

професійним учасником ринку митних послуг. Діяльність митного посередника 

є постійною і професійною, тому на нього, як і на декларанта покладається 

обов’язки (разом із з декларантом) при здійсненні митних операцій і заявленні 

відомостей про товар самостійно визначати їх повноту і достовірність. Правове 

регулювання, за якого на митного посередника покладається відповідальність 

за результат проведення митних операцій, в тому числі за сплату митних 

платежів, обумовлена спеціальним статусом цієї особи як суб’єкта, що 

здійснює митні операції на професійній основі. Крім того, здійснювана ним 

діяльність є підприємницькою, спрямованою на систематичне отримання 

прибутку і за своєю природою носить ризиковий характер, а його майнова 

відповідальність включається до складу підприємницьких ризиків митного 

представника. Митний представник  є особою, що здійснює на професійній 

основі посередництво між заінтересованими у ввезенні товарів на митну 

територію особами та відповідними митними органами, така особа повинно 

проявляти належну обачність і ретельність при подачі декларацій на товари, 

описі товару, а також в повній мірі реалізовувати своє право на перевірку 

товару перед оформленням декларацій. Отже, підвищені вимоги до діяльності 

митного представника обумовлені його спеціальним правовим статусом. 
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Забезпечення сплати митних зборів, податків в митному праві також 

здійснюється цивільно-правовими засобами. Так, встановлюють такі способи 

забезпечення: грошовими коштами (грошима); банківською 

гарантією;поручительством; заставою майна. 

Невиконання (неналежне виконання) вищеназваних обов’язків з 

перевірки відомостей, що подаються учасниками зовнішньої торгівлі, в 

сукупності з нормами про солідарну відповідальність митного посередника, 

тягне за собою накладення на останнього заходів відповідальності. Оскільки 

найчастіше в якості такого покарання виступає штраф, митний посередник 

зазнає збитків у вигляді його сплати. Зазначені витрати митні посередники 

прагнуть відшкодувати за рахунок тих осіб, чиї інтереси вони представляють, і 

саме задля цієї мети важливе значення відіграють цивільно-правові договори, 

що укладаються між сторонами. 

Вказане дозволяє говорити про суспільні відносини в сфері митної 

справи, як про відносини, що носять характер і публічно-правових та 

приватноправових. Міжгалузеві зв'язки цивільного права носять доповнюючий 

характер і зайвий раз підтверджують, що публічні відносини є наслідком 

приватно активності суб'єктів. Застосовувані в митній сфері механізми 

публічно-правового і приватноправового регулювання в їх поєднанні 

дозволяють забезпечити максимально ефективну організацію митної справи. 



Самостійне електронне текстове  
наукове періодичне видання комбінованого використання 
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