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COMPARATIVE ANALYSIS OF SECRETOMES OF IRPEX LACTEIS, 

PYCNOPORUS COCCINEUS, AND SCHIZOPHYLLUM COMMUNE 

Dimitri Gogebashvili, Eka Metreveli, Tamar Khardzian, 

Tina Jokharidze, Vladimer Elisashvili. 

Agricultural University of Georgia, Institute of  Microbial Biotechnology, Tbilisi 

Georgia. 

A comprehensive evaluation of basidiomycetes' potential to produce cellulases 

and xylanases in submerged fermentation of lignocellulosic materials resulted in the 

reviling of promising enzyme producers. However, the secretion of individual 

enzymes by these fungi varied significantly depending on the form of the carbon 

source and the growth substrate in the nutrient medium. Crystalline cellulose 

appeared to be the best growth substrate for the production of carboxymethyl 

cellulase (CMCase) and xylanase by Irpex lacteis 104 (32 and 52 U/mL, 

respectively), Pycnoporus coccineus 310 (68 and 32 U/mL, respectively), and 

Schizophyllum commune 632 (54 and 636 U/mL, respectively). Mandarin pomace 

provided the accumulation of 16–23 U/mL CMCase and 14–331 U/mL xylanase. 

Moreover, these fungi secreted 1.1-10.7 U/mL β-glucosidase in the Avicel-based 

medium, which indicates the prospect of using these enzyme preparations in the 

lignocellulose biorefinery. The addition of glycerol to the medium containing 

crystalline cellulose markedly increased the production of enzymes by Sch. 

commune. Enzyme activity measurement and native electrophoresis revealed that the 

synthesis of cellulase and xylanase by this fungus is inducible in the presence of 

cellulose and undergoes catabolite repression in the presence of easily metabolizable 

carbon sources. Growing the inoculum of the fungus in a medium containing Avicel 
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instead of glucose favors the acceleration of production and an increase in the yield 

of the enzyme. 
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BIOLOGICAL PECULIARITIES  

OF PHAGES LYSING A STRAIN OF  E. COLI M17 
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Abstract.  Biological peculiarities of FM17, T2  and ДДVI phages of clones 

№15 and 5, the host strain of which was antagonist of E. coli M17, were studied. 

Phage FM17 turned out to be strictly specific and serologically independent, while the 

rest of the investigated phages were related to phages of T-series and had a wider 

lysis spectrum. High phage sensitivity of the strain producent of E. coli colibacterin 

preparation was shown, due to which the multiplication of the strain decreased 

remarkably in the human body.       

Keywords: phages, strain, colibacterin, lysis spectrum, serological properties. 

 

Введение. За последние годы накопилось значительное число 

наблюдений, указывающих на резкие изменения качественного состава 

микрофлоры кишечника человека вследствие применения антибиотиков. В 

связи с этим все шире применяются биологические препараты 

неспецифического спектра действия. В нашей стране получил признание 

колибактерин – препарат, изготовленный из антагонистически активного 

штамма кишечной палочки, на эффективность которого указывают многие 

исследователи [1, 2, 3].  

 В 1964 г. Богомоловым и Епишиной изучена способность кишечного 

бактериофага лизировать штамм M17, причем количество фагов, активных в 

отношении штамма, варьировало от 28 до 40% [4].  
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 Для решения вопроса о совместном использовании колибактерина и 

различных бактериофагов Е.А. Якимычева [5] изучала чувствительность E. coli 

M17 с отдельными расами дизентерийных, протейных фагов и фагов к 

энтеропатогенным кишечным палочкам. Указанный штамм лизировался всеми 

исследованными фагами, кроме протейного.  

 Из препарата колибактерина нами был выделен фаг FM17, который 

оказался строго специфичным, проявляя активность только в отношении E. coli 

M17. Высокая специфичность фага FM17 позволила использовать его как модель 

для изучения путей передачи кишечных инфекций в детских организованных 

коллективах. В результате постановки опыта контаминации, в кишечнике детей 

был выявлен высокий процент (72) свободного фага, лизирующего M17.  

 Целью настоящей работы являлось выделение и изучение биологических 

особенностей фагов, активных в отношении E. coli M17, что имеет 

теоретическое и практическое значение как для производства препарата 

колибактерина, так и эффективности его использования.  

Материалы и методы. Выделение фагов из препарата колибактерина, 

маточных рас и фекального материала, характеристику морфологии негативных 

колоний (НК) этих фагов, реакции перекрестной нейтрализации антифаговыми 

сыворотками и определение основных биологических свойств фагов 

(адсорбция, латентный период, урожайность, эффективность посева) 

производили по общепринятой методике Адамса [6].  

 Для изучения термоинактивации исследуемые фаги, разведенные в 

бульоне до определенной концентрации (1⋅109 мл), вносились по 1мл в 9мл 

предварительно нагретого до определенной температуры бульона и 

помещались в ультратермостате в течение 30 мин, после чего определялась 

доля выживших частиц. Фаги прогревались от 55 до 70°C (интервал 1-2°).  

 Чувствительность фагов к УФ лучам изучалась по следующей методике – 

фаги (5x108 мл), разведенные 1:100 в фосфатном буфере (pH – 7,0), наливали в 
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чашки Петри по 5 мл и облучали лампой БУФ-15. Пробы брали с интервалом 10 

с в темноте – для исключения возможности фотореактивации [7]. Суспензию 

разводили до сосчитуемого количества фаговых частиц и производили посев 

методом агаровых слоев. Контролем служил фаг T2. 

 Определение латентного периода и среднего урожая бактериофагов 

производили применением классической методики, предложенной Э.Эллис и 

М. Дельбрюк [8]. В отличие от описанной методики использовалась 4-часовая 

бульонная культура микроорганизма, выращенная в стационарных условиях без 

аэрации. Время адсорбции подбиралось индивидуально в зависимости от 

процента максимальной адсорбции для конкретной пары фаг – хозяин.  

Результаты и их обсуждение. Изучение различных клонов показало, что 

даже те фаги, которые лизируют один и тот же штамм, могут существенно 

отличаться друг от друга. Морфология НК определенного клона фага 

характеризуется относительным постоянством и чаще всего не претерпевает 

при повторном культивировании значительных изменений.  

 При использовании стандартной методики посева и относительно 

стандартных сред морфология НК на определенных штаммах была следующей:  

1. Морфология НК фага FM17 изучалась только на штамме E. coli M17, так как 

фаг репродуцируется только на этом хозяине. Колонии, в основном, среднего 

размера (2-3 мм в диаметре), ясные.  

2. НК клона №15 на штамме E. coli 49 (055) мелкие, величиной 1-2 мм в 

диаметре; этот же фаг на штамме M17 давал средние (2-3 мм в диаметре), ясные 

колонии, не образовывая зону неполного лизиса.  

3. Морфология НК клона №5 на штамме E. coli 49 (055) и на штамме E. coli M17 

почти одинакова: 5-6 мм в диаметре и маленькая зона неполного лизиса вокруг 

негативной колонии.  

4. НК фагов T2 и ДДVI на штаммах E. coli B и M17 не отличаются – размер 1-1,5 

мм, ясный центр, слабо выраженный ореол неполного лизиса.  
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Как видно, все исследуемые фаги по морфологии НК не отличаются друг 

от друга.  

 Изучено влияние физических факторов. Результаты тепловой 

инактивации фагов с помощью определения доли выживших частиц приведены 

в таблице 1.  
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Установлено, что нижние и верхние пороги термоинактивации фагов 

разной морфологии НК отличаются друг от друга.  

 Изучено инактивирующее действие ультрафиолетовых лучей на 

бактериофаги in vitro. Контролем служил фаг T2. Количество выживших частиц 

приведено в процентах (табл. 1). При воздействии УФ лучами в течение 30 с 

выживает 0,07% фага T2; такой же уровень инактивации наблюдается и у фага 

ДДVI, остальные исследованные фаги оказались более устойчивыми к УФ 

облучению. Фаг FM17 устойчивее T2 в 3 раза, клон №15 – в 2 раза, а клон №5 – 

в 1,4 раза.   

 Серологические изучение фагов является основным таксономическим 

критерием. Для сопоставления полученных данных определялся процент 

нейтрализации гетерологических фагов, при этом нейтрализация с 

гомологичным фагом принималась за 100% (табл. 2). Представленный материал 

подтверждает строгую обособленность фага FM17, который не инактивируется 

сыворотками других фагов. Остальные фаги оказались родственными фагам 

коли-дизентерийной группы T2 и ДДVI. 

Таблица 2. Реакция перекрестной нейтрализации фагов 

Фаги Степень нейтрализации 
M17 Клон №15 Клон №5 T2 ДДVI 

% К % К % К % К % К 
FM17 100 143,1 - - - - - - - - 
Клон 
№15 

- - 100 46 40 21,5 20,6 81 8,2 21 

Клон 
№5 

- - 27 12,3 100 54,0 5,3 20,7 5,5 12,8 

T2 - - 45,5 21,0 8,5 4,6 100 390 17,2 26,5 
ДДVI - - 27 12,6 13 8,1 20,6 81 94 230 

 

Адсорбционная способность фага FM17 изучалась в 20 вариантах опыта 

(эффективность посева – 0; исключение – штамм E. coli M17: эффективность 
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посева – 1). Время максимальной адсорбции 10 мин; адсорбируется 84,4% фага 

(табл. 1). На штаммах E. coli K17 (λ) и CR – 63 процесс адсорбции замедлен: в 

течение 60 мин адсорбируется 45 и 41,5% фагов соответственно.  

Адсорбционную способность клонов №15 и 5 изучали на нескольких 

штаммах E. coli (эффективность посева – 1). В табл. 1 приведена адсорбционная 

способность этих клонов на E. coli M17. В отличие от фага FM17, эти фаги 

адсорбируются на всех изученных штаммах, время и процент адсорбции 

изменяются в зависимости от хозяина. 

Полученные результаты взаимодействия фагов со своим хозяином 

представлены в табл. 1. Время и степень адсорбции приблизительно такие же, 

как и у колидизентерийных фагов. В стандартных условиях опыта латентный 

период дает отклонение в пределах не более, чем 2-3 мин. Время лизиса, 

аналогично латентному периоду, характерно для системы фаг – клетка и 

варьирует от 11 до 19 мин. Колебания урожайности от 120 до 195 также 

подчеркивает специфичность взаимоотношения фагов с клеткой хозяина. Фаги, 

репродуцирующиеся на E. coli M17, имеют различный латентный период, время 

лизиса и урожайность.  

Известно, что литический спектр фагов чаще всего ограничивается 

группой родственных микроорганизмов, хотя специфичность действия фагов в 

отношении отдельных штаммов в пределах гомологичного вида может 

оказаться самым вариабельным признаком. Поэтому, диапазон литической 

активности исследуемых фагов был изучен на штаммах различных 

серологических типов и видов микроорганизмов (табл. 1).    

Проведенные исследования позволили установить, что по литическому 

спектру выбранные для опыта фаги отличаются друг от друга. Более широким 

спектром характеризуются фаги ДДVI, клон №15 и T2. Специфичным является 

фаг FM17 (табл. 1).  
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Проверка эффективности посева методом агаровых слоев была изучена на 

выборочно взятых штаммах, на твердой питательной среде которых был лизис. 

Данные представлены в табл. 1. 

Проверка эффективности посева на различных видах Shigella дала 

довольно низкие, но одинаковые, приблизительно равные, показатели – 

колебания не более чем на 1 порядок. На штаммах E. coli колебания 

сравнительно высокие, однако на одном из них (E. Coli М17) количество 

фаговых частиц всегда выше (разница составляет от 3 до 5 порядков).   

 Нужно отметить, что даже после многократных пассажей этих фагов на 

гетерологичных штаммах не удавалось изменить литический спектр и величину 

эффективности посева, тогда как на штаммах E. coli после нескольких 

пассажей, эффективность посева увеличивалась на 2-3 порядка.  

 Изучение основных биологических свойств бактериофагов (морфология 

колоний и частиц, адсорбция, внутриклеточное развитие, спектр литической 

активности, эффективность посева, термоинактивация и инактивация УФ 

лучами) показало, что все они отличаются друг от друга.  

Несмотря на долголетний опыт применения колибактерина и 

установление его полезных свойств, вопрос приживания этого препарата в 

организме человека до настоящего времени является спорным.  

Обнаружено большое количество фагов, лизирующих E. coli M17 [6], но 

механизм взаимодействия их с хозяином не освещен. Исследование этого 

вопроса и являлось основной целью работы.  

 Изучение морфологии негативных колоний бактериофагов, активных в 

отношении E. coli M17, позволило выявить особое различие – диаметр колоний 

варьирует от 1 до 6 мм. 

 Известно, что фаги, выделенные из разного материала в разных 

географических зонах проявляют серологическое родство, что указывает на 

широкое распространение в природе однотиповых бактериофагов. 

Серологическое изучение подтвердило строгую обособленность фага FM17, 
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который не инактивируется сыворотками разных фагов, тогда как клоны №15 и 

5 оказались серологически родственными фагам T2 и ДДVI.  

Удалось установить, что нижние и верхние пороги термоинактивации для 

фагов разной морфологии НК и с разным спектром литической активности 

отличаются друг от друга.  

 По литературным данным инактивация фагов ультрафиолетовыми 

лучами связана с непосредственным воздействием на их ДНК. Однако степень 

инактивации не зависит от величины молекулы ДНК. Установлено, что 

родственные фаги T2 и T4 проявляют резкую чувствительность к УФ 

облучению. Вышеуказанное подтверждается и нашими опытами. Фаги FM17, 

№15 и 5 оказались более устойчивыми к УФ лучам, чем фаг T2, который 

служил контролем [9].  

 Изучение фаз взаимодействия с бактериальной клеткой показало, что 

время и степень адсорбции приблизительно такие, как и у других коли-

дизентерийных бактериофагов. В отношении одного хозяина длительность 

латентного периода в стандартных условиях опыта дает отклонение в пределах 

не более, чем 2-3 мин. Длительность латентного периода нужно считать 

свойством не только фага, но и системы фаг-клетка. Время лизиса, аналогично 

латентному периоду, характерно и для системы клетка-вирус, она не 

обусловлена только длительностью латентного периода, а по-видимому, 

определяется совокупностью латентного периода и урожайностью.  

 Колебания урожайности могут вызвать индивидуальное физиологическое 

состояние отдельных клеток, как это было доказано ранее, а также воздействия 

внешних факторов [10].  

Известно, что специфичность фагов в отношении хозяина является самым 

непостоянным признаком в пределах родственной группы микроорганизмов 

[10]. Исследование спектра литической активности изученных клонов фагов 

показало, что диапазон действия фага FM17 строго специфичен, не лизирует 

высокочувствительные штаммы E. coli. Неспособность фага FM17 давать 
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продуктивную инфекцию на коли штаммах нужно считать отсутствием 

рецепторов клетки, а там, где происходит адсорбция (E. coli K17 (λ) и CR – 63), 

ограничивается внутриклеточное развитие. 

 Диапазон действия клона №5 ограничивается штаммами E. coli. Фаги T2, 

ДДVI и клон №15 охватывают кроме коли-штаммов и некоторое количество 

штаммов Shigella.  

  Изучение биологических особенностей фагов показало строгую 

специфичность и серологическую обособленность фага FM17, тогда как клоны 

№5 и №15 не специфичны, родственны фагам коли-дизентерийной группы T2 и 

ДДVI. Широкое распространение их в природе значительно повлияет на 

приживаемость штамма антагониста E. coli M17 в организме. 
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 Программа под названием Vision Zero («Видение нуля»), направленная 

на полное исключение смерти при авариях, начала реализовываться в Швеции 

ещё в далёком 1997‑м. Затем к ней подключились и другие европейские 

государства. Абсолютного нуля достичь пока никому не удалось… Но с тех пор 

число жертв на дорогах в названных странах сократилось в среднем на 50 %, 

смертность исчисляется уже не тысячами и сотнями, а единицами. [1]  

В Венгрии, обеспечение безопасности дорожного движения и на 

транспорте в силу закона решает Министерство Внутренных Дел страны в 

основном через Полицию [2] 

 Министерство обеспечивает и осуществляет в пределах функции 

Министерства как и МВД России, выработку и реализацию государственной 

политики и нормативно-правовое регулирование в области обеспечения 

безопасности дорожного движения. [3] 

https://orcid.org/0000-0002-7661-4485
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Но в отличии от законодатльства и практики Российской Федерации, 

обеспечение безопасности на объектах железнодорожного транспорта решает 

собственными силами Государсвенные Железные Дороги Венгрии.[4] 

А на объектах метрополитена Будапешта безопасность пассажиров 

обеспечивается тоже собственной Службой Безопасности.[5] 

В положении министра МВД Венгрии о структуре и о задачах 

структурных элементов министерства чётко уточнены и распределены задачи в 

обеспечении безопасности дорожного движения, и правопорядка на объектах  

транспорта. [6] 

Конкретные задачи в области обеспечения безопасности дорожного 

движения вытекающие из соответствующих законов указывались решением 

венгерского правительства. [7] 

Общие задачи в том числе и конкретные, вытекающие из обязанностей 

обеспечения безопасности дорожного движения Венгерской Полиции содержит 

указ начальника полиции о структуре и о задачах структурных элементов 

Венгерской Полиции. [8] 

Некоторые основные задачи, функции Главного управления по 

обеспечению безопасности дорожного движения и Главного управлении на 

транспорте МВД России в реализации государственных программ 

Президент России и Правительство Российской Федерации поставили 

цель достичь нулевой смертности в ДТП к 2030 году. Для этого разработана 

«Стратегия безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 

2018-2024 годы» и реализуется национальный проект «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги». [9] 

Важные задачи в реализации стратегии и национального проекта 

попадают на соответствующие управления Минсистерства Внутренных Дел 

России. Например такая существенная задача Главного управления по 

обеспечению безопасности дорожного движения, подготовка предложений по 
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формированию основных направлений государственной политики в области 

обеспечения безопасности дорожного движения. Совершенствование 

нормативно-правового регулирования в области обеспечения безопасности 

дорожного движения и государственного контроля и надзора в области 

обеспечения безопасности дорожного движения. Координация деятельности 

федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области обеспечения безопасности 

дорожного движения. Организационно-методическое обеспечение 

деятельности органов управления Госавтоинспекции по субъектам Российской 

Федерации, а также иных подразделений и учреждений, входящих в систему 

Госавтоинспекции. Некоторые из существенных функциях Главного 

управления: Осуществление комплексного анализа причин и условий, 

способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий. 

Прогнозирование развития обстановки в области обеспечения безопасности 

дорожного движения, разработка предложений руководству Министерства по 

формированию и реализации государственной политики. Анализ и оценка 

эффективности мер, принимаемых органами управления Госавтоинспекции по 

субъектам Российской Федерации, иными подразделениями и учреждениями, 

входящими в систему Госавтоинспекции, а также органами внутренних дел, 

организациями и подразделениями, участвующими в выполнении задач и 

осуществлении полномочий по обеспечению безопасности дорожного 

движения, возложенных на МВД России. Обобщение и анализ практики 

применения законодательства Российской Федерации по вопросам 

деятельности Госавтоинспекции, выработка соответствующих правовых, 

организационных и иных мер по повышению эффективности деятельности 

органов, организаций и подразделений МВД России; анализ практики 

исполнения административных наказаний, разработка необходимых правовых, 

организационных и иных мер по совершенствованию административной 

практики в целях повышения безопасности дорожного движения. Определение 
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совместно с федеральными органами исполнительной власти и органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации приоритетных 

направлений деятельности в области обеспечения безопасности дорожного 

движения, в том числе, связанных с организацией и проведением комплекса 

профилактических мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению 

административных правонарушений, а также по предупреждению дорожно-

транспортных происшествий и снижению тяжести их последствий. Разработка 

проектов федеральных конституционных законов, федеральных законов, 

нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, 

нормативных правовых актов МВД России, а также подготовка предложений 

по совершенствованию законодательных и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, нормативных правовых актов МВД России по 

вопросам деятельности Главного управления. Разработка либо участие в 

разработке в установленном порядке совместно с заинтересованными 

подразделениями центрального аппарата Министерства, федеральными 

органами государственной власти проектов международных договоров в сфере 

внутренних дел. [10] 

 А среди главных задач Главного управления на транспорте 

Министерства Внутренных Дел, кроме соответствующих основных, 

включаются в пределах своих полномочий такие, как организация 

противодействия преступности, охраны общественного порядка и обеспечения 

общественной безопасности на объектах транспорта. 

Участие в реализации мероприятий по предупреждению и пресечению актов 

незаконного вмешательства на объектах транспорта; обеспечение в пределах 

своих полномочий межведомственного взаимодействия по вопросам 

транспортной безопасности. Управление органов внутренних дел на транспорте 

(ОВДТ) в соответствии с нормативными правовыми актами МВД России. 

Организационно-методическое обеспечение деятельности ОВДТ, а по вопросам 
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транспортной безопасности – органов внутренних дел, обеспечивающих 

правопорядок и общественную безопасность на территориях (объектах) 

метрополитенов. Несколько функций из самых важных Главного управления: 

Организация и осуществление комплексного анализа состояния и 

прогнозирования развития оперативной обстановки на объектах транспорта. 

Разработка предложений руководству Министерства по формированию и 

реализации государственной политики в области защиты личности, общества, 

государства от противоправных посягательств, обеспечения правопорядка и 

борьбы с преступностью на объектах транспорта. 

Анализ эффективности деятельности ОВДТ по защите личности, общества, 

государства от противоправных посягательств, обеспечению правопорядка и 

борьбы с преступностью на объектах транспорта и принятие мер по ее 

совершенствованию. Анализ деятельности органов внутренних дел, 

обеспечивающих правопорядок и общественную безопасность на территориях 

(объектах) метрополитенов, по вопросам транспортной безопасности и 

подготовка предложений руководству Министерства по совершенствованию ее 

организации. Обобщение практики применения законодательства Российской 

Федерации по вопросам деятельности Главного управления и выработка 

соответствующих мер по повышению эффективности деятельности органов 

внутренних дел на транспорте, территориального органа МВД России и 

подразделений полиции территориальных органов МВД России, 

обеспечивающих правопорядок и общественную безопасность на территориях 

(объектах) метрополитенов (в рамках организационно-методического 

обеспечения по вопросам транспортной безопасности). 

Разработка проектов федеральных конституционных законов, федеральных 

законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и 

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, 

нормативных правовых актов МВД России, а также подготовка предложений 

по совершенствованию законодательных и иных нормативных правовых актов 
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Российской Федерации, нормативных правовых актов МВД России по 

вопросам деятельности Главного управления. [11] 
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Друге місце, після сільськогосподарських земель, у Передкарпатті 

посідають землі лісового фонду,  площа яких у регіоні складає 394,07 тис. га 

або 30,1%. Для передгірних умов регіону це досить низький показник. 

Розміщуючись поруч із гірською системою Карпат, що характеризується 

найвищою лісистістю в Україні, лісові площі в регіоні мали б досягати 35–37%. 

Незважаючи на таку невисоку питому частку, ліси відіграють провідну роль у 

стабілізації агроландшафтів, кліматичних умов й екологічного стану          

регіону загалом.  

Проблемам оптимізації лісових земель значну увагу приділено в працях 

В. С. Олійника [1; 2; 3], М. М. Приходька [4; 5], А. П. Стадника [6], 

С. М. Стойка [7; 8], Г. Б. Гладуна [9], О. І. Фурдичка [10] та інших. 

Оптимальний показник лісистості досягається за умов задоволення потреб 

населення лісоматеріалами та забезпечення лісовими насадженнями захисних 

функцій для стабілізації навколишнього середовища. 

https://orcid.org/0000-0003-4230-0418
mailto:natalja14belowa@gmail.com
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Регіон дослідження агроландшафтів представлений територією 

Передкарпатської височини. Інформаційною базою для з’ясування цих питань 

послужили статистичні дані про розподіл земельних ресурсів за 

функціональним призначенням, крутизною схилів і ступенем еродованості у 

Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.  

Усі розрахунки проводилися на основі статистичної звітності (форми № 

6-зем і 6б-зем) у розрізі територій сільських рад станом на 01.01.2018 року та 

доповнювались протягом 2018-2020 рр. На основі картографічних матеріалів  

проведено межі 14-ти природних районів регіону та зіставлено їх із межами 

адміністративних районів, які повністю або лише частково (за територією 

окремих місцевих рад) належать досліджуваному регіону. В такий спосіб 

нараховано 556 місцевих (включаючи сільські, селищні та міські) рад, кожна з 

яких являє собою природно-господарську територіальну систему зі 

сформованою структурою земельних угідь.   

Досліджуючи розподіл лісових земель у розрізі природних районів, 

спостерігаємо досить неоднорідну ситуацію. Показники залісненості земель 

наведені в табл. 1.  
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Таблиця 1. Ліси та інші лісовкриті території Передкарпаття, % 
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1. Надсанський 18,2 17,5 17,2 0,1 0,2 0,7 
2. Сансько-Дністровський  19,6 17,6 16,9 0,6 0,1 1,9 
3. Верхньодністровський  11,3 10,8 10,5 0,04 0,2 0,5 
4. Дрогобицький 34,5 32,6 31,7 0,2 0,7 1,9 
5. Стрийсько-Жидачівський  18,8 17,0 13,1 3,6 0,4 1,8 
6. Присвіцький 26,5 24,4 23,4 0,1 0,9 2,1 
7. Лімницько-Болехівський 39,1 35,7 33,8 0,5 1,4 3,4 
8. Прилуквинський 42,6 39,6 38,3 0,2 1,0 3,1 
9. Бистрицький 22,0 19,3 18,3 0,6 0,4 2,7 
10. Бистрицько-Прутський 33,6 31,5 30,4 0,5 0,6 2,1 
11. Верхньопрутський 25,8 23,7 23,1 0,3 0,4 2,1 
12. Прутсько-Черемоський 33,7 28,5 26,9 0,8 0,8 5,2 
13. Прутсько-Сіретський 29,8 28,8 27,8 0,4 0,7 0,9 
14. Буковинський 57,4 56,6 54,5 0,7 1,4 0,9 

Середні показники для регіону  30,1 28,1 26,8 0,6 0,7 2,0 
 

Найвищою лісистістю (39–57%) характеризуються Лімницько-

Болехівський, Прилуквинський та Буковинський природні райони. Особливо 

критичний показник лісистості (менше 20%) спостерігаємо в Надсанському, 

Сансько-Дністровському, Верхньодністровському та Стрийсько-Жидачівському 

районах. Таким чином, Середнє та Східне Передкарпаття є досить залісненими, 

натомість Західне – відзначається вкрай мінімальною лісистістю. Останнє 

характеризується надмірною сільськогосподарською освоєністю земель, тому й 

не можливо прогнозувати розширення площі лісів у майбутньому в цій частині 

регіону. 

Розглядаючи структуризацію лісових земель регіону, зазначимо 

позитивну тенденцію: 351,02 тис. га (95,4%) від усього лісового фонду регіону 

припадає на землі, вкриті лісовою рослинністю, що являють собою лісові 

площі, зайняті деревною та чагарниковою  рослинністю, з  повнотою  
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насаджень  від 0,2 до 1,0 (тобто крони дерев займають рівномірно щонайменше 

20% площі).  

Ліси Передкарпатського регіону за економічним і господарським 

значенням поділяються на дві категорії: I та II. Функціональне призначення 

лісів І категорії переважно природоохоронне, санітарно-гігієнічне, оздоровче, 

наукове або історичне (включаючи генетичні резервати), сюди також належать 

ліси на територіях природно-заповідного фонду [11; 12]. Усі лісогосподарські 

роботи, що проводять у лісах цієї категорії, мають виключно профілактичне 

значення (рубки догляду, санітарні) для посилення їх природних захисних 

властивостей. Площа цих лісових земель у регіоні становить 11% і має досить 

диференціальне просторове поширення по території природних районів, що 

наведено в табл. 2.  

До ІІ категорії передкарпатських лісів належать лісові угіддя, не включені 

до лісів І категорії,  основним призначенням яких є експлуатаційне 

використання. Вони служать джерелом деревини для потреб населення та 

виробництва. Саме в них проводять усі рубки головного користування. Для 

збереження захисних функцій, безперервності та невиснажуваності 

використання в лісах цієї категорії встановлено режим обмеженого 

лісокористування. У цілому землі лісів ІІ категорії в регіоні займають 15,5%.  
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Таблиця 2. Розподіл лісових земель Передкарпаття за цільовим 

використанням, % 
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1. Надсанський 4,9 11,8 9,5 6,9 0,02 
2. Сансько-Дністровський  6,2 11,6 7,0 4,7 0,3 
3. Верхньодністровський  10,9 9,8 12,2 7,0 0,9 
4. Дрогобицький 13,1 17,3 14,0 10,9 1,7 
5. Стрийсько-Жидачівський  5,7 7,3 6,5 4,4 0,1 
6. Присвіцький 8,8 22,2 7,6 15,1 – 
7. Лімницько-Болехівський 12,8 11,9 15,3 1,8 1,1 
8. Прилуквинський 21,7 13,5 13,0 4,0 2,3 
9. Бистрицький 16,7 8,7 8,2 3,1 0,01 
10. Бистрицько-Прутський 8,7 21,4 21,9 6,7 2,6 
11. Верхньопрутський 5,8 9,6 9,3 5,2 1,8 
12. Прутсько-Черемоський 4,5 7,3 7,8 1,8 2,2 
13. Прутсько-Сіретський 23,0 41,0 43,7 7,7 3,4 
14. Буковинський 10,6 20,1 22,0 4,7 1,9 
Середні показники для регіону  11,0 15,5 14,6 5,8 1,1 

 

Зовсім мізерні частки займають угіддя, не вкриті лісовою рослинністю 

(зруби, згарища, загиблі лісові насадження, рідколісся, галявини тощо), які 

підлягають залісненню, та інші лісові землі – це незімкнені лісові культури 

(штучно створені лісові насадження, які не переведені у площі, вкриті лісовою 

рослинністю), лісові плантації (на яких вирощується лісокультурний 

посадковий матеріал), лісові шляхи, просіки, відомчі залізниці й автомобільні 

шляхи (держлісгоспів, лісокомбінатів), ґрунтові дороги, стежки, квартальні  

просіки, технологічні коридори, дендрологічні сади, а також теплиці та 

оранжереї. Структура лісовкритих площ регіону відображена на  рис. 1. 
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Рис. 1. Структура земель лісового фонду Передкарпаття 

 

Також слід зазначити, що серед лісів та лісовкритих земель 

Передкарпаття відведено площі з основною визнаною функцією використання. 

Серед них, найбільшу питому частку займають ліси для виробництва  деревини. 

Їх площа в регіоні складає 14,6%, тобто потреба в цих лісах повністю 

забезпечується лісовими площами ІІ категорії (рис. 2).  

 
Рис. 2. Розподіл лісових площ Передкарпаття за цільовим використанням 
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Ще 5,8% площі лісових земель формують ліси, які використовують із 

захисною, природоохоронною та біологічною  метою, зокрема  для захисту 

ґрунтів від ерозії, регулювання річкового стоку, очищення  атмосферного 

повітря, збереження біорізноманіття (флори та фауни) тощо. Їх цільове 

використання забезпечується землями природоохоронних лісів І категорії. 0,4% 

території лісового фонду регіону займають ліси, які використовуються 

населенням для відпочинку. 

Оскільки лісові землі відіграють одну з основних народногосподарських 

ролей, досліджено показники щодо землекористування цими видами угідь в 

адміністративних районах регіону. Забезпеченість населення Передкарпаття 

лісогосподарськими угіддями характеризується їх поступовим зниженням від 

0,57 га у 1990 р. до 0,43 га на одну особу в 2000 р. Протягом 2000–2019 рр. 

частка лісовкритих земель почала дещо зростати, відповідно й показник 

лісозабезпеченості тяжіє до збільшення. Так, на цей час спостерігаються значні 

відмінності у величині цього показника серед адміністративних районів 

регіону. Як показано на рис. 3, найбільш забезпечені лісовими угіддями є 

жителі районів, що належать до Середнього Передкарпаття. 

Сучасна структура та екологічний стан лісових земель Передкарпаття 

зумовлені не так природними умовами, як господарською діяльністю 

населення, що супроводжувалась їх інтенсивною багаторічною експлуатацією.  

Це нанесло значний відбиток на зміну вікового складу деревостанів, зокрема їх 

омолодженням, послабленням водорегулювальних та ґрунтозахисних функцій.  

Помітних змін зазнала і структура лісового фонду – колишні мішані 

насадження на цей час представлені породами одного виду. Лісовідновлення в 

регіоні потребує значного покращення та збалансованості [13]. 

Лісовкриті землі регіону займають близько 30%, їх співвідношення з 

агроосвоєними угіддями становить 1:2. Розподіл лісів по території 

Передкарпаття має значні відмінності, найвищою залісненістю території 
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характеризується Східна підобласть,  меншою мірою – Середня і зовсім мізерні 

площі лісів збереглися у Західному Передкарпатті.  

 
Рис. 3. Забезпеченість населення Передкарпаття лісогосподарськими угіддями 

 

Як відомо, ліс є основним фактором природного регулювання стоку рік 

протягом року [2; 3; 14]. Нерівномірний розподіл лісовкритих площ, 

сприятливий для розвитку екзогенних процесів рельєф Передкарпатської 

височини, поширення на більшості площі дерново-підзолистих ґрунтів, що 

легко  розмиваються талими та дощовими водами з розораних схилів, сприяли 

розвитку масштабних водно-ерозійних процесів, які доповнюються частими 

паводками в регіоні. Характер розміщення лісових угідь на території річкових 

басейнів Передкарпаття свідчить про істотні відмінності у ступені 

антропогенного перетворення вододільних ділянок та прибережних частин.  

Лісорозведення на вразливих шкідливими процесами ділянках є 

важливою і невід’ємною частиною раціонального розміщення та 
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співвідношення угідь в агроландшафтах регіону. Досить актуальним завданням 

є збільшення з 42 до 60% частки угідь, які перебувають у природному та 

напівприродному стані 
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The heritage of traditional Chinese art is rich and splendid. Have a thousand of 

years of accumulation, it forms a great cultural system and show the profound 

cultural deposits of the ancient civilization of about 5000 years. This is not only the 

precious wealth of the Chinese nation, but also the precious wealth of mankind [1,2]. 

The investigation of peculiarities in this area, inheritance and combination with 

modern design is, undoubtedly, a cultural problem. 

The aim is in-depth study of artistic-compositional characteristics of a 

complexes of common rich Chinese national culture. To explore the traditional 

culture and the interests of modern audience for the purpose of integration in clothes 

design and other creative directions. 

Traditional Chinese art, unique by technology of implementation, distinguished 

by its decorativeness and ornamentation. Visual art represented mainly by 
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calligraphy, paper-cutting, national costume complex, decorative elements of a 

theater art, craft textile techniques and other (Figure 1.) [2-5]. Interest in the revival 

of traditional art in modern design remains high, and with the development of the era 

of high technologies, it becomes possible to reproduce elements of traditional art in a 

modern interpretation, while preserving their authenticity and originality. 

 
Figure 1. Visualization of wealth and diversity of traditional Chinese art  

In the context of modernization and continuous integration of modern culture, 

it is believed that Chinese traditional art is gradually disappearing from sight. 

However, this is not the case. Elements of the national style and traditional art are 

still present in a large extent in everyday clothes of many people in China, also they 

are often interpreted and transformed into a costume by designers around the world. 

The work carried out a classification of ornamental and decorative motifs 

based on the adorning and artistic-compositional features of the Chinese national and 

ethnic groups costume complexes (Table 1.). 

To explore the interests and awareness of modern audience in the issues above, 

respondents were interviewed - urban women with fixed income aged 18-50, 

prevailing average age of interviewees 36 y.o.. Among the respondents: 34.4% were 

civil service employees; 39.2% were company/corporate employees; 20.7% were 
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self-employed; 5.7% were retired women. The respondents with higher education 

accounted for 77.2%, and those who were married accounted for 70.8%. 

The majority of consumers in the 18-25 age group are students and women 

who have just started their careers. They are not economically independent or 

completely independent. The survey determined that this group of respondents prefer, 

on the one hand, the casual style of clothing, and on the other, tend to be attracted by 

fast and fleeting ultra-modern outbreaks of fashion novelties. This group is most 

interested in interpreting traditional Chinese art in contemporary costume and design, 

such as the theatrical decorative arts of the Beijing Opera (borrowing the 

transformation of graphics, makeup and body art); handicraft textile techniques, such 

as Tai-dye (borrowing the decoration and patterns of fabrics). 
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Table 1. Classification of ornamental and decorative elements  

of national Chinese costume complex 

№ 
The name of 
nationality or 
ethnic group 

Chinese national costume complexes Ornamental and decorative 
elements 

1 Yi Nationality  
 

   

2 
Zang 

Nationality 

  

3 
Hui Ethnic 

group 

  

4 
Bai Ethnic 

group 

  
 

Young and middle-aged women 25-45 years old - is the main consumer group 

for high-quality clothing and consumption of luxury product design. The respondents 
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of the group have a certain economic basis and cultural literacy, they emphasize the 

quality of life, thinking that clothing is a symbol of personal taste and status. They 

also tend to place increased demands on clothing. They give preference to the 

manifestation of elegance, expressed by elements of "Chinese style" in clothing 

(based on the interpretation of the national Chinese costume complex of different 

national and ethnic groups). 

Respondents of the age group over 46 y.o. not playing a leading role in social 

and economic activity and their economic income is in the stage of decline or 

stagnation. Due to the differences in age, work, income, lifestyle, body type and 

personal values, different women have a different clothing needs. As a rule, these 

respondents choose comfort in combination with moderate decoration of clothes (in 

this case, it is more expedient to express the “Chinese style” through national 

decorative and ornamental motifs). Most of the interviewees of this group, as shown 

by the survey, show interest about the mental component of design images via the 

meaning of the symbolism of Chinese pictograms, national ornaments and symbols. 

Summing up, we can note the high interest in transformation and improvement 

of artistic-compositional characteristics of traditional Chinese art in modern women's 

clothes design. With in-depth study, analysis and classification, traditional art become 

interesting not only from the point of knowledge, but also as a tool for improvement 

and search of innovations in design throughout rethinking the past.  
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Стилеутворення як процес характеризується безперервним, він  

оновлюється з появою нових можливостей формоутворення. Це може 

проявлятися в окремім аналізі, присвяченому стилю, художньому напрямку, 

течіям, чи в описі своєрідного індивідуального творчого методу, манері митця 

чи аналізом окремого твору та різних стилістик, йому властивих. Стиль (Від 

грец. Stylos - паличка для письма) – складова письменника, метод, спосіб 

роботи. Якщо відставити розглядання проблем саме стилю, то залишаються 

питання щодо розкриття самого процесу стилеутворення, тобто розвитку, 

формуванню стилю як складної та доволі гнучкої системи. 

На основі перегляду письмових джерел, аналізу історичного розвитку 

мистецтва, актуальною проблемою постає питання чи можна вважати 

залучення загальних закономірностей та рис обов’язковим для утворення 

окремого стилю, бо існують такі випадки, коли художнє направлення не має на 

увазі єдність стильової форми, коли ланкою, що сполучає є не принципи та 

методи окремих видів мистецтва, а духовна складова, властива певному періоду 

чи культурі. Не дивлячись на те, що існує багато робот та досліджень на цю 

тему, досі залишається не вирішеним питання внаслідок яких факторів, що 

утворюються йде розвиток, формування та трансформація стилю від моменту 

його зародження до зникнення. При формуванні цього питання виникає 
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наступне – чи існують взагалі межі прояву різних стилів. Бо з іншого боку, 

можна сказати, що стилі в мистецтві не мають чітких меж, вони знаходяться в 

безперервному розвитку, формуючися протягом тривалого часу, плавно 

переходять один в інший.  

На основі проведених досліджень можна узагальнити, що досі не 

вирішені питання як саме проходить саморегуляція стилю та що такого впливає 

на стиль, що сприяє подальшому розвитку  та еволюції. Кожен окремий період 

у формуванні великих культур має власні характеристики (форму, ідею, ідеал 

прагнення), які впливають на стиль так само, як інші фактори: політика, 

економіка та інші соціальні аспекти.   

Вчені намагаються наблизитись до побудови загальної теорії стилю 

(В.Ванслов «Естетика романтизму» (1966), А.Соколов «Теорія стилю» (1968), 

А.Лосев «Проблеми художнього стилю» (1994)), як цільного явища в історії 

мистецтва з виділенням загальних для усіх стилів рис та закономірностей, но 

при цьому спираючись на різні теоретичні передумови, методи, філософські 

погляди та поняття, що, звісно, ускладнює їх роботу, та робить результат майже 

недосяжним. Можна навіть сказати, що в деяких випадках старі уявлення про 

стиль не тільки не відповідають формам та змісту сучасного поняття “стиль”, а 

й інколи заважають розвитку самому стилю як явищу та системі, бо 

трактування напряму залежить від того в яку епоху наукових відкриттів та 

поглядів розглядати цю проблему. Аналіз джерел показує, що в залежності від 

зміни панівного світогляду, змінюється і погляд на проблеми стилеутворення. 

Отже, з цього виходить, що наукові та культурні фахівці, як і в XIX столітті не 

мали точного алгоритму становлення стилю, так і зараз не наблизились до 

нього, а навпаки, ще більше впевнились в тому, що стиль, як і його утворення 

напряму залежить від культури та часу, в якому він почав проявлятися.   

Щодо теоретичного розмежування різних стилів та напрямків - воно є. 

Ми звикли бачити в підручниках часові рамки різних епох та явищ, проте чи 

можна сказати, що, наприклад, класицизм у Європі існував тільки у першій 
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половині ХІХ століття, або романтизм, притаманний кінцю XVIII століттю - 

початку ХІХ. Так, цей час можна назвати найяскравішим для певних художніх 

рухів, проте стиль – поняття історичне, яке несе в собі не тільки типові для 

нього візуальні тенденції, а й слід, відбиток течії в мистецтві. Епоха є 

невіддільною частиною від стилю.  

Стиль не має часового обмеження і не зникає безслідно, він 

перетворюється в інший – нову сукупність форм та проявів. Виходячи з цього, 

можна зробити висновок, що не існую “чистих” стилів. Яким би той чи інший 

стиль унікальним не казався, в ньому завжди будуть присутні частини старого. 

Деталі тих чи інших старих стилів входять в нові спочатку у вигляді 

ностальгічних спогадів, захоплень, а потім ідеї перетворюються в моду, 

знаходять так званий ажіотаж, досягнувши широких мас. В рамках одного 

стилістичного напряму завжди зароджувався інший, а той, своєю чергою, 

переходив до наступного. Тому визначити межі існування стилів фактично 

неможливо. Змішання декількох стилів в єдиний заведено називати 

еклектикою, вона існує як наслідок злиття різних культур. Не треба забувати 

також, що більшість стилів через десятиліття і навіть віка відроджується знову, 

в результаті чого формується неостиль, який містить історичну стилізацію з 

елементами штучного відтворення стиля минулого. 

Висновки: 

З якого б боку ми не розглядали стилеутворення, однозначної 

закономірності утворення окремого стилістичного спрямування виявити на 

динний час неможливо. Кожна епоха та культура задає свій характерний 

настрій, призму реальності, через яку ми й можемо аналізувати та взагалі 

оцінювати особливості, притаманні певному стилю. Не маючи чітких меж, 

кожний напрям знаходиться у постійному розвитку, переформовуючи та 

утворюючи нові течії та стилі.  

Стиль, як стійкий набір образних принципів, найбільш чітко і послідовно 

проявляється в ті епохи і в тих течіях, де історично склалася система 
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ідеологічного синтезу, іншими словами – здатність до усвідомлення того чи 

іншого явища чи предмета в його цілісність, єдність та взаємозв’язок.  
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В роботі розглядаються головні художньо-композиційні ознаки моди та 

стилістичні напрямки 60-70х років ХХ століття. Вивчаються тектонічні 

особливості, а саме формоутворюючі та гармонізуючі засоби [1] організації 

комплексу національного костюму, на прикладі костюма Іспанії. Визначається 

можливість поєднання джерел дослідження, з метою розробки гармонійних 

образів колекції сучасного жіночого одягу. 
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Інтерес до національної та етнічної теми характерний для 

найрізноманітніших галузей сучасної культури. При аналізі місця етно 

тенденцій в сучасному дизайні необхідно враховувати зв'язок актуалізації 

етнічної теми з загальнокультурними процесами, історію формування даного 

напрямку в моді, основні ознаки етнічного стилю, творче осмислення етнічної 

теми у різних дизайнерів [2].  

Актуальною проблемою є визначення художньо-композиційних 

особливостей національного одягу, що дає можливість забезпечити 

максимальну художню виразність швейних виробів за рахунок єдності творчого 

задуму, конструкції і матеріалів.  

В ході поглибленого аналізу формування іспанського національного  

костюма проаналізовано особливості історичного розвитку комплексів 

жіночого народного костюму Іспанії, його національно-історичні, ментальні, 

образно-художні риси [3,4]. Іспанський національний костюм повністю 

відображає відкритий і темпераментний характер іспанського народу. За 

багатовікову історію чисельні соціально-історичні події, економічні та інші 

чинники, мали вплив на формування комплексу національного костюма. 

Сучасна інтерпретація народних образів знайшла відображення в художньому 

проектуванні колекції святкового вбрання. Проведено стилізацію, спрощення та 

трансформацію декоративних елементів національного вбрання з їх подальшою 

інтеграцією в сучасні ансамблі одягу (Рис. 1.). 
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Рис. 1. Ескізи сучасної творчої колекції святкового вбрання за мотивами 

національного костюма Іспанії, автор Надія Мисаковець 

Інноваційність, через можливість трансформування традиційних та 

модних образів минулого – дієві прийоми сучасного дизайну. Поглиблене 

дослідження періодів становлення стилів і моди, є необхідним для розвитку 

нових тенденцій, генерації ідей в напрямку дизайну. В роботі проведено аналіз 

основних характеристик чоловічого і жіночого костюма стилю «Хіпі» 1960-70-х 

років ХХ століття. Для більш детального вивчення та подальшого 

трансформування виокремлено наступні характерні риси стилю: відмова від 

гендерної відмінності; мода на міні; присутність етнічних мотивів в одязі та 

інші. Культура хіпі має свою символіку, яку зображували на одязі і прикрасах, 

символічні значення утворювали самобутні неповторні принти [3-5]. 

Досліджуючи сучасні тенденції моди, можна сказати що стиль «Хіпі» не 

втрачає актуальності. Щороку дизайнери запозичують деталі з цього образу. 

Яскравим прикладом стала капсульна колекція бренду Gucci «Psychedelic 

Dream» 2020 року, заснована на сприйнятті світу під впливом психотропних 

речовин, які були частиною субкультури хіпі.  
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Результати поглибленого аналізу художньо-композиційних ознак 

стильових напрямків 60-70-х років ХХ століття, зокрема стилю «Хіпі», 

трансформовано в ескізи колекції нарядного жіночого одягу (Рис. 2.).  

 
Рис. 2. Ескізи сучасної творчої колекції нарядних образів за мотивами стильових 

напрямків 60-70-х років ХХ ст., автор Олександра Дідик 

Поглиблений аналіз художньо-композиційних характеристик 

національного костюма та особливості стильових напрямків середини ХХ 

століття, дає можливість розробки гармонійного жіночого одягу. Результати 

дослідження впроваджено в розробку ескізних рішень сучасних творчих 

колекцій костюма. 
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Ми вже зазначали, ситуація сьогодення  ввела ринок праці в сфері 

аудіовізуального мистецтва та виробництва в стан  майже критичної 

турбулентності. Під впливом загальних культурно-цивілізаційних процесів та 

дії пандемії COVID-19, ринок праці практично «обвалився» на рік, 

«заморозивши» величезну кількість аудіовізуальних проєктів, спустошивши 

кінотеатри та фестивалі в цій галузі [1]. Підвищився процент безробітних або 

частково зайнятих в аудіовізуальній сфері України кваліфікованих фахівців. На 

цьому тлі в країні відбувається багатовекторна праця по унормуванню 

мистецько-виробничих процесів та організація державної підтримки 

креативним індустріям, враховуючи і індустрію аудіовізуального виробництва. 

Ще у середині 2020 р. очільник вітчизняного Міністерства культури та 

інформаційної політики (МКІП) заявив про оптимістичні плани на майбутнє. 

«Маємо також оптимістичні плани на майбутнє – це і програма розробки 

концепції загальнодержавного розвитку кіно на 2020–25 роки, це і новий 

порядок пітчингів, і відповідне фінансування та, що важливо, реформа 

кіноосвіти», – зазначив О. Ткаченко [2]. Вже наприкінці 2020 року Президент 

України Володимир Зеленський підписав закон про державну підтримку 

mailto:al055@ukr.net
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культури, туризму і креативних індустрій. Згідно цього документу, звільняється 

від податку на прибуток підприємств та податку на доходи фізичних осіб 

отримана платниками цільова допомога, яка надається за рахунок бюджетних 

коштів або коштів міжнародної технічної допомоги для реалізації проєктів або 

програм у сфері креативних індустрій. Крім того, знижена ставка податку на 

додану вартість для операцій з постачання послуг, пов’язаних зі сферами 

культури і туризму, зокрема послуг з показу вистав, культурно-мистецьких 

заходів, проведення екскурсій у музеях, зоопарках і заповідниках та їх 

відвідування. Знижена ставка ПДВ також застосовуватиметься до послуг з 

розповсюдження, демонстрування, публічного сповіщення і публічного показу 

фільмів, адаптованих в україномовні версії для осіб з порушеннями зору та 

порушенням слуху. При цьому до 2025 року звільняється від ПДВ постачання 

послуг з демонстрування, розповсюдження та показу національних та 

іноземних фільмів, дубльованих, озвучених українською мовою на території 

України, за умови, що такі національні фільми адаптовані в україномовні версії 

для осіб з порушенням зору та слуху. Також до 2023 року застосовуватиметься 

знижена ставка податку на додану вартість у розмірі 7% до операцій з 

постачання послуг з тимчасового розміщування (проживання), що надаються 

готелями і подібними закладами [3]. 

 Наприкінці січня 2021 р. під час публічного обговорення проєкту 

«Національної економічної стратегії – 2030» О. Ткаченко зазначив, що при 

Міністерстві культури та інформаційної політики планується створити Офіс з 

розвитку креативних індустрій. Планується розробити модель креативних хабів 

і запустити пілотний проєкт [4]. У березні 2020 р. з МКІП пролунало уточнення 

цих планів: продовження формування державної програми розвитку малих 

кінотеатрів у невеликих містах; створення так званого кластеру для 

кіноіндустрії, у рамках якого будуть обговорюватись кроки, потрібно зробити, 

аби кіноіндустрія працювала на повну потужність і ще з більшим обсягом 

інвестицій; крім інфраструктури, крім навчання, крім створення можливостей 
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кешрібейтів і також фінансування безпосередньо кіно. «Найбільше наше 

сподівання саме на спільне виробництво, на те, щоб Україна перетворилася на 

майданчик для спільного виробництва», – зауважив міністр культури та 

інформаційної політики О. Ткаченко. Він додав, що завдяки міжнародній 

співпраці впродовж 4–5 років Україна може розраховувати на залучення 

щонайменше 500 мільйонів доларів інвестицій. За його словами, цих коштів не 

було б ніколи, якби не було рішення парламенту щодо кешрібейтів та не були 

підписані відповідні угоди [5].   

Паралельно з зазначеними кроками МКІП, Держкіно України, обравши 5 

березня 2021 р. новий склад Ради з державної підтримки кінематографії [6].   

запланувало змінити порядок пітчинřів для представників аудіовізуальної 

індустрії. «Створена Рада буде діяти згідно нового положення, яке націлене на 

більш прозорі, зрозумілі та відповідальні правила у проведенні пітчингів. Це 

важлива зміна як для кіноіндустрії, так і для держави», - зазначив Міністр 

культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко [7].   Втім, ця заява 

викликала певне занепокоєння у ЗВО, в яких йде підготовка кадрів зі 

спеціальності 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво». До прикладу, 

ще до обрання нового складу Ради Держкіно України у серпні 2020 р., 

провідний вищий навчальний заклад  ̶  Київський Національний університет 

театру, кіно та телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого який є методичним 

центром з цієї спеціальності та Гільдія кінооператорів України, звертали увагу 

як Держкіно, так і МКІП на те, що у рамках обговорення проєкту Порядку іа 

критеріїв проведення творчого конкурсу  (пітчинřу) було запропоновано 

долучили до документу пункт щодо зарахування додаткових балів тим 

проєктам, до яких планується залучення студентів профільних ЗВО для 

проходження виробничої та дипломної практик, а також проходження 

молодими викладачами професійного стажування. 

Цей пункт проєкту Порядку та критеріїв проведення творчого конкурсу  

(пітчинřу) на сьогодні є певним ланкою щодо зближення сучасної виробничої 
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сфери аудіовізуального мистецтва та національної системи професійної 

аудіовізуальної освіти. Адже практична складова профільних ЗВО ( а це три 

види практик) під час проходження бакалаврської програми практично 

знаходиться у критичному організаційному стані: проблеми ринку праці в 

галузі відлякують самостійні виробничі колективи від залучення студентів-

практикантів до виробничого процесу. Окрім того, надання послуг по 

керівництву практикою таких студентів вимагає від виробничників певної 

кваліфікації та її підтвердження відповідними ліцензійними документами. 

Відсутність такого унормування на сьогодні, намагання вилучення 

запропонованого пункту з проєкту про пітчинřи, стає реальною загрозою 

збільшення прірви між  виробничою практичною діяльності  аудіовізуальної 

індустрії та профільними ЗВО.   

Безумовно, цей епізод, не є екстраординарним у взаємовідносинах між 

індустрією та системою національної кіноосвіти, але він є доволі показовим.  

Узгодження з індустрією Стандартів професійної освіти ( 6 рівень), 

нормалізація взаємовідносин під час формування конкретних освітньо-

професійних програм, унормування (нарешті!!!) Довідника професій новітніми, 

вже давно діючими професіями індустрії,  ̶  це далеко не повний перелік 

проблем, що стосуються практичної складової підготовки кадрів для 

аудіовізуальної сфери. Втім, при наявності волі з боку керівних органів 

культури та індустрії, при залученні до публічного обговорення важливих 

документів професійно-творчої спільноти, видається цілком реальною справою 

подолання цієї прірви. 
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В роботі розглянуто художньо-композиційні особливості формування стилю 

«диско». Аналіз особливостей формування тенденцій моди протягом ХХ 

століття визначив вплив найбільш знакових модних образів на створення 

сучасного молодіжного стилю. Модні течії в одязі завжди пов’язані з 

ремінісценціями знакових образів минулих років, що формують концептуальну 

та формотворчу складову молодіжного стилю. Поглиблений аналіз і 

систематизація художньо-композиційних характеристик стилю «диско», надали 

можливість трансформації досліджуваних особливостей в дизайн-проектуванні 

сучасної колекції жіночого молодіжного одягу. 

Ключові слова: дизайн, стиль «диско», молодіжний одяг, сучасна мода, 

стилістичні характеристики, композиційні елементи. 
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ВСТУП  

Дизайн-проектування нових форм одягу постійно вимагає пошуку 

перспективних форм, матеріалів, кольорів і декоративного оздоблення. 

Дизайнер одягу в своїй творчості знаходить нові актуальні ідеї та рішення 

сучасного бачення естетики костюма. В формуванні сучасного підходу до 

розробки модного одягу актуальним залишається використання в процесах 

формування художньо-композиційних характеристик історичних стилів та 

епох, що пропонують цікаві та надзвичайно яскраві художньо-композиційні 

елементи. 

Соціальні проблеми та естетика 70-их років ХХ століття знаходять своє 

відображення в сучасному суспільстві, зокрема в тенденціях проектування та 

оздоблення одягу, оскільки несуть в собі виразні та зрозумілі молоді знакові 

елементи[1].  

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ  

  В представленому дослідженні розглянуто особливості розвитку 

стилістичних тенденцій в моді початку ХХІ століття та впливу стилю «диско», 

характерного для 70-их років ХХ століття, на формування сучасних напрямків 

моди, що надає можливість створення динамічних та візуально виразних 

стилістичних рішень, які утворюють актуальні та естетичні сучасні тренди в 

молодіжному одязі[2]. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ  

Захоплення стилем «диско» багато в чому відтворює саме десятиріччя 

кінця 60-их початку 70-их років, яке багато в чому порушило існуючі кордони 

та правила суспільного життя. Диско-клуби були осередками самовираження 

молоді і навіть бунту. Костюми для дискотеки втілювали в собі активну 

позицію, протиставлення традиційним канонам, яскравість стилістичного 

образу. Вони повинні бути одночасно і зручними для танців, і багато 

оздобленими, сяючими в яскравому світлі[3].  
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Завдяки поверненню сучасної моди до «бохо-шику», стиль 70-их років 

ХХ століття знову стає актуальним, що можливо спостерігати на показах 

колекцій провідних дизайнерів сучасності.  

Формування нових тенденцій молодіжної моди пов’язане зі значними 

змінами в соціальних відносинах, важливими історичними подіями та активним 

розвитком культури і мистецтва. Активізація альтернативних молодіжних рухів 

призвела до того, що саме тенденції молодіжної моди стали провідними в 

розвитку сучасних напрямків дизайну[4]. 

В 70-их роках ХХ століття новий, гармонійний, заснований на 

рівноправ’ї, мультикультурний світ так і не сформувався в реальності, проте 

його можливо було побачити в ілюзорному світлі дискотек.  

Ключовим символом того часу стало слово «анті-мода», проте, завдяки 

стилю «диско», вона набувала живого колориту та революційного потенціалу. 

Іконами моди були представники шоу-бізнесу, які з віртуозним макіяжем та 

сяючими костюмами ставали живим викликом тенденціям неохайності та 

втіленням тогочасного естетизму. Матеріали в такому одязі пропонувались 

найбільш вишукані та яскраві: штучна шкіра, блискучий стрейч, багате 

оздоблення стразами та паєтками. Масивне взуття на високій платформі та 

облягаючий форми стрейч від ніг до плечей, створювали ілюзію додаткової 

динамічності. Тенденції виразної сексапільності наводили дизайнерів на думку, 

що навіть вилинявші джинси із блискучим оздобленням мають шанс 

перетворитись в стильний одяг. В комплексі одягу для дискотек з’являються 

спортивні шорти, лосини, футболки з емблемами відомих дизайнерів[5].  

В 70-их роках ХХ століття крайні тенденції в одязі були дозволені тільки 

у вечірній час та в певних клубних осередках, саме тому вони ставали все більш 

екстравагантними. Широко розповсюджувались боді з лайкри, топи на 

бретелях, супер короткі шорти з люрексу, мережевні сорочки, розшиті стразами 

джинси. Дискотеки стали сценою для всіх бажаючих відчути себе помітним та 

неординарним, з вірою в девіз Енді Уорхола, що кожна людина може хоча б на 
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п’ять хвилин стати зіркою. Моду на дискотеки та нетрадиційний одяг 

підтримували і кінофільми: «Суботня лихоманка», «Бріолін». Піком моди стало 

сполучення викривлених пропорцій, неможливих раніше варіантів сполучень 

кольорів, матеріалів та оздоблень.  

Іронічний, блискучий кітч в стилі «диско» знову оживає у сучасному 

молодіжному одязі. Аналіз головних няпрямків моди цього періоду надає 

можливості визначних провідних тенденцій формування сучасного костюма на 

основі стилю «диско» та класифікації його найбільш цікавих композиційних 

елементів. 

Сучасний молодіжний одяг увібрав в себе три провідні напрямки 

формування комплексу костюма: диско-спорт, диско-романтизм та диско-

гламур. Напрямок диско-спорт активно увійшов у повсякденний молодіжний 

одяг, комплекс якого може включати яскраві блискучі лосини, спортивні 

шорти, футболки з тематичними написами та емблемами, короткі куртки з 

різнокольорової блискучої шкіри, гольфи, бейсболки та кросівки.  

Рисунок 1.  Диско-спорт 
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Напрямок романтичного диско передбачає використання мережива, 

вишивок, плетіння, оздоблення штучними квітами та фруктами, ніжні пастельні 

кольори. В якості доповнень в комплекс костюма можуть бути включені білі 

шкарпетки, взуття балетки та маленькі в’язані шапочки. Проте, всі ці 

романтичні елементи можуть сполучатись із чорними грубими черевиками, 

дірявими джинсами та елементами військової уніформи. 

Цікавим та багатим своїми художньо-композиційними властивостями є 

напрямок диско-гламур, який дозволяє найбільш оригінальні, яскраві та 

несподівані сполучення кольорів, фактур, оздоблень та доповнень.  

На основі проведеного аналізу було розроблено колекцію жіночого 

молодіжного одягу, яка включає в себе блоки моделей, побудованих на основі 

визначених класифікацією композиційних елементів. 

Рисунок 2. Романтичний диско 
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ВИСНОВКИ  

Розвиток молодіжної моди 60-их-70-их років ХХ століття 

продемонстрував цікавий та, певною мірою, революційний напрямок в дизайні 

одягу- стиль «диско». Вплив молодіжних напрямків в стилістиці та дизайні 

сучасності є надзвичайно актуальним та дає можливість створення 

оригінальних та знаково виразних естетичних образів. Модні тенденції ХХ 

століття активно адаптуються до сучасного життя, історичні ремінісценції 

поєднуються сучасними рисами енергійності, соціальної активності та 

знакового індивідуалізму молоді ХХІ століття. 

Наведені результати досліджень можуть бути використані у створенні 

перспективних колекцій сучасного молодіжного одягу, з високими естетичними 

якостями та збагаченню концептуальною знаковістю.  

Дослідження знакових образів ХХ століття значною мірою формують та 

збагачують формотворчу складову сучасної молодіжної моди. 

 

 

 

Рисунок 3. Диско-гламур 
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Abstract   

Extraordinary changes have occurred in all types of organizations since the 

global pandemic. Under such vague conditions, employee emotional health plays an 

important role in business continuity. Digital transformation and remote working 

have triggered difficulties for employees not only in terms of adapting quickly to the 

new working routine. Online working caused isolation, work burnout, and mental 

health problems. Therefore, companies need to care more for employee wellbeing, 

work-life balance, satisfaction, and motivation for conquering isolation, and 

encouraging a positive relationship with employees. The presented paper contributes 

to understanding the significance of employee wellbeing for an organization during 

the crisis, as employees' job satisfaction and productivity are affected by remote 

working. The paper highlights that organizational strategy should include the physical 

and mental wellbeing of employees, as key factors in adapting to the new normal. 

Keywords: Employee, Wellbeing, Emotional, Experience, Pandemic, Georgia  
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Introduction  

The global COVID-19 pandemic has triggered dramatic and extraordinary 

changes in organizations of all types. It enforced the digital transformation of 

business and society.   

Human Resource Management (HRM) has found itself in the center of this 

transition to manage people during the crisis and to help organizations navigate the 

uncertainties. Under such vague conditions, work-life balance and employee 

emotional health has an important role to play in order to enable business continuity.   

Organizations' crisis response with remote working made difficulties for 

employees not only in terms of adapting quickly to the new working routine, but 

online working also caused isolation, work burnout, and mental health problems. 

Consequently, HRM has to care more for work-life balance, satisfaction, and 

motivation to conquer isolation, and encourage the relationship with employees.  

Moreover, the governmental lockdown regulations aimed to avoid the spread 

of the new coronavirus disrupted business continuity leading to the dismissal or 

reduction of the workforce. Additionally, employees' overall wellbeing has been 

influenced as they have been struggling to adapt to New Normal.  Besides, the 

economic recession is causing the augmented unemployment rate that puts more 

pressure on people.  

The pandemic crisis has increased stress among employees who need to cope 

with the fear of unemployment and deal with quick changes in society. Furthermore, 

they need to rapidly learn new digital skills to work remotely. All these naturally 

reduce their perception of happiness.   

Both organizations and their employees have to adapt to the new normal and 

prepare for the next normal. In this respect, team spirit, collaborative organizational 

culture, cooperation, and friendship need to be encouraged. HR managers need to 

focus attention on personnel development programs and remote working processes.  

The pandemic affected working routines, working places, working 

relationships, communications, work-life balance, motivation, satisfaction, and hence, 
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employee wellbeing.  In this vein, maintaining the mental wellness of employees and 

ensuring organizational culture play an essential role. 

The paper is based on previous research concerning the implication of the 

pandemic crisis on human resource management in Georgia. The paper discusses the 

impact of the pandemic on employee wellbeing. It analyzes Georgian companies' 

efforts to ensure employee health and work-life balance during remote working. The 

paper emphasizes the necessity of a strategic focus on employee emotions and 

experience.   

In the rest of the paper, the current literature on employee wellbeing and work-

life balance during remote working is analyzed. Then, research results are presented, 

followed by conclusions and recommendations. Finally, future research directions are 

suggested.   

 

Literature Review   

The global outbreak of COVID-19 (NIH, 2020) caused social and economic 

problems. The current pandemic crisis is viewed as the “Grand Challenge” and the 

“Black Swan Effect” because of its unique character, dramatic consequences to all 

aspects of our lives, which require coordinated efforts of different institutions around 

the world to conquer it (George et al., 2016; Ferraro et al., 2015; Eisenhardt et al., 

2016; Winston, 2020).  

As a result of the pandemic and lockdown regulations, the majority of the 

workforce has been working remotely (Malecki, 2020). Consequently, employees 

need new digital skills (Sheppard, 2020) to perform their work from home. Remote 

working demands more excessive use of information technology (Allen et al., 2015), 

but also surveillance tools, which intrudes employees’ private life and hence, their 

feeling of happiness may decrease.   

HRM needs to deal with the increased stress of the workforce during remote 

work as the boundaries between work and private life have merged (Giurge & Bohns, 

2020; Peasley et al., 2020). Workers may engage in the work even during their free 
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time (Peters & Blomme, 2019), which can lead to more stress, and increased 

workload in turn causes burnout (Maslach & Leiter, 2008). 

As workplaces and working environments have been altered, workers feel 

more insecure and less happy (Eurofound, 2013). Remote workers reported 

worsening mental health due to the lack of informal relations with their colleagues at 

work (Howlett, 2020; Smith, 2020). Isolation leads to less commitment as a sense of 

belonging and socialization are important for people (Godinic et al., 2020). 

Employees still prefer face-to-face interaction to online communication (Coenen & 

Kok, 2014).  

Therefore, organizations have to focus on employee psychological health and 

emotional experience during the pandemic (Spence, 2020), as uncertainties and 

insecurity negatively affect the mental health of the workforce (Hancock & 

Schaninger, 2020; Walsh & Resch, 2020; Godinic et al., 2020). Conversely, happy 

employees tend to reduce absenteeism, and turnover in a company (Riggio, 2015). To 

address employees’ emotions, especially during the crisis, HRM needs to take action 

for improving workers’ quality of life through organizational support 

(Mariappanadar, 2020). This can enhance the job quality that impacts organizational 

performance and profitability (Connell, Burgess & Hannif, 2007). Additionally, 

frequent communication between management and employees improves emotional 

wellbeing (Fallon, 2020; Parsi, 2016).   

Thus, workers' happiness and health influence their performance and 

organizational outcomes.  Consequently, HRM should take into consideration work-

life balance and ensure workers’ physical and emotional health.   

 

Research Results  

This research is based on previous studies that aimed to reveal the pandemic 

implications on human resource management and employees in Georgian companies. 

A quantitative research method was used to survey Georgian HR managers.  
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The research found out that the main focus of HR activities was on employee 

health and safety. Besides, they have managed stress caused by the pandemic and 

rapid changes (Gigauri, 2020a). 

The research findings outlined the significance of personnel development and 

training programs to keep up the spirit, motivation, and productivity of the workforce 

(Gigauri, 2020a). 

Furthermore, a strategic focus on employee wellbeing is essential for 

performance and productivity. The management understands the importance of 

employee wellbeing and supported HRM initiatives to improve employee wellbeing, 

and emotional experience during the pandemic (Gigauri, 2020a). 

The research demonstrated that managers addressed work-life balance (WLB) 

issues during remote working (Gigauri, 2020b). To ensure WLB employees need to 

have a flexible work schedule to meet their duties at home during the pandemic 

lockdown, especially when schools were closed and parents had to help their children 

in online lessons (Figure 1).  

 

Figure 1. Summary of the Key Research Findings 
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Additionally, HR managers assessed employee feelings, launched projects to 

improve working conditions, and helped in the adaptation process to remote working 

(Gigauri, 2020b).  

Since more and more companies are moving online, digital management of 

employees has emerged. Therefore, fostering employee wellbeing is crucial.  

 

Conclusion  

The paper discussed employee wellbeing during remote working. Since 

wellbeing has an impact on motivation and performance outcomes, companies should 

take care of employees. HRM programs should be devoted to developing skills and 

knowledge of the workforce in order to cope with crises, vague future, and 

uncertainties. Therefore, they should enhance employee satisfaction, motivation, and 

wellbeing to survive in the obscure future.   

The research revealed that strategic focus on employee happiness helps 

companies to overcome difficulties. For this reason, top-management encouraged 

HRM to carry out the projects addressing employee physical and emotional health.   

Employees require frequent communication with HR to receive their support 

during uncertainties and organizational changes. Therefore, HRM has addressed 

employee health and safety by improving relations, work conditions, and 

communication. 

Thus, an organizational strategy should include the physical and mental 

wellbeing of employees, as a key component in adapting to the new normal.  

Future studies should be directed to a comprehensive investigation of two 

variables - remote working and employee wellbeing in Georgia. Factors that affect 

employee happiness during remote work need to be analyzed, and the formation of 

the relevant HRM strategy should be examined with the emphasis on improving 

employee emotional wellbeing, which in return can increase performance outcomes 

in times of crisis.   
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все це призвело до відмови від практики централізованого планування та 

управління закупівлями продукції. Поєднання цих та інших проблем 

виробництва баштанних культур визначає актуальність досліджень. 

За даними FAOSTAT, кавун вирощують у більш ніж 130 країнах світу, 

загальні площі під ним складають 3,5 млн га. Близько 78% з них зосереджено в 

Азії, 9,4% - в Європі, 7% - в Америці та Африці [1].  

З 2012-2017 рр. виробництво кавунів у світі збільшилось на 12,4% до 

118,4 млн. т . Лідером з вирощування і продажу баштанних звичайно є Китай, 

де лише кавунів виробляється 63 млн т. (68%). Другу сходинку з відривом 

майже в 17 разів посідає Туреччина - 3,8 млн т, третю Іран - 3,3 млн т. Дещо 

більше 2 млн т вирощують у Бразилії. По 1,9 млн т кавунів вироблять у 

Сполучених Штатах Америки та Єгипті, які посідають  відповідно 5-6 місця. 

Далі Мексика і Росія - по 1 млн т, Узбекистан і Корея замикають десятку 

лідерів із показниками 840 млн т та 741 млн т відповідно [2]. 

Світовий обсяг експорту кавунів зріс на 38% до 3,5 млн.т (Рис.4). У 2016 

році світовий обсяг експорту був оцінений більше ніж 1,5 млрд.дол. Країнами-

лідерами експорту є Мексика (22%), Іспанія (20%), США (8%). 

У 2018 р. загальний обсяг експорту кавунів склав $1,8 млрд дол. Загалом, 

вартість експорту кавунів зросла в середньому на 15,5% для всіх країн-

експортерів, починаючи з 2014 року, коли обсяг поставок кавунів становив $1,5 

млрд. Вартість міжнародних продажів кавунів збільшилася на 6,3% з 2017 по 

2018 рік. 

У 2016 р. світовим лідером по імпорту кавунів були США (19%), 

Німеччина (13%) і Канада (7%) Німеччина у 2018 р, обігнала США і зазнала 

найбільшого дефіциту в міжнародній торгівлі кавунами. У свою чергу, цей 

негативний грошовий потік підкреслює конкурентний недолік Німеччини для 

цієї конкретної категорії продуктів, а також сигналізує про можливості для 

країн-постачальників кавунів, які допомагають задовольнити потужний попит 

споживачів [3]. 
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Україна входить до числа 25 експортерів світу, а експортує не більше 5-7 

відсотків  вирощених своїх кавунів. Найбільші обсяги їх були реалізовані у 

2010 р., коли в сусідніх країнах Румунії та Росії був дефіцит - понад 40 000 т, 

потім продажі значно скоротились, незважаючи на відкриті можливості ЗВТ. 

На традиційний ринок до Європейського Союзу припадає 60% експорту. Слід 

зазначити, що загальний попит на кавуни в ЄС зріс на 40% за останні 10 років, а 

попит української продукції у Білорусі за 4 сезони зменшився на 10%, хоча 

більше 40% баштанної продукції відправляють саме в цю країну.  

Найуспішнішим ринком для українського кавуна може бути Німеччина, 

яка щорічно імпортує ту кількість кавуна, яку наша країна збирає протягом 

сезону. Для нас найбільшими конкурентами на ринку ЄС є Румунія, Угорщина, 

Іспанія та Італія. Поставки з України до західноєвропейського сусіда та країн 

ЄС в цілому залишаються нестабільними - виробники доставляють продукцію 

лише за наявності високої ціни, і не звертають увагу про позицію постійного 

постачальника на цьому ринку. Пізні сорти кавунів можуть стати відмінною 

нішею для України при продажу їх до країн ЄС. Якщо збільшити виробництво 

безнасінних пізніх сортів малокаліберного кавуна, фермери зможуть посісти 

дуже зручне місце у постачанні цієї продукції європейським країнам в період з 

середини липня до кінця жовтня. 

У 2019 р. Україна експортувала 18,5 тис. тонн кавуна, але заробила на 

цьому отримала від цього лише $3,1 млн. експортної виручки. Одна тонна 

кавунів, експортованих з України, продавалася по $170, і це була найвища 

експортна ціна українського кавуна за 4 роки. У цей же час чеські експортери 

отримували понад $500 за тонну, французькі – $800 за тонну, а нідерландські 

реекспортували кавуни по $939 за тонну [4]. 

В Україні загальні посівні площі під баштанними продовольчими 

культурами у 2019 р. склали 64,7 тис. га, що на 21% нижче рівня 2010 р.  Рівень 

урожайності за період з 2000 р. зріс майже у 2 рази , що свідчить про 

інтенсивний розвиток баштанництва. Найменша врожайність баштанних 
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культур в Україні була відмічена у 2016 р., у Херсонській області в 2017 р. 

Основні обсяги кавунів вирощують у південному регіоні, зокрема аграрії 

Херсонщини виробляють 75% усіх баштанних культур в Україні. Херсонська 

область має свої регіональні особливості: кліматичні та ґрунтові умови якої є 

найбільш оптимальними для вирощування кавунів. [5] 

Україна, маючи величезний потенціал, сприятливі кліматичні умови, 

дешеву робочу силу може стати одним із головних експортерів баштанної 

продукції на світовому ринку. Для цього необхідно: інвестиції в набуття та 

накопичення знань, навчання фахівців, підвищення продуктивності праці, 

ефективність та якість виробленої продукції; побудова логістики навколо 

маркетингової стратегії готової продукції; активний, не наосліп, а шляхом 

цілеспрямованих маркетингових досліджень, пошук ринку збуту виробленої 

продукції та просування споживання як внутрішньому, так і зовнішньому 

ринках, і головне, кооперація виробників щодо експорту баштанних культур.  
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Беларусь имеет развитую систему образования, которая обеспечивает 

подготовку широкого круга специалистов, готовых эффективно работать в 

современном мире. Высшее образование в настоящее время является не только 

престижным, но и доступным различным слоям белорусского общества. 

На текущий момент в Республике Беларусь сформированы 

концептуальные подходы к развитию системы образования страны до 2020 года 

и на перспективу до 2030 года, определены основные задачи, направления 

развития, механизмы их реализации [1, 2]. В последние годы на 

образовательную систему Республики Беларусь государством выделяется не 

менее 5% ВВП, что не уступает объемам финансирования сферы образования в 

развитых европейских странах. 

В настоящее время подготовка специалистов в Республике Беларусь 

осуществляется по 15 профилям образования,  включающим около 400 

специальностей на первой ступени высшего образования и более 150 на второй 

ступени высшего образования. 
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При этом на современном этапе развития особую значимость в системе 

высшего образования приобретает подготовка магистров в  Республики 

Беларусь, растёт интерес к получению магистерского образования, 

академическая степень магистра становится все более престижной и 

соответствует высшему уровню профессиональной подготовки специалиста с 

университетским образованием. 

Получить высшее образование в Республике Беларусь, в том числе и 

магистерское, заинтересованы граждане различных стран, а не только 

резиденты Беларуси. Согласно аналитическому изданию «Образование в 

Республике Беларусь (2019/2020 учебный год)» за 2019/2020 учебный год в 

государственных учреждениях высшего образования республики обучалось18,4 

тыс. студентов и магистрантов, являющихся нерезидентами (7,1% от общей 

численности). Из них гражданами Туркменистана являются 9788 человек, 

России - 1439 человек, Китая - 1435 человек, Индии - 655 человек, Ирана - 529 

человек, Ливана - 514 человек, Таджикистана - 418 человек, Нигерии - 307 

человек,  Азербайджана - 291 человека, Украины - 248 человек, Казахстана - 

214 человек, и т.д. [3].  

В результате мониторинга мотивации абитуриентов при поступлении в 

магистратуру, который был проведен в апреле 2019г. кафедрой маркетинга 

Белорусского торгово-экономического университета потребительской 

кооперации (БТЭУ), у респондентов были выявлены следующие приоритеты 

поступления: «чтобы иметь лучшие возможности карьерного роста» (51,6%); 

«интересно учиться, получать новые знания» (30,4%); «чтобы иметь 

возможность получать более высокую заработную плату (24,5%); «чтобы иметь 

возможность быстрее найти работу по окончании»  (21,7%); «чтобы затем 

продолжить обучение в аспирантуре»  (18,0%); «чтобы изменить специальность 

(направление подготовки)» (13,3%); «по совету родителей, друзей, 

преподавателей (11,9%); «чтобы иметь возможность жить в общежитии (6,7%); 

«за компанию с друзьями» (3,2%); «это был случайный выбор» (2,6%); «чтобы 
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поехать на стажировку за рубежом»  (3,7%); «чтобы затем продолжить учиться 

за рубежом» (2%) и «другие приоритеты» (5,6%). 

В большей степени популярность магистратуры объясняется 

возможностью улучшить карьерное и финансовое положение и выпускника 

университета, и опытного специалиста, и руководителя, которому не хватает 

системных знаний для эффективного управления бизнесом. Меняется 

отношение к магистратуре и у работодателей. Как показывает практика, при 

приеме на работу наниматели все больше обращают внимание на наличие 

диплома магистра у соискателя. По оценкам специалистов рынка труда Европы, 

сотрудник со степенью магистра зарабатывает на 30 % больше. По данным 

исследований 89,9 % выпускников магистратуры имеют преимущество на 

рынке труда за рубежом [4]. 

На современном этапе реформирования высшего образования многие 

УВО Республики Беларусь рассматривают подготовку магистров как одно из 

приоритетных направлений своей деятельности 

В 2019 году на II ступень получения образования было принято 6345 

человек. Удельный вес поступивших в магистратуру в 2019 году по сравнению 

с 2015 годом увеличился на 6,28 %. Вместе с тем, необходимо отметить, что 

количество заинтересованных лиц получить образование в магистратуре 

постоянно росло только до 2018г. Контингент магистрантов на начало 

2019/2020 учебного года (далее – уч.г.) в Республике Беларусь составил 11908 

чел (таблица 1). 

До 2017/2018 уч. г. высшие учебные заведения осуществляли подготовку 

магистров по двум направлениям: научно-ориентированного  и практико-

ориентированного профилей. С 2019/2020 уч. г. «взят курс» на научно-

исследовательскую составляющую образовательной программы подготовки 

магистра, которая играет существенную роль для выпускников магистратуры 

классических университетов. 
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Таблица 1.  

Динамика численности магистрантов в Республике Беларусь в 2012-2020 гг. 

Годы 2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2017/ 
2018 

2018/ 
2019 

2019/ 
2020 

Принято в 
магистратуру 4467 5199 5970 6815 7654 10396 8177 6345 

Числен-ность маги-
странтов 6088 7552 8855 10227 11782 14947 14705 11908 

Выпущено из 
магистра-туры 3062 3319 3761 4516 5034 5920 6774 7479 

Примечание - Источник: [5]. 
 
Подготовка кадров на уровне магистратуры осуществляется для всех 

отраслей народного хозяйства Республики Беларусь. Больше всего 

востребована подготовка магистров в сфере экономики и управления (46,2%), а 

также в сфере техники и технологии (17,7%). Среди магистерских программ 

особой популярностью у абитуриентов пользуется специальность «Маркетинг», 

по которой ведут подготовку специалистов 12 учреждений высшего 

образования (23,5% от общего числа учреждений высшего образования) [5] . 

Такая тенденция сохраняется и для УО «Белорусский торгово-

экономический университет потребительской кооперации» (БТЭУ). 

Соотношение выпускников I ступени получения высшего образования и 

поступивших в магистратуру БТЭУ представлено в таблице 2. 

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что в период с 2015 по 2020 

годы всего принято на II ступень получения образования 1010 человек, что 

составляет 18,88% от общего количество выпускников I ступени получения 

образования. Наибольшее количество выпускников I ступени принято в 

магистратуру в 2017 году (30,9%). Удельный вес поступивших в 2020 году 

составил 15,92%.  
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Таблица 2. 
Удельный   вес  поступивших абитуриентов в магистратуру  УО  «Белорусский 

торгово-экономический  университет потребительской кооперации» в 2015-2020 гг. 

Годы 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого 

Отклонение 
(+;-) 

2020г. от 
2015г. 

Выпуск 
студентов 
I ступени 
получения 
высшего 
образования, чел. 

1514 1168 893 662 578 534 5349 -980 

Принято на 
II ступень 
 получения 
высшего 
образования, чел. 

219 170 276 166 94 85 1010 -134 

Удельный вес 
поступивших в 
магистратуру, % 

14,5 14,5 30,9 25,0 16,26 15,92 18,88 1,42 

Примечание - Источник: собственная разработка. 
 
Согласно предварительным заявкам отечественных организаций 

ежегодная потребность отраслей экономики в магистрах по специальности 

«Маркетинг» составляет не менее 150 человек, из них 80% – представители 

инновационно-ориентированных организаций, 20% – сферы образования [6]. 

Как показала практика, имеется ряд проблем в сфере подготовки 

специалистов в магистратуре. В настоящее время современная специфика 

высшего образования Республики Беларусь заключается в увеличивающемся 

разрыве между качеством образования и ростом требований к компетенциям 

специалистов. Выявлены противоречия между ожидаемыми со стороны бизнес-

структур результатами подготовки студентов к профессиональной 

деятельности и степенью их удовлетворения уровнем квалификации 

выпускников магистратуры. Значимой проблемой является выявленное 

несоответствие программ и технологий обучения студентов по специальностям 
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экономического профиля в учреждениях высшего образования потребностям 

рынка труда самих обучающихся, касающееся уровня владения ими 

профессиональной компетентностью. Актуальной проблемой остается 

проведение постоянного мониторинга требований работодателей к 

выпускникам магистратуры, что обусловлено необходимостью адаптации 

процесса обучения специалистов  к требованиям рынка труда с учетом 

формирования необходимых профессиональных компетенций, 

обеспечивающих эффективную инновационную деятельность отечественных 

предприятий Республики Беларусь. 

В современном образовательном пространстве высшей школы всё более 

заметной тенденцией становится развитие и внедрение дистанционного 

компонента образования, обеспечивающего доступность, эффективность и 

качество высшего профессионального образования в целом. Серьезная 

проблема сегодняшнего онлайн-образования Республики Беларусь – недостаток 

качественного контента, позволяющего обучающимся самостоятельно получать 

знания. Онлайн-курсы создаются в рамках отдельных учебных заведений и 

зачастую хранятся в них «за семью печатями». 

Использование технологий дистанционного образовательного 

взаимодействия даёт широкие возможности для управления учебной 

деятельностью, формирует новый характер взаимодействия преподавателя и 

обучающегося. Отработка нормативно-правового обеспечения позволит 

университетам  и обучающимся формировать индивидуальные 

образовательные траектории, использовать онлайн-курсы с привлечением 

преподавателей и передовых практик, что существенно повысит качество 

высшего образования. Возможность получения работы после прохождения 

онлайн-курсов — еще один из стимулов развития системы онлайн-обучения в 

магистратуре. Такая возможность повышает мотивацию поступления в 

магистратуру, помогает найти работу, соответствующую запросам общества 

[7]. 
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Применение дистанционных образовательных технологий в магистратуре 

способствует решению следующих задач: повышение учебной мотивации у 

обучающегося; развитие познавательной активности обучающихся через 

умение работать с различными дополнительными источниками информации, 

используя технические возможности компьютера и сети Интернет; 

стимулирование самостоятельности обучающихся в учебном процессе. 

Грамотное сочетание дистанционных и традиционных образовательных 

технологий дает очевидные результаты, главный из которых — повышение 

учебной мотивации. Бесспорно, использование дистанционных 

образовательных технологий в традиционном обучении помогает создать 

атмосферу взаимного сотрудничества, позволяет магистранту почувствовать 

поддержку со стороны преподавателя, способствует установлению более 

доверительных отношений между участниками образовательного процесса и, 

таким образом, индивидуализации обучения. 

В сегодняшнем понимании дистанционные курсы не замещают 

традиционные, скорее являются частью смешанных программ. Следующий 

шаг, который будет предпринят в системе белорусского образования — 

понимание, что в основе тренда развития дистанционного обучения лежит идея 

реализации модели мотивированного самообразования как непрерывного. 

В свою очередь преподавателям нужно соответствовать требованиям 

времени. И поэтому необходимо научить педагогов использовать, создавать и 

оценивать онлайн-курсы. Ресурсными центрами могут быть образовательные 

учреждения, образовательный, кадровый и материально-технический 

потенциал которых достаточен для удовлетворения образовательных 

потребностей студентов учреждений высшего образования. 

Сегодня каждый университет должен стать ресурсным центром обучения 

с использованием цифровых образовательных технологий, вокруг которого 

должна быть сформирована образовательная сеть, обладающая 

образовательными, кадровыми, функциональными, техническими ресурсами.  
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Повышение уровня системы управления подготовкой магистров, 

создание необходимых условий для внедрения инновационных подходов в 

обучении магистрантов обусловливают необходимость решения следующих 

задач: 1) изучение и внедрение передового зарубежного и отечественного 

опыта подготовки высококвалифицированных специалистов, ориентированных 

на инновации; 2) формирование необходимых профессиональных компетенций 

специалистов в соответствии с  требованиями работодателей; 3) своевременная 

переподготовка и повышение квалификации профессорско-преподавательского 

состава учреждений высшего образования с учетом современных подходов и 

технологий обучения в магистратуре; 4) создание инновационно-

ориентированных образовательных программ, технологий и продуктов, 

виртуальных и сетевых форм   обучения для магистрантов; 5) реализация с 

использованием бюджетного финансирования и средств учебных заведений 

инновационных проектов по использованию элементов дистанционного 

обучения в программах магистерской подготовки на базе ведущих вузов 

Республики Беларусь; 6) внедрение в учреждениях высшего образования новых 

специальностей и магистерских программ, отражающих потребности рынка 

образовательных услуг Республики Беларусь;  7) формирование системы 

опережающей подготовки специалистов для сегментов быстрого 

экономического роста, в том числе наукоемких отраслей, 

высокотехнологичных сфер деятельности и производств.  

Решение данных задач в системе магистерского образования позволит 

поднять на новый качественный уровень подготовку специалистов высшей 

квалификации для инновационной экономики Республики Беларусь; 

удовлетворить потребности рынка труда в кадрах необходимой квалификации. 
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У зв'язку з глобальною пандемією COVID-19 як ніколи гостро постає 

проблема дотримання принципу безперервності діяльності, який відповідно до 

Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» є 

одним з ключових принципів побудови систему бухгалтерського обліку та 

складання фінансової звітності [1]. 

Особливістю діяльності неприбуткових організацій є те, що відповідно до 

чинного законодавства їх діяльність має бути чітко прописана в установчих 

документах [2]. Таким чином в установчих документах має бути чітко 

прописана місія та мета, а також напрямки здійснення діяльності. 

Розглянемо вимоги до видатків неприбуткових організацій. Наразі діє 

пряма заборона на здійснення видатків інших ніж видатки на утримання 

організації та здійснення нею статутної діяльності [2]. Якщо в установчих 

документах неприбуткової організації прописано, що метою діяльності є 

допомога онкохворим у Києві та області, а організація фактично надасть 

допомогу людині, яка перебуває за межами Київської області, то така допомога 

може бути розцінена контролюючими органами як відхилення від статутної 

діяльності, що, у свою чергу, може призвести до втрати неприбуткового 

статусу. 

Стосовно доходів неприбуткової організації. Більшість установ 

фінансується за рахунок залучених донорських коштів. З початком пандемії 



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

www.openscilab.org  Економічні науки 

© Баранов С.М.   91 

увага донорів значною мірою фокусується на програмах пов'язаних з 

подоланням наслідків та розробкою методів протидії COVID-19. Проте, наразі у 

Податковому кодексі України не існує обмежень щодо здійснення 

неприбутково організацією, яка зареєстрована відповідно до чинного 

законодавства, підприємницької діяльності, за умови що отримані доходи 

будуть спрямовані виключно на фінансування статутної діяльності. 

Враховуючи, описану вище специфіку діяльності неприбуткових установ, 

задля мінімізації ризику недотримання принципу безперервності діяльності 

вважаємо доцільним: 

- Спираючись на данні бухгалтерського обліку налагодити процес 

бюджетування, що дозволить здійснювати ефективне управління видатками, 

нівелюючи вірогідність втрати джерел фінансування та активів, необхідних для 

підтримання діяльності; 

- Забезпечити розробку та наявність планів по залученню коштів, які 

мають містити плани розробки нових програм діяльності, стратегію залучення 

донорів та можливі шляхи отримання додаткового доходу; 

- Проаналізувати доцільність залучення донорських коштів через 

мережу Internet. Відповідно до дослідження Forbes одним з ключових 

напрямків діяльності неприбуткових установ має бути спрощення процесу 

залучення донорських коштів [3]. Враховуючи карантинні обмеження, час, який 

користувач проводить у всесвітній мережі, значно збільшився. Саме тому 

розробка стратегії активізації неприбуткової організації у всесвітній мережі 

може стати ключем до підвищення рівня доходу організації; 

- Розробити систему аналітичних звітів, що міститимуть дані щодо 

існуючих, потенційних та можливих джерел фінансування, вірогідності 

залучення або втрати донора, тощо. Спираючись на історичні данні 

бухгалтерського обліку, такі звіти мають містити данні щодо частки кожного 

джерела фінансування у загальному обсязі отриманих доходів за визначений 

період. Варто розуміти, що наявність джерел фінансування частка яких у 
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загальній структурі доходів неприбуткової організації є значною, може 

ідентифікувати потенційні ризики безперервності діяльності у разі втрати 

такого донора / скорочення доходів від діяльності; 

- Розробка плану підтримання діяльності в умовах надзвичайної ситуації. 

Заздалегідь підприємства усіх форм власності ігнорують створення планів, які б 

надавали змогу оперативно відновлювати роботу у разі настання надзвичайної 

ситуації. Яскравим прикладом є пожежа, яка сталася в одному з найбільших 

хостинг-провайдерів у світі – OVH 10 березня 2021 [4]. В результаті пожежі 

було паралізовано 3,6 мільйонів веб-сайтів що належали урядовим організаціям 

ЄС, банкам та іншим підприємствам усіх форм власності. Одразу після початку 

пожежі, засновник OVH Октав Клаба звернувся через соціальні мережі до всіх 

клієнтів компанії з проханням активувати свої плани дій в умовах 

надзвичайних ситуацій. Виявилося, що більшість компаній таких планів не 

мало, що привело до повної зупинку роботи уряду Франції та деяких банків на 

час більший ніж 15 годин, деякі компанії безповоротно втратили інформацію 

необхідну для здійснення статутної діяльності. 

Таким чином, дотримання принципу безперервності діяльності 

неприбуткової організації в умовах глобальної пандемії COVID-19 керівництво 

такої організації має розробити та впровадити у діяльність системи 

бюджетування витрат, алгоритми аналізу поточних та перспективних шляхів 

фінансування, а також розробити плани щодо залучення коштів на здійснення 

статутної діяльності. Також важливим аспектом залишається розробка планів 

дій в умовах надзвичайних ситуацій. 
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https://www.forbes.com/sites/forbesnonprofitcouncil/2019/10/22/12-nonprofit-trends-were-likely-to-see-in-2020-according-to-experts/?sh=6a3299f672af
https://www.seattletimes.com/business/fire-at-french-cloud-computing-firm-disrupts-websites/
https://www.seattletimes.com/business/fire-at-french-cloud-computing-firm-disrupts-websites/
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аспірант 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника» 

 

Галузь сільського господарства є однією з провідних в економіці України, 

адже вона не тільки забезпечує країну сировиною та продуктами харчування,  а 

й здійснює активну зовнішньоекономічну діяльність з країнами Європейського 

Союзу, країнами Азії та іншими країнами світу, що в свою чергу сприяє 

нарощенню економічного потенціалу держави та її збагачення. 

Україна має великий аграрний потенціал і це вивело її на провідні позиції 

світового ринку сільськогосподарської продукції. Основними продуктами 

експорту є зернові та технічні культури, які в свою чергу забезпечують 

конкурентоспроможність АПК України та його прибутковість.  

Важливим показником ефективності розвитку цієї галузі є рентабельність 

сільськогосподарської продукції, яка характеризується системою показників та 

вираховується як співвідношення чистого прибутку підприємства до його 

загальної суми витрат, що були при виробництві продукції. 

Питанню дослідження прибутковості та підвищення рентабельності 

присвячено багато праць як вітчизняних, так і зарубіжних вчених. Зокрема, 

значний внесок зробили С.Ф. Покропивний, Л. А. Лахтіонова, М. В. Бець, 

М. Д. Білик, О. В. Павловська,  А.Г.Загородній, Г.О. Портин, Г.Л. Вознюк, 

Н.М. Богацька. 
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Однак, незважаючи на значні досягнення у теорії зростання 

прибутковості та рентабельності, питання щодо підвищення ефективності 

управління рентабельністю саме сільськогосподарських підприємств 

досліджені і висвітлені недостатньо. 

Загородній А.Г. та Вознюк Г.Л. вважають, що «рентабельність – це 

виражений у відсотках відносний показник прибутковості, який характеризує 

ефективність витрат підприємства загалом або ефективність виробництва 

окремих видів продукції» [1, с. 516]. 

Зафіксовано, що у 2012 році відбулося зниження рівня рентабельності 

всіх основних видів продукції рослинництва: прибутковість зернових і 

зернобобових культур зменшилася з 26,1 % у 2011 р. до 14,8 % у 2012 р,; 

соняшника – з 57 % до 45,1 %; ріпаку – з 32,1 % до 20,6 %.; картопля – 

рентабельність у 2012 р. склала мінус -21,4 % проти плюс +17,7 % у 2011 р. 

Таблиця 1 

Взаємозалежність ціни та рентабельності продуктів рослинництва   

в Івано-Франківській області 
 

Проду
кти 

рослинництва 

2015 р. 
 

2016 р. 2017 р. 2018 р. 

Ціна 
грн. т. 

Рент. 
% 

Ціна 
грн. т. 

Рент. 
% 

Ціна 
грн. т. 

Рент. 
% 

Ціна 
грн. т. 

Рент. 
% 

Зернові та 
зерново бобові 
культури 

2692,0 32,4 3182,1 42,0 34520,
0 

10,5 3750,2 6,2 

Цукровий 
буряк 
фабричний 

992,2 54,6 955,7 54,4 788,5 24,4 636,9 -9,0 

Соняшник 6418,0 52,1 7359,3 23,6 8784,5 30,9 8553,9 4,0 

Картопля 2843,5 23,0 2780,6 20,4 4880,4 12,8 3340,4 -2,8 

Овочеві 
культури 

7570,2 22,5 9130,2 11,0 9947,4 2,7 13380,8 -7,5 

Плодові та 
ягідні культури 

2683,9 18,6 5835,1 34,3 6560,5 60,8 6776,8 50,8 

*Джерело: розроблено автором на основі джерела [2] 

Рівень рентабельності виробництва продукції сільського господарства 

розраховується як відношення прибутку (збитку) від реалізації продукції 



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

© Галас Л.І. 96 

сільського господарства до її повної собівартості, відповідно рентабельність 

цукрових буряків  зменшувалася з 36,5 % у 2011 р. до 7,8 % у 2012 р., а за 2012 

по 2015 роки вона зросла до 24,2 %.  Як бачимо з таблиці 1 у 2018 році 

половина продуктів рослинництва стали нерентабельними, а саме цукровий 

буряк, картопля і овочеві культури. З діаграми ми бачимо взаємозалежність між 

зростанням ціни та його рентабельністю, що і вплинуло на прибутковість даної 

галузі. 

Тваринництво – особлива галузь сільського господарства, стан розвитку 

якої  вагомо впливає на економічний потенціал АПК країни, на всі сфери 

суспільного виробництва. Тваринництво забезпечує населення високоякісними, 

калорійними, дієтичними і вітамінізованими продуктами харчування, а 

промисловість – сировиною. 

В таблиці 2 наведено середні ціни на основні продукти тваринництва в 

Івано-франківській області та їх рентабельність у розрізі 2015-2018 років. 

Таблиця 2 

Взаємозалежність ціни та рентабельності продуктів тваринництва   

в Івано-Франківській області 
Основні категорії господарств 2015 рік 2018 рік Різниця 

 
Середня ціна 

Сільськогосподарські тварини, 
грн за т живої маси 

27366,3 36274,3 32% 

Молоко, грн за т. 3977,8 7205,4 81% 

Яйця, грн за тис .шт. 1199,6 1410,4 17,6% 
Рентабельність 

Велика рогата худоба на м’ясо 14,3 % -8,7 % -5,6% 

Свині на м’ясо 68,3 % 18,8 % -49,5 % 
Птиця на м’ясо 7,1 % 0,8 % -6,3 % 
Молоко 18,4 % 23,3 % 4,9 % 
Яйця 120 % -24,0 % -144 % 

*Джерело: розроблено автором на основі джерела [2] 
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Середня ціна сільськогосподарської продукції є також ціною 

реалізованою підприємствами і визначається як середня вартість одиниці 

реалізованої власно виробленої продукції з урахуванням її якості, але без 

урахування податку на додану вартість, дотацій, накладних, транспортних та 

експедиційних витрат, яка розраховується шляхом діленням вартості 

реалізованої за відповідний період продукції на її кількість. Як бачимо, середня 

ціна на продукти тваринництва  постійно зростає, особливо на молоко та 

молочні продукти, що позитивно вплинуло на рентабельність цього виду 

продукції (4,9 %), а середньо річний удій молока від однієї корови в Івано-

Франківській області зростає від 4354 кг (2015 р.) до 4798 кг (2018р.). 

Таким чином суть значення  показника рентабельності полягають у 

наступному:  

1) це один з основних критеріїв, що використовуються при оцінці 

ефективності роботи підприємства;  

2) метою підприємств за умов ринкової економіки є підвищення 

рентабельності;  

3) рентабельність є результативним, якісним показником діяльності 

підприємства;  

4) чим вища рентабельність, тим більша фінансова стійкість 

підприємства; 

 5) підвищення показників рентабельності дозволяє вільно конкурувати 

підприємству на ринку;  

6) для акціонерів і засновників важливість показників рентабельності в 

тому, що при їх збільшенні зростає й інтерес до даного підприємства, а як 

наслідок, ростуть ціни на акції;  

7) за допомогою показників рентабельності підприємці можуть оцінити 

привабливість бізнесу в певній сфері [3]. 

Отже, рентабельність підгалузі рослинництва показує більш позитивні 

тенденції розвитку, а найбільше позитивний показник у плодових, ягідних, та 
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зерново бобових культур, а найбільш негативні тенденції проявляються в 

овочевих культурах та цукровому буряку фабричному. Розглядаючи 

тваринництво, то ця підгалузь характеризується високим від’ємним показником 

рентабельності, що відображено у негативних показниках рентабельності яєць    

(-144%) та свиней на м’ясо (-49,5). В даній підгалузі прибутковим та 

рентабельним продуктом виробництва є молоко та молочні продукти. 
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Грень Р.Т. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ВИХІДНИХ ПОЛОЖЕНЬ ЦИФРОВІЗАЦІЇ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 

 

Грень Роман Тарасович 

 

Цифрова економіка пов’язана з появою виробництва і виникненням 

практик економічної діяльності, що істотно відрізняються від тих, які існували 

раніше. 

Цифрові тенденції, що спостерігаються сьогодні, охоплюють майже всі 

сфери життя - від медицини та освіти до запровадження зборів, 

характеризуються «уберизацією» (відмовою посередників) економіки та 

здійснюються на спеціальних цифрових платформах [2]. 

На сьогодні виокремлено такі технології, які найбільшою мірою 

впливають на цифровізацію економіки [3, c. 6]: 

 – інтернет речей і автоматизація виробництва,  

– цифрове проектування і моделювання, 

– технології віртуалізації: віддалений доступ, віддалений офіс та ін., 

– мобільні технології та крос-канальні комунікації. 

Всесвітня економіка на сучасному етапі - це комплекс міжнародних 

економічних відносин та національних економік, що входять до системи 

міжнародного поділу праці, які беруть участь у міжнародному обміні та 

залежать від нього. 

Для держави використання цифрових технологій означає зменшення 

витрат, а для громадян зручність та швидкість отримання послуг (сертифікатів, 

дозволів тощо). Коли гравці ринку перейдуть на цифрову платформу, вони 

приймуть на себе деякі функції регулятора. Держава може створювати цифрові 

платформи на тих ринках і в тих галузях, де це доцільно і вигідно. Це 

інструмент різних сфер модернізації, який сприяє більш справедливій та 
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прозорій конкуренції, більш раціональним відносинам між громадянами та 

державою (без черг, бюрократії та корупції). 

Широке впровадження цифрових технологій може прискорити і знизити 

витрати на ринкові операції. Цифрова ера змушує звичайні компанії 

змінюватися та використовувати сучасні технології, щоб залишатися 

конкурентоспроможними та виживати. Економіка бізнесу удосконалюється. 

Цифрова економіка повинна включати не тільки цифровий бізнес у чистому 

вигляді, але також бізнес електронної комерції та бізнес, який розвиває та 

підтримує цифрову інфраструктуру традиційного бізнесу та промисловості [4, 

с. 1128]. 

Принципи цифровізації: 

• загальнодоступний («Цифровізація» повинна забезпечити кожному 

громадянину рівний доступ до послуг, інформації та знань, що надаються на 

основі цифрових технологій. Реалізація цього принципу можлива завдяки 

об’єднанню зусиль політиків, організацій, органів державної влади, бізнесу та 

громадськості); 

• цільове спрямування («Цифровізація» повинна бути зосереджена на 

формуванні переваг у різних сферах життя); 

• удосконалення («Цифровізація» -–  це механізм економічного 

зростання для підвищення ефективності та продуктивності за рахунок 

використання цифрових технологій); 

• свобода інформації (Українська "цифровизація" повинна 

підтримувати розвиток інформаційного суспільства, соціальних медіа, 

"креативного" середовища та "креативного" ринку. Створення власне 

українського контенту відповідно до національних чи регіональних потреб 

повинно сприяти зміцненню інформаційного суспільства та соціальному, 

культурному та економічному розвитку); 

• міжнародне співробітництво (Українська діджиталізація (цифрова 

трансформація) повинна бути зосереджена на міжнародному, європейському та 
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регіональному співробітництві з метою інтеграції України до ЄС, доступі 

України до європейських та світових ринків електронної комерції та послуг, 

банківській діяльності та ринку цінних паперів тощо. , співпраця та синергія на 

регіональних ринках); 

• впевненість та безпека (Формування довіри, включаючи 

інформаційну безпеку, кібербезпеку, захист конфіденційності персональних 

даних, конфіденційність та права користувачів цифрової економіки, є 

необхідною умовою для одночасного розвитку та безпеки цифровізації). 

На рис. 1 зображено засади розвитку цифрової економіки України та її 

місце в системі управління. 

 

Рис. 1. Засади розвитку цифрової економіки України. 

 

 



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

© Грень Р.Т. 102 

 

Використання електронних даних керівниками компаній під час 

прийняття управлінських рішень є однією з частин процесу цифровізації. Цей 

підхід підвищує ефективність та конкурентоспроможність підприємства 

шляхом узагальнення автоматизованих інформаційних ресурсів, спрямованих 

на вирішення певної проблеми та прийняття управлінських рішень шляхом 

розробки алгоритмів вирішення проблем. Як зазначено в Концепції, дані є 

основним ресурсом усієї цифрової економіки [1]. Цифрова та текстова 

інформація створюється та надається електронним зв'язком через додаток: 

1) цифрові електронні пристрої,  

2) цифрові електронні системи,  

3) цифрові електронні системи. 

З метою реалізації ідеї цифровізації в Україні, насамперед, на 

національному рівні було проаналізовано здатність підприємств 

використовувати та виробляти цифрові та текстові дані за допомогою 

електронних цифрових пристроїв. Відповідно до Розпорядження № 67 [1], ідея 

оцифрування в Україні полягає в:  

- оцифруванні існуючих галузей,  

- створенні нових галузей на основі цифрових технологій,  

- перетворенні всіх сфер життя в нові, більш ефективні та сучасні галузі. 

Для прискорення процесу оцифрування необхідно інтегрувати всі ідеї, дії, 

ініціативи та розроблені спрямовані на нього програми у:  

- програми розвитку, 

 - галузеві стратегії,  

- регіональні стратегії,  

- національні стратегії. 

Держава поставила перед собою ряд завдань для реалізації ідеї 

оцифрування, серед яких:  
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1) виправлення недоліків ринкових механізмів, подолання інституційних 

та правових перешкод; 

2) запускати проекти цифрової трансформації на національному рівні; 

3) запровадити систему стимулювання розвитку цифрових інфраструктур; 

4) формувати потреби у використанні цифрових технологій між бізнесом 

та населенням, підтримувати розвиток відповідних цифрових навичок, 

розробляти механізм реалізації відповідних стимулів та стимулів для підтримки 

цифрового підприємництва та розвитку цифрової економіки. 

Створення цифрового простору в Україні має стати пріоритетним 

напрямком розвитку та відкрити нові можливості для модернізації традиційних 

галузей та ринків в Україні. Перехід до цифрової економіки відбудеться 

шляхом оцифрування бізнес-процесів, впровадження цифрових технологій у 

роботу промислових компаній, державних установ та фінансових установ. 

Цифрові технології спрямовані на підвищення ефективності підприємств, 

різних організацій для забезпечення швидкої взаємодії між усіма учасниками 

ринку. 

Подальші дослідження повинні бути зосереджені на розробці заходів для 

узгодження українських стандартів у галузі інформаційних та інформаційних 

технологій та телекомунікацій із світовими стандартами. 
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Актуальність дослідження духовної сфери майбутнього психолога 

незаперечна, оскільки в сучасних українських реаліях є запит на особистість, 

яка б орієнтувалась на дійсні  духовні цінності у вчинках, думках і словах, і в 

результаті такої активності генерувала свій духовний потенціал. Особливо 

важливо це для  фахівців, які обирають професію типу «людина-людина».  

Виникнення духовного Я людини як суб’єкта власного психічного життя і 

її подальша самореалізація починається з  усвідомлення необхідності для себе 

визначити як конкретно вона розуміє загальнолюдські духовні цінності – 

істину, любов, добро, свободу, відповідальність, красу. Тому у психологічних 

дослідженнях духовність часто розглядається як необхідність враховувати 

звернення до вищих ціннісних інстанцій конструювання особистості, що 

відображує принцип саморозвитку і самореалізації людини як сутнісний 

механізм духовного зростання особистості.  

Здійснивши емпіричну частину дослідницької роботи духовної 

самореалізації майбутніх психологів, приходимо до висновку, що вкрай 

важливим при професійному становленні психолога постає необхідність 

розроблення програми усвідомлення, розкриття та реалізації духовної сфери 

https://orcid.org/0000-0002-5045-6909
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професіонала людської психіки.  

При розроблені тренінгової програми духовної самореалізації доцільне 

застосування, крім традиційних засобів – технік образів та метафор, завдяки 

яким вдасться більш повно та ширше розкрити психологічне пізнання 

феномену духовності. Адже, психологічне пізнання духовного Я студента – це 

не тільки науково-теоретичне, понятійно-знакове, логічне мислення, яке в 

більшій мірі формалізоване, але й образне, художнє, наочно-дійове мислення, 

споглядання, що в своїй основі має символічну свідомість, символізацію та 

інтерпретацію символів, за допомогою яких можна проникнути  у власний 

внутрішній світ.  

Метою дослідження є продемонструвати доцільність застосування 

техніки метафори з позиції позитивної психотерапії при розробленні 

тренінгової програми духовної самореалізації майбутніх психологів під час 

освітньої соціалізації у ВНЗ.  

Якщо звернутися до великого психологічного словника, то метафора 

(англ. metaphor)  розглядається як словесне висловлювання, що використовує 

підміну понять, які мають часткову подібність [1, с. 341].  

У дослідженні приділяємо увагу розкриттю техніки метафори з точки 

зору  позитивної психотерапії. Засновником якої є німецький психотерапевт 

Н. Пезешкіан. Позитивна психотерапія як метод самодопомоги активно 

використовує можливості клієнтів створювати історії, притчі, казки власного 

життя, щоб допомагати клієнтам побачити події зі сторони, без оцінок та 

повчань. Це допомагає зняти оцінний компонент процесу консультування і 

дозволяє людині відчути себе вільною, зберігаючи власну систему цінностей і 

межі власного життєвого простору. Цікавою є думка Н. Пезешкіан, де 

проводиться  аналогія історій із ліками, що якщо їх вчасно та згідно 

рекомендацій лікаря застосувати, то вони можуть стати відправним пунктом 

для терапевтичних зусиль того ж лікаря та сприяти зміні життєвої позиції і 

поведінки пацієнта [2, с.11].  
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Психотерапевт наголошує, що поряд із надзвичайною цікавістю, 

поетичністю викладу, метафори містять дещо неочікуване та непередбачуване, 

зовсім інший образ думок, які до цього здавалися незвичними. Відповідно зміст 

метафори стає близьким і зрозумілим для людини [2, с.12].  

Важливо зазначити, що науковець виокремив такі функції метафор 

(історій) як дзеркала, моделі, медіатора, пролонгування, історії як носії 

традицій, історії як міжкультурні посередники, історії як помічники регресії, 

історії як контр концепції [3, с. 176-179].  

А саме, якщо провести аналогію до розкриття проблеми духовної 

самореалізації особистості майбутнього професіонала, то: 

- функція моделі – історія виступає моделлю, а саме передає 

розуміння духовних вчинків і пропонує можливі варіанти розгляду духовної 

поведінки, вказує на наслідки вирішення духовних ситуації. Ця модель гнучка 

та містить безліч можливостей інтерпретації та зв’язків з власним баченням 

феномену духовності в житті; 

- функція медіатора (посередника) – у тренінговій роботі 

конфронтація між учасниками та ведучим пом’якшується тим, що історія може 

виступати як медіатор. Вона є проявом толерантного ставлення як між 

учасниками програми, так і між учасниками та ведучим, шануються особистісні 

бажання кожного з присутніх. Історія виконує роль фільтра. Вона є  захистом та 

дозволяє йому хоча б на певний час звільнитися від своїх певних установок, 

стереотипів та захисних механізмів.  

- функція пролонгування – завдяки образності, історії добре 

запам’ятовуються і можуть бути використані в розумінні феномену духовності. 

Розширюється первісне розуміння історії та актуалізуються нові підходи, які 

допомагають зрозуміти власні міфи стосовно феномену духовності як такого, 

що наповнює та рухає життя людини в цілому; 

- історії як носії традицій – історія виходить за рамки життя 

індивіда і призводить до нових думок, умовиводів і асоціацій. Вони 
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передаються із покоління в покоління і здається не змінюються. Проте вони 

містять нове, можливо раніше невідоме значення основ духовної поведінки, 

вчинків, яке залежить від розуміння того, хто їх слухає. 

- історії як міжкультурні посередники - будучи носіями традицій 

історії представляють різні культури. Вони передають характерні для певної 

культури правила, концепції і норми духовної поведінки. Зміст цих історій дає 

людині, як представнику певного культурного середовища, підтримку та 

гарантію. Пропонують варіанти розгляду поняття духовного, які прийнятні в 

певному культурному співтоваристві. Знайомлячись з історіями інших культур 

з’являється  інформація про правила духовної поведінки в них, показують інші 

моделі вирішення проблем і дають можливість розширити власний репертуар 

концепцій, духовних цінностей і рішень духовних конфліктів; 

- історії як помічники регресії - через історії звертаємося до інтуїції і 

фантазії учасників програми. Повернення до фантазії в суспільстві, 

заснованому на досягненні реальних успіхів, має значення регресії, кроку назад 

до більш ранніх ступенів розвитку. Вони відкривають ворота для фантазії, 

образного мислення, ні до чого не зобов’язують, безкарно діють з 

фантастичними елементами, на подив та захоплення; 

- історії як контрконцепції – за допомогою історії людині 

пропонується не теорія, а контрконцепція, яку вона може прийняти або 

відхилити. Свідомо надається інформація (зазвичай багатозначна) з 

індивідуальної, сімейної, духовної проблеми, яка спочатку може привести до 

непорозуміння. Тому історія – це лише особливий випадок людської 

комунікації, при якій відбувається обмін концепціями.  

Досліджуючи можливості історій Н. Пезешкіан розділив їх на дві групи. 

До першої групи він відніс історії, які стверджують, що норми в цьому світі є та 

до другої групи входять історії, які піддають сумніву непорушність норм і вони 

не є взаємовиключними. Інтерпретація змісту кожної історії виходить з 

особливостей мисленнєвої картини та світогляду людини, що в свою чергу 



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

www.openscilab.org  Економічні науки 

© Грень Р.Т.   109 

дозволяє їй по новому «звучати» розглядаючи ту чи іншу ситуацію. Важливо 

зазначити, що коли людина сприймає відносність окремих норм та цінностей 

життя, то зміни поглядів, установок і системи світогляду відбувається не за 

рахунок втрати цих же цінностей, а за рахунок розширення «картини світу», 

можливостей, обізнаності та розуміння більш бажаних цінностей будь яких 

сфер життя людини. 

Висновок. Отже, техніка метафори буде доречною у використанні 

практичної частини дослідницької роботи духовної самореалізації, оскільки 

дозволить активізувати образне, правопівкульне мислення майбутніх 

психологів. Також варто зазначити, що застосування даної техніки впливатиме 

не лише на розум, але й на серце, дозволить розширити бачення психологічних 

знань духовної сфери життя людини, віднайти нові можливості та варіанти 

самореалізації  духовного Я майбутнього професіонала психології.  
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Україна займає 59 місце в світі за показником «гендерний розрив», що 

готується Світовим економічним форумом та вимірює величину гендерного 

розриву у чотирьох важливих сферах нерівності між чоловіками та жінками: 

економічна участь, рівень освіти, політичне представництво та сфера здоров’я. 

З точки зору гендерної нерівності можна виділити п’ять порушень прав 

жінок в Україні: жертви домашнього насильства; отримують меншу зарплатню; 

мають меншість у владі; обмежені у кар’єрі; заручниці стереотипів [1].  

Виклики, з якими зіштовхуються жінки у професії: більшість жінок 

зіштовхувалася у своїй професійній діяльності з упередженим гендерним 

ставленням з боку колег-чоловіків – 61%, при цьому колеги-чоловіки очікують 

від жінок певної поведінки, пов’язаної з господарською функцією; недооцінка 

жіночого лідерства (76% визнали, що у професійному середовищі жінки 

поступаються чоловікам лідерськими позиціями); ринок, який більше 

орієнтований для кар’єрного розвитку чоловіків (70% визнали цей факт); 

пріоритет можливостей у чоловіків визнали 64% при доступі до керівних посад 

та підвищенні за рівних умов кандидатів; для жінки 

є взаємосуперечливими кар'єра та повноцінне сімейне життя (96%). 

Базовим документом у сфері ґендерної рівності на міжнародні арені є 

Конвенція ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (далі ‒ 

Конвенція), яку Україна ратифікувала 1981 року: 
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– відповідно до статті 1 Конвенції усі жінки мають бути захищені від 

дискримінації: і кожен індивідуум, і група осіб. Жінки не можуть бути 

дискриміновані також за іншими ознаками (сімейний стан, раса, каста, вік, 

релігія, національність, стан здоров’я, економічний статус); 

– Конвенція вимагає забезпечення прав людини на основі рівності жінок і 

чоловіків. Стандарти рівності, визначені Конвенцією, складають принцип 

дійсної рівності; 

– Конвенція спрямована на реалізацію прав людини і основних свобод в 

усіх сферах життєдіяльності. Цивільні та політичні права жінок не 

відокремлюються від їхніх економічних, соціальних і культурних прав [2].  

Військові конфлікти здійснюють значний вплив на життя суспільства. 

Якщо подивитись на війну і насильство через ґендерні окуляри, то можна 

побачити, що і чоловіки, і жінки страждають від них, але не однаково. Жінки: 

вимушені шукати безпечне місце проживання для своєї сім’ї,  адаптуватися до 

нових умов, шукати нову роботу, влаштовувати дітей у школу, доглядати літніх 

батьків. При цьому жінки потерпають: від ґендерно зумовленого насильства, 

яке часто використовується в умовах військового конфлікту, у тому числі, як 

засіб маніпулювання та погроз для місцевого населення; від домашнього 

насильства в сім’ях демобілізованих. Чоловіки: отримують фізичні та/або 

психологічні травми, важко адаптуються до нових умов, виражають агресію 

внаслідок нелікованих поствоєнних симптомів [3].  

Поява жінок, спрямованих на освіту і кар’єру, розглядається як позитивна 

тенденція. Трудова діяльність, що формує професійно значущі якості 

особистості, впливає на формування позитивної «Я-концепції» і стосується 

окремих аспектів ґендерної ідентичності [4].  

Традиційна чоловіча культура створила суттєві бар’єри на шляху рівності 

між чоловіками та жінками. Основними проблемними питаннями, які 

виникають в роботі жінки-правоохоронця і впливають на її «Я-концепцію», є: 

подвійне навантаження (сім’я – робота), негативне ставлення з боку 
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керівництва до жінок в репродуктивному віці, високі посади жінок-

правоохоронців приймають як незаслужене просування, значна частина жінок 

погоджується з наявною системою ролей у соціумі, приймає існування 

традиційно «чоловічих» спеціальностей, напруженість у правоохоронній 

діяльності впливає на інші сфери життя жінки. Крім того, до проблем, які 

мають місце у професійному середовищі правоохоронців, можна віднести такі: 

службові взаємовідносини по «вертикалі» і «горизонталі», конкуренція жінок і 

чоловіків, криза ідентичності (жінці пропонується розвивати в собі суто 

чоловічі якості). 

Жінки-військовослужбовці, як правило, обирають одну з таких стратегій 

поведінки: особисте життя жінки відходить на другий план, а всі сили, знання 

спрямовуються на побудову військової кар’єри; військова кар’єра відходить на 

другий план, більша увага надається особистісному життю; жінки намагаються 

гармонійно поєднати кар’єру та особисте життя. При цьому в окремі періоди 

життя більша увага надається або кар’єрі, або особистісному життю. 

В сучасних умовах жінки-правоохоронці будують свої професійні плани, 

часто нехтуючи будь-якою іншою сферою життя або обмежуючи її прояви.  

Із часу здобуття незалежності служба в Збройних силах України 

сприймалася винятково як чоловіча стезя. Жінки в однострої обіймали 

переважно «мирні» посади – діловоди, медики, зв’язківці, тобто виконували 

здебільшого обслуговуючу функцію. Тут, як і в будь-якій сфері, пов’язаній із 

надмірним фізичним та моральним навантаженням, усталився стереотип – «не 

жіноча справа». Проте війна на Донбасі 2014 року показала, що жінка може так 

само, як і чоловіки, виконувати бойові завдання, опанувати будь-яку військову 

спеціальність. Глибину проблеми стало видно, коли перші добровольці почали 

повертатися з війни. Часто питання було не тільки в легітимізації бійців 

добровольчих підрозділів, а й, зокрема, дій жінок у складі як добробатів, так і 

ЗСУ.   
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В останні роки вдалося подолати частину міфів та стереотипів щодо 

жінок на військовій службі не тільки на рівні ставлення товаришів по службі й 

командування, а й на законодавчому. Органам системи МВС вдалося посилити 

роль жінок в інституціях сектору безпеки шляхом унесення змін до 

нормативно-правових документів та зменшити бар’єри для участі жінок в усіх 

сферах діяльності сектору безпеки. Згідно із Законом «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо забезпечення рівних прав і можливостей жінок та 

чоловіків під час проходження військової служби у ЗСУ та інших військових 

формуваннях» (2018 р.), жінки виконують військовий обов’язок на рівних 

засадах із чоловіками (за винятком випадків, передбачених законодавством з 

питань охорони материнства та дитинства).  

Нові зміни передбачають: надання особам обох статей рівні можливості 

щодо укладення контракту на проходження військової служби, визначивши, що 

жінки можуть укладати контракт на проходження військової служби до 

досягнення граничного віку перебування на військовій службі; закріплення 

принципу, за яким жінки мають проходити військову службу на рівних засадах 

із чоловіками, що включає рівний доступ до посад і військових звань та рівний 

обсяг відповідальності під час виконання обов’язків військової служби; 

скасування обмежень щодо призначення військовослужбовців-жінок у добовий 

наряд, відправлення у відрядження і звільнення від проходження зборів [5].  

Саме після набуття чинності законодавчих змін уперше в незалежній 

Україні з’явилися жінки-генерали – Людмила Шугалей і Оксана Хоменко. 

В системі Міністерства внутрішніх справ України працює 70 000 або 24,5 

% жінок від загальної кількості осіб. З них: у Національній гвардії – 4 000, у 

Державній прикордонній службі України – 11 000, у Державній службі України 

з надзвичайних ситуацій – 8000. У Патрульній поліції України служать понад 

3000 жінок. 

Щороку в Україні збільшується кількість жінок, які добровільно йдуть до 

лав Збройних Сил. Їх не лякають важкі фізичні навантаження, добові наряди й 
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відрядження у гарячі точки. Нині у ЗС України служить 29 760 жінок (14 % від 

загальної кількості), із них: 4 250 офіцерів; 6 973 сержанти; 17 438 солдатів; 

1 099 курсантів. На керівних посадах осіб офіцерського складу проходять 

військову службу 1090 жінок. 

Загалом на командних посадах у війську перебувають 86 жінок-

військовослужбовців, з них: 6 осіб — командири рот (медичних), 78 осіб — 

командири взводів, 2 жінки — командири мінометних батарей. У складі 

міжнародних місій працюють 5 жінок. У складі національного персоналу місії 

ООН проходять службу 2  жінки-військовослужбовці. На посадах у 

багатонаціональних органах військового управління – 2 жінки. 

Статус учасника бойових дій за участь в АТО/ООС надано 9136 

військовослужбовцям-жінкам. 

МВС є одним із перших відомств, де в апараті створено уповноважений 

підрозділ з дотримання гендерної рівності, де передбачені  зміни до 

функціональних обов’язків керівників всіх рівнів органів системи МВС у 

частині дотримання принципу рівних прав та обов'язків жінок і чоловіків. За 

2020 рік відбулося збільшення частки жінок в підрозділах МВС,  а саме:  в 

ДСНС на 5%, в Національній поліції на 2%, в Нацгвардії на 7 %. Питома вага 

чисельності жінок в особовому складі МВС України: Державна міграційна 

служба 78,9%, Державна прикордонна служба 26,5%, Національна поліція 

України 25,5, Національна гвардія України 11,3. 

Питома вага жінок на керівних посадах: Державна міграційна служба  

61,0%, Державна служба України з надзвичайних ситуацій 20,6%, Національна 

поліція України 17,7%, Державна прикордонна служба 12,9%, Національна 

гвардія України 6,6% Військовослужбовці-жінки, які перебувають 

у військовому званні офіцерського складу: полковник — майже 100 осіб,  

підполковник — майже 280 осіб, майор — майже 440 осіб, капітан — майже 

600 осіб, старший лейтенант — майже 850 осіб, лейтенант — 920 осіб, 
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молодший лейтенант — майже 300 осіб. За  призовом осіб офіцерського складу 

терміном на 18 місяців служить 161 жінка [6].  

Основні причини призову жінок: 47,44% жінка є членом сім'ї 

військовослужбовця, 34,62% рівень грошового забезпечення 

військовослужбовців, 23,08%  неможливість працевлаштуватися у цивільних 

структурах, 19,23% рівень пенсійного забезпечення військовослужбовців, 

17,95% існування певної системи пільг для військовослужбовців [7].  

Крістін Лаґард, голова Міжнародного валютного фонду сказала:«Коли 

жінок закликають до дії у турбулентні часи, часто це пов’язано з їхнім спокоєм, 

почуттям відповідальності та великим прагматизмом у делікатних ситуаціях» 

[8]. І дійсно, вивчення 40 мирних процесів у 35 країнах за останні тридцять 

років показало, що у тих випадках, коли жіночі групи мали змогу впливати на 

мирний процес, рівень успішності у досягненні згоди між сторонами був значно 

вищим. Згідно висновків вчених Інституту інклюзивної безпеки, які дослідили 

майже 200 мирних угод, участь жінок у якості переговірників, медіаторів та 

підписантів на 35% підвищує ймовірність того, що мирна угода діятиме 

щонайменше 15 років.  

Жінки-парламентарі знаходяться на передньому краї ключових 

політичних дискусій щодо розширення участі жінок у миротворчих процесах, 

самі беруть активну участь у переговорних групах [9; 10].  

Основні проблеми, що зумовлюють гендерний дисбаланс на військовій 

службі: наявність гендерно-корпоративного стереотипу, недостатня 

урегульованість адміністративно-побутових умов проходження служби, 

 обмеження соціальних прав жінок у частині дотримання чинного 

законодавства з питань материнства та дитинства, заборона певних військових 

професій для жінок,  відсутність рівних прав при вступі на військoву службу на 

етапі вибoру oсвіти, обмеженість переліку військoвих пoсад, на які мoжуть бути 

призначені військoвoслужбoвці-жінки, відмінність статусних пoзицій 

військoвoслужбoвців-чoлoвіків і жінoк під час переміщення пo службі, 
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обмеження права військoвoслужбoвців-чoлoвіків на звільнення з військoвoї 

служби, різний пoрядoк викoнання пoкарань, призначених 

військoвoслужбoвцям-жінкам і військoвoслужбoвцям-чoлoвікам [11, 12].  

Проведення досліджень задля поточної оцінки рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків у секторі безпеки Міністерство внутрішніх 

справ, співпрацюючи з науковцями закладів вищої освіти МВС та 

представниками партнерських організацій, здійснює ґрунтовний науковий 

аналіз питань, які стосуються жінок, миру та безпеки. Науковий підхід до 

проблеми дає можливість визначити глибинні аспекти реалізації політики та 

зрозуміти, яким чином результати цих досліджень мають бути інтегровані в 

стратегічні заходи щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків у МВС, НГУ та ЦООВ, діяльність яких спрямовується та 

координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ.  

За результатами Оцінки гендерного впливу на сектор безпеки та оборони 

України, яку структура ООН «Жінки в Україні» провела спільно з Віце-

прем’єр-міністром України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, 

в МВС було започатковано дискусію щодо ролі чоловіків, їх обов’язків та 

потенціалу в упровадженні гендерної рівності в секторі оборони, в межах 

усталених панівних ролей, моделей поведінки чоловіків.  

Якщо в секторі безпеки жінки та чоловіки представлені паритетно, він 

має більшу довіру населення, діє ефективніше через доступ до ширшого кола 

навичок і досвіду. Жінки часто привносять у роботу сектору кращі 

комунікаційні навички, здатність ефективніше знижувати рівень напруження в 

насильницьких ситуаціях і мінімізувати застосування сили [13].  

Міністерство внутрішніх справ України за підтримки Офісу ООН «Жінки 

в Україні» розпочало дослідження проблематики «Щодо розуміння 

маскулінності в секторі безпеки України». МВС здійснює аналіз 

дисциплінарних статутів військовослужбовців та поліцейських і працює над 

розробкою Інструкції щодо реагування на випадки вчинення сексуальних 
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домагань на робочому місці. Процес впровадження гендерної рівності в секторі 

безпеки України має певну специфіку. Зокрема, перед МВС України постало 

чимало завдань щодо впровадження гендерного компоненту в роботу 

керівництва, особового складу, структурних підрозділів, місій та операцій, 

закладів вищої освіти МВС України тощо. Питання інтеграції гендерно 

орієнтованого підходу на різних рівнях і в різних сферах життєдіяльності 

передбачає необхідність створення умов для розвитку та впровадження 

відповідних гендерних компетенцій [14]. Жінки, як і чоловіки, мають міцні 

лідерські якості. завдяки стереотипам суспільство дуже їх применшує. Кажуть: 

«Не висовуйся, будь скромною, тобі не потрібно бути першою». Такі 

стереотипи можна назвати структурним насильством.  

Жінкам не варто боятися бути лідерами, адже в звичайному житті кожна 

жінка – лідер! Жінки беруть участь у більшості ролей у своєму житті, вони 

кращі лідери, адже у них більше вроджених здібностей для тайм-менеджменту, 

щоб встигати паралельно робити декілька справ. Потрібно тримати баланс між 

роботою та власним життям. При цьому ключовою стратегією є сприяння 

ширшій участі жінок у гідній праці через усвідомлення важливості розроблення 

заходів, які б допомогли узгоджувати сімейні обов’язки працівників з роботою. 

Будь-яке суспільство зацікавлене в тому, щоб сім’я, яка навіть істотно 

змінилася, продовжувала виконувати свою основну функцію – відтворення та 

виховання дітей, зокрема підготовку нових членів суспільства й нових 

учасників виробничого процесу [15; 16].  

Жінка і чоловік, які хочуть і зберегти сім’ю, і побудувати кар’єру, 

перебувають у рівних умовах. Обидві ці сфери самореалізації вимагають часу, 

сил і величезної роботи. Не відмовляйте собі в можливості почуватися 

щасливою та реалізованою і в кар’єрі, і в родині. Задля досягнення принципу 

збалансованості потрібно врахувати п’ять важливих аспектів життя: здоров’я, 

стосунки, кар’єра, самовдосконалення, відпочинок. Проаналізуйте, чи 

достатньо уваги ви приділяєте розвитку всіх п’яти сфер свого життя? Чи не 
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розвиваєте один аспект за рахунок інших? Пам’ятайте, що жоден із цих 

аспектів не повинен бути обділеним увагою, адже всі вони рівноцінно важливі 

для вашого щасливого та повноцінного життя [17].  

Висновки. Основні причини, що спонукають жінку до обрання військової 

служби: почуття соціальної захищеності; постійний заробіток; продовжити 

родинні традиції; медичне забезпечення; гарантована оплачувальна відпустка; 

можливість влаштувати особисте життя; знайти друзів; речове забезпечення. 

Переваги гендерної рівності для сектору безпеки: забезпечення 

репрезентативного складу в органах сектору безпеки; ефективність у реагуванні 

на потреби населення; надання громадянам якісних та репрезентативних 

послуг; ефективність забезпечення безпеки чоловіків, жінок, дівчат і хлопців; 

продуктивність умов праці; мінімізація проблем з гендерною дискримінацією 

та сексуальними домаганнями на робочому місці; забезпечення вищої довіри з 

боку населення; формування недискримінаційної культури в секторі безпеки; 

дотримання міжнародних і національних зобов’язань у сфері утвердження 

гендерної рівності. 

Потрібно і надалі втілювати в життя на законодавчому рівні заходи, що 

спрямовані на усунення будь-якої дискримінації та поліпшення речового й 

інфраструктурного забезпечення жінок і чоловіків в органах системи МВС.  
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Прорыв в научно-технологическом и социально-экономическом развитии 

Российской Федерации в текущих непростых для российской экономики 

условиях является одной из наиболее приоритетных задач государственной 

политики. С этой целью в Указе Президента России от 07.05.2018 г. № 204 

были зафиксированы 9 целей национального развития, а также 13 

национальных проектов, в рамках которых предполагалось достижение 142 

целевых показателей.  

Горизонтом планирования Указа № 204 являлся 2024 год, однако уже в 

2020 году Указом Президента России от 21.07.2020 № 474 были 

скорректированы национальные цели, увеличены сроки их достижения до 2030 

года, а также инициирована работа по переформатированию национальных 

проектов в целях повышения их эффективности и обеспечения достижимости 

национальных целей. 

Одной из очевидных причин необходимости корректировки 

стратегических целей и инструментов их достижения стало распространение 
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пандемии коронавирусной инфекции, вызвавшее серьезные экономические 

потрясения в России и по всему миру.  

Однако наряду с внешними причинами для корректировки национальных 

проектов и национальных целей имелись и внутренние предпосылки. 

Некоторые из национальных целей остались без формальных инструментов для 

их достижения, например, цель по снижению бедности. Ряд целевых 

показателей национальных проектов не был достигнут по итогам 2019 года, 

отмечались низкие темпы кассового исполнения и риски формальной 

реализации мероприятий по ряду национальных проектов в течение года [1], а 

необходимость содержательных изменений неоднократно обсуждалась в 

публичном пространстве1.  

Описанные проблемы при реализации национальных проектов 

подчеркнули необходимость переформатирования национальных целей, а 

также инструментов их достижения и мониторинга хода реализации проектов. 

Помимо внесения изменений в национальные проекты Правительство 

разработало Общенациональный план действий на период 2020 – 2021 гг.2, а 

также ведет разработку Единого плана достижения национальных целей 3 , 

который призван структурировать результаты существующих программных и 

стратегических документов и предложить новые меры там, где это необходимо 

для обеспечения достижимости национальных целей развития4.  

Описанные изменения в системе документов стратегического 

планирования свидетельствуют о формировании системного подхода к 

достижению национальных целей, включающем также анализ полноты 

реализуемых мероприятий и оценку достижимости поставленных целей.  

                                           
1 «Кудрин: выполнение нацпроектов не приведет к достижению национальных целей», URL: 

https://www.kommersant.ru/doc/4207332; «Греф выступил против нацпроектов», URL: 
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/09/13/811186-gref-raskritikoval 

2 Встреча с Председателем Правительства Михаилом Мишустиным, URL: 
http://kremlin.ru/events/president/news/63445 

3 Указ о национальных целях развития России до 2030 года, URL: 
http://kremlin.ru/events/president/news/63728 

4 «Кабмин внес в администрацию президента план по достижению национальных целей», URL: 
https://tass.ru/politika/10811321 

https://www.kommersant.ru/doc/4207332
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Международный опыт свидетельствует о том, что ключевые социально-

экономические проблемы не могут быть решены без выстраивания системы 

стратегического планирования, развития систем мониторинга достижения 

целей и оценки эффективности соответствующих государственным программ и 

проектов. 

На страновом уровне среди примеров построения успешной системы 

мониторинга и оценки реализации государственных стратегий можно выделить 

внедрение Высокоприоритетных Целевых показателей (ВЦП) [2] в США 

администрацией Б. Обамы в 2011 году, систему мониторинга и оценки 

государственной политики в Канаде, формировавшуюся с 1977 по 2016 год [3], 

и систему мониторинга и оценки Чили [4].  

Кроме того, ряд стран, среди которых Великобритания, США, Индия, 

Таиланд, Индонезия, Малайзия, успешно реализуют методологию «Delivery 

unit»5, в рамках которой осуществляется постоянный мониторинг движения к 

выбранным целям и оперативное принятие финансовых и кадровых 

корректировок в случае ухода от намеченной траектории [5].  

В качестве примеров международного опыта стратегического 

планирования и мониторинга, охватывающего сразу несколько стран, можно 

выделить 17 Целей устойчивого развития (ЦУР) ООН, в рамках которых 

зафиксировано 169 задач со своими показателями эффективности. 

Мониторинг и анализ траекторий достижения целевых показателей 

государственных программ или проектов является непростой задачей. Однако 

еще большие сложности возникают, когда необходимо ответить на вопрос, 

достаточно ли будет результатов предлагаемых мероприятий для достижения 

выбранного КПЭ, и если нет, то какие конкретно мероприятия необходимо 

изменить или добавить и почему. Это подразумевает необходимость системной 

оценки вклада каждого из мероприятий, которых зачастую может быть 

                                           
5 Создание специализированных рабочих групп, подчиняющихся напрямую высшему руководству страны, 

призванных реализовывать наиболее приоритетные проекты Правительства. 
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несколько тысяч, в достижение конкретного показателя, включая оценку 

потенциала использования тех или иных механизмов для достижения цели. 

С учетом уже рассмотренных проводимых корректировок в системе 

стратегических документов России важное значение приобретает точность и 

своевременность анализа траектории движения страны к национальным целям 

развития на предмет их достижимости, а также оперативная корректировка 

мероприятий и проектов в случае отклонения фактических значений от 

плановых. В этой связи особую актуальность приобретает оценка реализации 

проектов и достижения целевых показателей на основе принципов 

доказательной политики, предполагающей принятие решений с помощью 

количественного анализа первичных данных, собранных и 

проанализированных при помощи научных методов. 

В то же время определенные сложности могут возникать в случае, когда 

речь идет об оценке достижимости целевого показателя, в результате 

реализации значительного количества мероприятий различных программ и 

проектов. Так, например, только в паспортах национальных и федеральных 

проектов было утверждено более 4000 мероприятий 6 , а на достижение 

конкретного целевого показателя могут оказывать влияние, как прямое, так и 

косвенное, мероприятия в рамках государственных программ, ведомственных 

проектов и иных стратегических документов, число которых в десятки и сотни 

раз больше. 

Одним из решений корректного учета прямого и косвенного влияния 

результатов отдельных мероприятий в рамках системы стратегических 

документов является использование количественных моделей. Общий принцип 

построения таких моделей сводится к необходимости количественной оценки 

влияния каждого результата в рамках системы стратегических документов на 

достижение заданного целевого показателя. 

                                           
6 В соответствии Паспортами национальных проектов, утвержденных президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 
г. № 16) 
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Процесс построения количественной модели влияния требует более 

детального описания. На первом шаге выбирается целевой показатель, 

достижимость которого требуется оценить, рассматривается методика его 

вычисления и выделяются отдельные компоненты из которых складывается 

показатель. На втором шаге формируется набор показателей, которые влияют 

на соответствующие компоненты из методики расчета целевого показателя на 

основе анализа международной литературы. Далее на основе детального 

анализа каждого мероприятия из набора стратегических документов 

производится экспертная оценка влияния данного результата на достижения 

целевого показателя с помощью одного или нескольких выбранных 

показателей и вычисляется количественная оценка влияния, например, с 

использованием соответствующих эластичностей. 

Необходимо отметить, что все результаты в рамках стратегических 

документов, оказывающие влияние на достижение выбранного целевого 

показателя, можно разделить на 4 группы: влияние отсутствует; влияние через 

один из выбранных каналов или показателей; прямое количественное влияние; 

непосредственное влияние отсутствует, однако мероприятие является 

институциональным, то есть без его реализации невозможно достижение 

целевого показателя, например, принятие необходимых НПА. 

По итогам детального рассмотрения всех интересующих результатов 

стратегических документов становится возможным проведение агрегирования 

полученных количественных оценок и формирование совокупной оценки 

достижимости выбранного целевого показателя, а также оценку того, через 

какие каналы осуществляется наибольшее влияние. 

В качестве примера практического использования описанной 

методологии в рамках российской специфики можно рассмотреть оценку 

достижимости показателя «Смертность в ДТП» из национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги». На рис. 1 и 2 

представлены результаты оценки траектории достижения целевого показателя в 
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соответствии с паспортом национального проекта и на основе экспертных 

оценок с использованием количественной модели. 

 

Источник: расчеты авторов. 

Рис. 1. Оценка траектории достижимости целевого показателя 

Как видно из представленных оценок, предложенных мероприятий, в 

целом, достаточно для достижения целевого показателя за исключением 2024 

года, в котором в соответствии с паспортом национального проекта 

предусмотрено значительное снижение. 

 
Источник: расчеты авторов. 

Рис. 2. Снижение смертности в ДТП в 2019-2024 гг. в разрезе типов проектов, чел. на 100 

тыс. населения 
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Представленные результаты показывают, что на снижение целевого 

показателя национального проекта значительное влияние оказывают 

мероприятия в рамках иных стратегических документов, включая 

государственные программы и др. 

В настоящем докладе кратко рассмотрена методология построения 

количественных моделей для проведения оценки траектории и достижимости 

целевых показателей стратегических документов. С помощью таких моделей 

можно провести оценку полноты имеющихся мероприятий для достижения 

целевого показателя, а также проанализировать механизмы, через которые 

происходит основное влияние. 
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Хронічну обструктивну хворобу легень (ХОЗЛ) та серцево-судинні 

захворювання і, перш за все, гіпертонічну хворобу (ГХ) в розвинутих країнах 

світу розглядають як провідні причини смертності, при цьому їх клінічна 

значущисть невпинно зростає [10, 11, 12] і особливо - у випадках 

кардіореспіраторної асоціації [13]. З огляду на  значущість змін 

функціонального стану сердцево-судинної та бронхолегеневої систем, як 

прогностичних факторів перебігу захворювань [1] зазначимо, що структурно-
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функціональний стан правого шлуночка є важливим предиктором летальності 

[4], а дисфункція і гіпертрофія міокарда свідчать про самостійне значення 

кардіоваскулярних факторів як в еволюції ХОЗЛ [8] так і таких, що погіршують 

прогноз [14].  

Мета дослідження – з’ясувати особливості змін функції ендотелія та 

визначити їх вплив на структурно-функціональні показники правого шлуночка 

у хворих на ХОЗЛ в умовах коморбідності з ГХ. 

Було досліджено 64 хворих на ХОЗЛ II стадії [9] (жінок — 22, чоловіків - 

44) віком 54,8±2,5 років, яких були розподілено на дві підгрупи (по 32 хворих в 

кожній): з ізольованим перебігом ХОЗЛ (група порівняння) та ХОЗЛ з 

коморбідною ГХ II стадії (основна група) [15]; група контроля була 

представлена 15 практично здоровими особами відповідного складу за 

ознаками статі та віку.  

У сироватці крові визначали сумарний вміст стабільних метаболітів 

оксиду азота (NOХ) (спектрофотометричний метод; Тоtal NO, RL-system, USA), 

рівень ендотеліна-1 (ЕТ-1) (імуноферментний метод; BIG Endothelin-1 

(HUMAN), Peninsula Laboratories inc. Division of Bachem.).  

Оцінку функціонального стану ендотелію (з урахуванням діаметру правої 

плечової артерії (ДППА, мм; ультразвуковий сканер Aloka 5000 Pro Sound 

(Японія) здійснювали з урахуванням даних ендотелій-залежної та ендотелій-

незалежної вазодилятації (відповідно, ЕЗВД та ЕНВД) за загальноприйнятою 

методикою.   

Функціональний стан правих відділів серця аналізували за даними 

ехокардіографічного дослідження (Toshiba SSA 380A Powerwision (Японія), 

визначали: діаметр правого передсердя (ДПП, см), кінцево-діастолічний розмір 

правого шлуночка (КДРПШ, см), товщину міокарда правого шлуночка в діастолі 

(ТМПШД, см), час ізоволюмічної релаксації (IVRTПШ, c), швидкість раннього 

(ЕТТ, м/с) та пізнього (АТТ, м/с) діастолічного наповнення та їх співвідношення 

(Е/АТТ, ум. од.), систолічний тиск в легеневій артерії (СТЛА, мм рт. ст.), а також 
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максимальну швидкість (VmaxПШ, м/с) кровотоку у вихідному тракті правого 

шлуночка та фракцію скорочення (ФС, %). 

Обробка отриманих даних проводилась з використанням ліцензійних 

програм Microsoft Office 2003, Microsoft Excel Stadia 6.1/prof.  

Результати дослідження клініко-функціональних і клініко-лабораторних 

показників функції ендотелія (табл. 1) та структурно-функціональні показники 

правого шлуночка наведено, відповідно, в табл. 1 та 2. Для всіх показників 

достовірність розбіжностей визначена як: * -р<0,05, **р<0,01, ***р<0,001 - з 

практично здоровими особами, а #  - р<0,05, ## - р<0,01, ### - р<0,001 — між 

хворими основної групи та групи порівняння.  

Як бачимо, у хворих на ХОЗЛ мало місце вірогідне зниження вмісту NOХ 

(в 1,36 раза), в 1,53 рази – показника ЕНВД, а також наявність тенденції до 

підвищення ЕТ-1 та зниження ЕЗВД. Вищеозначене враховувалось нами як 

прояви дисфункції ендотелія [5], яка відіграє суттєву роль в патогенезі ХОЗЛ 

[6, 7].  
Таблиця 1. Показники функціонального стану ендотелія  

Показники Практично здорові 
особи, n = 15 

Хворі на ХОЗЛ, 
(група порівняння), 

n=32 

Хворі на ХОЗЛ+ГХ, 
(основна група) 

n=32 

ДППА, мм 3,4±0,2 4,7±0,3** 5,2±0,1***  
ЕЗВД , % 12,1±0,6 13,7±0,6 10,2±0,4***

### 
ЕНВД, % 13,8±0,7 9,0±0,3*** 7,0±0,2***

### 
NOХ, мкмоль/л 36,3±0,8 26,5±1,2*** 16,21,3***

### 
ЕТ-1, пмоль/л 3,2±0,5 4,0±0,4 5,2±0,10***

###  
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Таблиця2. Показники структурно-функціонального стану правого шлуночка  

Показники 
Практично здорові 

особи, n = 15 
Хворі на ХОЗЛ, 

(група порівняння), 
n=32 

Хворі на ХОЗЛ+ГХ, 
(основна група) 

n=32 

ДПП, см 3,29±0,80 3,60±0,20 4,00±0,03 
КДРПШ, см 1,93±0,6 3,00±0,3 3,6±0,3∗ 
ТМПШД, см 0,48±0,01 0,51±0,01∗ 0,61±0,03∗∗# 
ФС, % 23,5±0,6 22,5±0,8 19,8±0,7***

#
  

VmaxПШ, м/с 0,90±0,003 0,50±0,003*** 0,60±0,003***
### 

ЕТТ, м/с 0,69±0,04 0,60±0,004*** 0,50±0,003***
### 

АТТ, м/с 0,41±0,03 0,40±0,002*** 0,70±0,002***
###   

Е/АТТ, ум. од. 1,72±0,11 1,50±0,01** 0,70±0,001***
###  

IVRTПШ, с 0,05±0,003 0,06±0,003 0,08±0,002*** 
### 

СТЛА, мм.рт.ст 19,9±0,6 29,2±1,1∗∗∗ 32,4±0,9∗∗∗# 
 

Необхідно зазначити, що хворі на ХОЗЛ у поєднанні з ГХ мали більш 

суттєве зниження рівня NOХ (в 2,24 рази порівняно з практично здоровими та у 

1,63 раза порівняно з хворими на ХОЗЛ), суттєве підвищення вмісту ЕТ-1 

(порівняно з практично здоровими -в 1,62 рази, з хворими на ХОЗЛ - в 1,3 

рази), при цьому показники ЕЗВД и ЕНВД були найбільш низькими і 

позитивно коррелювали з NOХ  (відповідно, r= 0,36 и r= 0,44; p<0,05 ), окрім 

того було виявлено негативний зв’язок між NOХ и ДППА (r= -0,49; p<0,05).  

Аналізом структурно-функціональних показників правого шлуночка у 

хворих на ХОЗЛ було виявлено ознаки діастолічной дисфункції - зниження ЕТТ, 

АТТ, Е/АТТ за тенденції до збільшення IVRTПШ, спостерігалось зниження 

максимальної швидкості кровотоку в виходному тракті (VmaxПЖ  - в 1,33 рази).  

Зміни структурно-функціональних показників правого шлуночка у 

хворих на ХОЗЛ і коморбідну ГХ були більш суттєвими і відбивали 

поглиблення діастолічної та розвиток систолічної дисфункції. З’ясовано, що в 

розвитку діастолічної дисфункции правого шлуночка суттєву роль має не 

тільки збільшення часу IVRTПШ, але й посилення постнавантаження, що 

відбивалось наявністю корреляційного зв’язку між СТЛА і ЕТТ (r= -0,36; p<0,01), 

ЕТТ та ТМПШД (r= -0,40; p<0,01), а також між Е/АТТ та ТМПШД (r=-0,46; 
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p<0,05). Поглиблення діастолічної дисфункції можливо було обумовлено не 

тільки розвитком вторинної кардіопатії в умовах хронічної гіпоксії, але й 

наявною ГХ, для котрої є характерним посилення ригідності міокарда [2, 3]. 

З’ясовано, що формування систолічної дисфункції правого шлуночка 

відбувалось під впливом зміненої функції ендотелію, що підтверджувалось 

наявністю корреляціонних зав’язків між ФС і NOХ (r=0,54; p<0,05) та ФС з ЕТ-1 

(r=-0,46; p<0,05).  

Таким чином, у хворих на ХОЗЛ знайдено суттєві порушення функції 

ендотелію. Найбільша вираженість таких порушень притаманна хворим на 

ХОЗЛ умовах коморбідності з ГХ і, окрім того, виявлено їх зв'язок із 

механізмами формування дисфункції міокарда правого шлуночка.   
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Сисецкий А.П.  

ЛАНДШАФТНАЯ ОБРАЗНАЯ КИНЕЗИОТЕРАПИЯ ПАЦИЕНТОВ С 

СТЕ-НОКАРДИЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ II ФК, И ПОКОЯ, 

ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ II СТ. И СОМАТОФОРМНЫМИ 

РАССТРОЙСТВАМИ 

 

Сисецкий А.П. 

 

В различных ландшафтных условиях пригородной зоны (лес, озеро, река, 

луг) 40 пациентам (муж., 40-45 лет) с стенокардией напряжения II ФК, и покоя, 

гипертонической болезнью II ст., соматоформными расстройствами и высоким 

индексом психоэмоционального напряжения в течение 10 дней проводилась 

образная кинезиотерапия (ОК) - индивидуально подобранный  комплекс 

упражнений, состоящий в пластическом отражении интегративных образов 

собственных отрицательных и положительных психоэмоциональных состояний 

с фиксацией последних в движениях и графических композициях (1гр.). 

Оптимальный ландшафт определялся в соответствии с психологи-ческими 

приоритетами пациента - предпочтение открытого (луг) и/или  закрытого (лес) 

пространства, статичной (озеро) и/или динамичной (река) водной поверхности 

и др. 

В двух рандомизированных контрольных группах в поликлинических 

условиях проводилась ОК  (2 гр.) и обычная лечебная физкультура (3 гр.). 

Верификация клинического состояния проводилась стандартными инстру-

ментальными методами ( Холтеровский мониторинг ЭКГ, суточный мони-

торинг артериального давления, ВЭМ). Исходные кардиогемодинамические 

параметры были соотносимы во всех группах. Всем пациентам определялся тип 

психоэмоциональной реактивности. Для тестирования психоэмоцио-нального 

состояния использовались специально разработанные графические “Тестовая 

самоидентификационная система” (ТЭСС) и  “Самооценка уровня 
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психоэмоционального напряжения”. Все пациенты получали стандартные дозы 

селективного β-адреноблокатора (бетаксолол) , антагониста кальция 

(лерканидипин) и гидазепама.  

После проведенной ОК кардиогемодинамика и психологический статус 

более существенно улучшились в 1-й гр., чем во 2-й. После ландшафтной ОК 

также достигнуто более существенное снижение доз антиангинальных 

препаратов. В 3 гр. изменения были недостоверными. После ландшафтной ОК в 

1-й гр. систолическое артериальное давление (АД) снизилось с 183±2 до 139 ±1 

мм рт. ст., диастолическое АД - с 110±2 до 80 ±1 мм рт. ст. У 72% пациентов 

уменьшились частота и длительность эпизодов ишемии.  После ОК во 2-й гр.  

соответственно: систолическое АД с 173±3 ст до 145 ±1 мм рт. ст., 

диастолическое АД- с 105±3 до 90±1 мм рт. ст.  Частота и длительность 

эпизодов ишемии уменьшились у 58% пациентов. 

До начала ОК  84%  пациентов 1 гр. и 82% 2-й оценивали своё состояние 

как плохое, 16% и 18% - очень плохое. После ландшафтной ОК  35% пациентов 

отмечали удовлетворительное состояние, 50% - хорошее и 15% - очень 

хорошее. После ОК во 2-гр. 5% пациентов указывали на плохое состояние, 55% 

- удовлетворительное, 40% - хорошее. Во всех случаях отмечалась кореляция с 

оценкой психоэмоционального состояния по ТЭСС. Исходные индексы 

психоэмоционального напряжения до начала ОК в 1-й и 2-й группах 

соответственно: тревожность  8,76 и 8,78; агрессивность - 4,67 и 4,68; страх 

смерти - 8,12 и 8,14, чувство одиночества  - 8,53 и 8,54; суицидность - 4,37 и 

4,36 при  кореляции с оценкой психоэмоционального состояния по ТЭСС. 

После ОК индексы психоэмоционального напряжения 1-й и 2-й группах 

составили соответственно: тревожность - 3,54 и 6,45, агрессивность - 2,31 и 

3,54, страх смерти - 3,69 и 6,35, чувство одиночества  - 4,24 и 5,79; суицидность 

- 2,18 и 3,33 при  кореляции с оценкой психоэмоционального состояния по 



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

www.openscilab.org   

© Сисецкий А.П.   137 

ТЭСС. У 76% пациентов 1-й гр. и 43% 2-й прекращён приём психотропных 

препаратов. 

Ландшафтная образная кинезиотерапия - эффективный 

немедикаментозный метод улучшения кардиогемодинамики и 

психоэмоционального статуса у пациентов с стенокардией напряжения II ФК, и 

покоя, гипертонической болезнью II ст. и соматоформными расстройствами с 

высоким индексом психоэмоциональной нагрузки. 
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ОНПУ 

 

Шевченко Богдан Григорович 

 старший викладач кафедри міжнародних відносин і права 

ОНПУ 

 

  Питання міжнародної політики завжди тісно пов’язане з великою 

кількістю проблем. Одним з таких питань є питання міжнародної безпеки. 

    Вона була на першому місці повсякчас і залишається актуальною й 

сьогодні. 

   Протягом всього часу розвитку історії людства різні племена, народи, 

поліси, етнічні групи, імперії й держави не переставали ворогувати один з 

одним. Тому завжди перед політиками, філософами поставало питання щодо 

того, як уникнути загрози вторгнення, нападу з боку сусідніх держав, і якими 

мають бути засоби протистояння й захисту. Постійно створювалися нові 

системи озброєння, розроблялися найрізноманітніші стратегії в галузі оборони.  

Міжнародна безпека завжди буде залежати від політичної волі 

керівництва держави, вона ніколи не стане тотальною або абсолютною поки 

будуть існувати держави, завжди буде залишатися відносною. Зазвичай, 

відносини між державами не ототожнюються з міждержавними стосунками, а 

міжнародна політика не ототожнюється з зовнішньою політичною діяльністю 

держави. Однак будо б недоречно й помилково недооцінювати ту роль, яку 
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держави продовжують відігравати в оцінюванні викликів і можливостей 

зовнішнього світу, в адаптації держави до міжнародного оточення, у 

збереженні її автентичності, захисту цінностей, інакше кажучи, у національній 

безпеці в широкому значенні цього терміну. 

У час, коли світ охоплює глобалізація, проблема національної безпеки є 

дуже актуальною, а саме в період розбудови економіки, осучаснення 

інформатизації, демократизації міжнародних відносин. Саме ці чинники 

створюють широкі можливості для розвитку безпеки, але водночас привносять 

в систему безпеки місця для проникнення тероризму, а також використання 

зброї масового знищення. 

      Що ж означає поняття «міжнародна безпека» 

По-перше, термін «безпека» постійно перегукується з поняттям 

«національні інтереси». Ці два терміни постійно взаємодіють і залежать одне 

від одного. 

Для того, щоб забезпечити недоторканність головних, важливих інтересів 

необхідно розвивати національну безпеку. Це, насамперед, забезпечує безпеку 

національного суверенітету, цілісності держави, а саме, її територій, народу, 

нації. Міжнародна безпека розробляється для захисту населення держави від 

внутрішніх та зовнішніх ворогів. Забезпечення особливо важливих інтересів 

держави і нації – це не просто національна безпека, це певна розроблена 

стратегія, яка має певний перелік заходів у розв’язанні проблеми безпеки[1].  

По-друге, розглядаючи вислів Р.Арона щодо міжнародних відносин, то 

вони існують лише в «тіні війни». Якщо держава не має певного вищого 

керівного органу, не має єдиного органу управління державою, то у досягненні 

й захисті своїх інтересів має розраховувати тільки на свої власні сили[2].  

   В Статуті ООН викладені сучасні принципи міжнародних відносин, які 

мають стабілізувати міжнародні відносини, ставлячи їх у певні нормативні 

межі. Цими принципами користується не одна якась держава, яка може легко їх 

змінити, а вони є спільними для всіх держав, на них базуються вся 
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документація, міждержавні та міжнародні домовленості та угоди. Декларація 

про принципи міжнародного права — міжнародний документ, в якому 

викладено загальновизнані основні принципи сучасного міжнародного права. 

Прийнята 25-ю сесією ООН 24.Х 1970. Значення Декларації полягає 

насамперед у тому, що вона виробила суворіші стандарти міжнародної 

поведінки держав щодо підтримання міжнародного миру і безпеки, 

встановивши точніший юридичний зміст вказаних принципів, особливо у сфері 

прав і обов'язків держав. в умовах «холодної війни» та ідеологічного 

протистояння між собою «наддержав» [3].  

Кожна держава зобов'язана поважати суверенітет всіх учасників 

міжнародних відносин. Держави не повинні використовувати силу чи її прояв 

проти територіальної недоторканності й політичної незалежності інших держав. 

Принцип самовизначення народів і націй обумовлює беззаперечну повагу права 

кожного народу вільно обирати шляхи й форми свого розвитку. У вирішенні 

економічних, соціальних, культурних, гуманітарних проблем держави повинні 

завжди здійснювати міжнародну співпрацю, а також обов'язковою умовою є 

підтримка миру й безпеки між країнами. 
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ABSTRACT 

The pandemic had a significant impact on medical education. Departments, 

where training occurs mainly through the use of manikins and simulators or requires 

direct contact with patients, found themselves in a particularly difficult situation. The 

purpose of our survey was to assess teachers' attitudes toward a hybrid mode of 

teaching clinical skills. 

АННОТАЦИЯ 

Пандемия оказала значительное влияние на медицинское образование. 

Особенно в сложном положении оказались отделения, где обучение происходит 

в основном за счет использования манекенов и тренажеров или требует 

прямого контакта с пациентами. Целью нашего опроса была оценка отношения 

учителей к гибридному обучению клиническим навыкам. 

Key words: distance learning, higher medical education, covid 19, feedback 

questionnaire, Likert scale, teacher’s satisfaction. 

 

INTRODUCTION 

The Covid-19 pandemic has created problems in many areas, including 

education. Lockdowns were announced in many countries, which has led to many 

restrictions in order to reduce viral transmission. The pandemic has had a significant 

impact on medical education in Georgia as well. In March 2020 more than 22 

medical schools in Georgia have switched to distance learning. Tbilisi State Medical 

University (TSMU) had had to cease face-to-face teaching sessions and was one of 

the first to offer a distance mode of learning to students during the spring semester of 

the 2019-2020 academic year. Online learning of preclinical subjects is acceptable, 

but clinical subjects require direct contact with the patient or with manikins and 

simulators in the case of Simulation-based medical learning otherwise, the clinical 

skills competence of students may decline [1,2].  Department of Clinical Skills and 

Multidisciplinary Simulation (CSMS) of TSMU have mandatory courses for 2nd, 4th 

and 6th-year students. We had tried to adapt to the situation and aimed rapidly and 
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adequately respond to the emerging education challenges and to protect our student’s 

and staff during the pandemic. On the one hand, trying not to reduce the quality of 

teaching, and on the other, not to violate the  regulations.  

The department in the spring semester of 2019-2020 academic year moved the 

training course of the 2nd year to the 4th year (the curriculum allowed it), but we had 

to conduct training courses for the 4th and 6th year students. Given the unexpected 

reality, the CSMS of TSMU had to start teaching Clinical Skills using Online 

Learning Format trying to maintain the basic principles and structure of Peyton’s 4-

steps approach. It was not easy due to its hands-on nature. In a very short time, the 

online course had been prepared by the academic of the department staff with help of 

the technical staff.  Our existing bank of video tutorials enriched with more videos 

(some of them were filmed in our department). Adaption of all components of 

clinical skills teaching to Online Learning Format was easily achievable, except for 

one key component - which involves performance of the practical manipulation by 

the student himself.  

In the fall semester of the 2020-2021 academic year, by the decision of the 

government, practical classes were allowed to be held in a non-distance mode in 

medical schools. Given the unpredictable nature of this situation, our department 

chose a little bit different strategy and offered so-called hybrid learning to our 

students, which implies the synthesis of distance and traditional (face to face) 

learning. (Traditionally all our classes are conducted fully in the face to face mode). 

The purpose of our survey is to examine the perceptions of the academic staff 

of our department about hybrid training. 

METHODS 

Participants of the study were all teachers of our department who met the 

following inclusion criteria: currently teaching in our department, and also have at 

least two years of experience teaching clinical skills either at our university or at 

another medical school. 23 teachers were eligible for our study. 
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The participants were asked to fill out the questionnaire, which consists of 10 

Likert scale questions. The questions were designed to examine teachers’ impressions 

from the new approach of teaching that we have used during the fall semester of 

2020-2021 and with the last question, we asked them to rank three different modes of 

teaching which were conducted by our department: so-called traditional model, 

entirely distance mode and hybrid mode.  

 Traditionally, during our face to face classes, we used the modified Peyton’s 

approach [3], which looks as follows: 

Step 1 – “DEMONSTRATION”:  The teacher foreword to the topic (using PPT)  and 

demonstration of the skill at a normal pace and without any comments. 

Step 2 – “DECONSTRUCTION / DISCUSSION ”: Demonstration of the procedure 

by teacher for a second time,  this time describing each procedural substep in detail.  

Step 3 – “COMPREHENSION” : Demonstration of the procedure by teacher for a 

third time, based on the student’s instructions .  

 Step 4 –“ PERFORMANCE / EXECUTION”: Student performs the complete skill 

several times on his own and at the end of the class is evaluated by teacher. 

In the spring semester of 2019-2020 academic year, due to Covid-19, face to 

face learning was banned and we had been forced to switch to distance teaching of 

clinical skills using online meeting platforms and above mention structure of our 

classes changed to the following one: 

Step 1 – “DEMONSTRATION”:  Teacher presents PPT, which is introduction to the 

topic and demonstrates video tutorial at a normal pace without any comments.   

Step 2 – “DECONSTRUCTION / DISCUSSION ”: The teacher once again 

demonstrates the procedure using video, pausing the video and detailing each 

procedural sub-step. 

Step 3 – “COMPREHENSION” :  The teacher demonstrates the procedure for the 

third time using video, and one of the student describes one sub-step of the procedure 

(by the end of the lesson each student has to describe one of the steps of the 

procedure). 
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Step 4 – REPETITION & SUMMARIZATION:  Each student in the group has to 

answer several questions. 

In the fall semester of 2020-2021 the academic year, according to 

recommendations to the higher education institutions provided by the Ministry of 

Education, which were based on regulations of the Ministry of Health we were 

allowed to admit students into classrooms in strict compliance with regulations. 

Before the beginning of the academic year, all universities were equipped with the 

resources and inventory needed to prevent virus transmission. Additionally, 

according to the decision of the TSMU administration, each group (n=8-12 students) 

was divided into a small group (n=4-5 students) in order to keep the distance 

properly. The time was reduced for each subgroup respectively. 

As the health of each student and academic staff was our top priority and the 

department realized the importance to ensure a safe environment, we had made some 

changes to the schedule, the evaluation system etc. and moved to the so-called hybrid 

method of teaching, which means communication with students using the website of 

the department/centre, where students have access to their timetables, the short 

version of the syllabus, assessment system, study materials, etc. Before starting our 

course they received on their emails clear instructions regarding our training course 

during the COVID-19 pandemic. Therefore, when they came to classes, they directly 

began to work on simulators.  

So 3 steps of our lesson were conducted online, which reduced the mobility of 

students and the time they spend in classes. The student came to the classroom only 

to practice the procedure or manipulation, in other words, to conduct only the final 

step of Peyton's approach. So the structure of our lesson looked like this: 

 

Step 1 – “DEMONSTRATION”:  Teacher presents PPT, which is introduction to the 

topic and demonstrates video tutorial at a normal pace without any comments.   
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Step 2 – “DECONSTRUCTION / DISCUSSION ”: The teacher once again 

demonstrates the procedure using video, pausing the video and detailing each 

procedural sub-step.  

Step 3 – “COMPREHENSION” :  The teacher demonstrates the procedure for the 

third time using video, and one of the student describes one sub-step of the procedure  

These 3 steps were performed remotely. 

Step 4 –“ PERFORMANCE / EXECUTION”: Student performs the complete skill 

several times on his own using manikins and simulators and at the end of the class is 

evaluated by teacher. 

This final step was conducted in non-distance (face to face) mode. 

The timetable of each group was scheduled by minutes, between lessons the 

rooms were processed by special antiseptic solutions. Students used face masks and 

lab coats, personal protective equipment was used by instructors. During the whole 

lesson students and teacher tried to keep the distance. Internal and external 

monitoring of compliance with Covid regulations was carried out regularly. 

The following questions were included in the questionnaire, through which we 

tried to find out the attitude of teachers towards hybrid teaching. To answer the first 

10 questions there was used the format of a typical five-level Likert scale, ranging 

from 1 to 5. (from “strongly disagree” to strongly agree”) 

1. Strongly disagree =1 point 

2. Disagree =2 points 

3. Neither agree nor disagree =3 points 

4. Agree = 4 points 

5. Strongly agree =5 points 

  

1. I had no internet connection or device problems. 

2. My students had no internet connection or device problems. 

3. I had to be prepared for the new ( hybrid) format of teaching. 
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4. University and department have been helpful to me in offering the resources to 

respond to pandemic requirements. 

5. Distribution of online sessions and face to face sessions were optimal during 

hybrid learning. 

6. The quality of instruction during distance learning (the first 3 steps of Peyton’s 

approach) was not declined compared to the traditional mode of teaching. 

7. Upon arrival at the classes, students had been well prepared for the study topic. 

8. I always managed to keep the distance between students during the lesson. 

9. Teaching has been stressful for me during the COVID-19 pandemic. 

10. I would use this format (hybrid) even after the pandemic. 

 

By 11th item of the questionnaire respondents were asked to rate each format of the 

training course.  

11. How would you rank each format of teaching from 1 to 10 points. 

• Completely online teaching format (which was used in fall semester, 2019-

2020) 

• Hybrid teaching format (which was used in spring semester, 2020-2021) 

• Traditional teaching format (which was used before Covid 19) 

RESULTS 

Al l participants (n=23) filled out our questionnaire. (Table 1). The sample 

included 18 females (78.3%) and 5 (21.7%) males. The mean age was 44.82 years.  
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Table 1: Questionnaire items and teachers evaluation ratings.  

 
St 

# 

Strongly Disagree Disagree Can Not Decide Agree Strongly Agree p/n 

n points % n points % n points % n points % n points %  

1 5 5 22% 7 14 30% 2 6 8,7% 5 20 21,7% 4 20 17,4% 2,8 

2 7 7 30% 8 16 34,8% 1 3 4,3% 3 12 13% 4 20 17,4% 2,5 

3 0 0 0 0 0 0 2 6 8,7% 20 80 87% 1 5 4,3% 3,9 

4 0 0 0 0 0 0 3 9 13% 12 48 52% 8 40 35% 4,2 

5 2 2 8,7% 11 22 48% 1 3 4,3% 5 20 21,7% 4 20 17,4% 2,9 

6 6 6 26% 7 14 30% 3 9 13% 4 16 17,4% 3 15 13% 2,6 

7 9 9 39% 8 16 35% 3 9 13% 1 4 4,3% 2 10 8,7% 2,1 

8 2 2 8,7% 3 6 13% 4 12 17,4% 10 40 43,8% 4 20 17,4% 3,5 

9 0 0 0 2 4 8,7% 5 15 21,7% 12 48 52% 4 20 17,4% 3,8 

10 5 5 21,7% 6 12 26% 7 21 30% 2 8 8,7% 3 15 13% 2,6 

 

With the first question, we asked our respondents if they had an internet 

connection or device problems during distance learning. Only half (52%) of teachers 

disagree or strongly disagree with that statement.  According to teachers answers, 

only 20,4% of respondents thought that their students have not had internet or device 

problems. According to answers, the great majority of them (91,3%) prepared for this 

format in advance. 87% of respondents think that the university and department have 

been helpful to them in offering the resources to respond to pandemic requirements. 

56,7 % of survey participants disagree with the statement, that distribution of 

online sessions and the class sessions in person was optimal during hybrid learning 

and 4,3% are neutral and 39,1% agree with this point of view. The sixth question was 

about the quality of instruction during hybrid learning. Only a third of teachers 

(30,4%) think that the quality was not declined during distance learning compared to 

the traditional mode of teaching. 

With the seventh question, we tried to investigate if the students were well 

prepared for the study topic upon arrival at the classes. According to our respondents' 

answers, there were not prepared properly. (74%)  

From the teachers' point of view, they were able to keep distance between 

students during practical classes, as 61.2% of them agree or strongly agree with this 

statement.  



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

www.openscilab.org  Педагогічні науки 

© Chitaishvili Dali, Vadachkoria Zurab, Manjavidze Irma, Pirdara Nozadze   149 

Only for 8,7% of respondents teaching has not been stressful for them during 

the COVID-19 pandemic. 

21,7% of the teachers think that this format of learning can be used even after a 

pandemic and nearly a third of respondents (30%) have not yet decided if this format 

will be good enough after the pandemic.   

With the final statement, we asked them to evaluate the format of teaching 

using points from 1 to 10 points. The average points given to each format were as 

follows: 8,9 points were given to traditional format  (min 8, max 10, mode 9); 4,3 

points were given to distance format  (min 2, max 8, mode 5) and 5,6 points were 

given to hybrid format  (min 3, max 8, mode 6);  (Diagram 1) 
 

Diagram 1: How teachers rank each training course format using 1-10 rating scale. 

 

 
 
CONCLUSION 

Due to the pandemic, great problems arose in the field of education, including 

higher medical education.  Major curriculum changes had to be made in response to 

pandemic requirements. Particularly problematic are those departments where 

learning takes place mainly through the use of mannequins and simulators or requires 

direct contact with patients. Everyone, including the academic staff, had to adapt to 
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new challenges. With this survey, we tried to draw conclusions based on teachers 

perceptions regarding the format of hybrid learning which was offered by our 

department. It was revealed that technical difficulties were encountered with the 

hybrid model of teaching. It also involves some hidden costs, like maintenance and 

purchasing of computer, maintenance of internet access. So the role of the University 

and department in offering the resources to respond to pandemic requirements is very 

important. But on a whole teachers attitudes towards hybrid learning was acceptable, 

they realize that it should be used as an alternative tool so that the quality of learning 

does not fall. Some research has already been done in this area [4,5], where the 

attitudes of students and teachers are studied, but a more in-depth study is needed in 

order to be able to make recommendations based on the evidence. 
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ВАЖЛИВІСТЬ ЗАПРОВАДЖЕННЯ  

ҐЕНДЕРНО ЧУТЛИВОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ 

 
Гостєва Поліна Родіонівна 
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На сьогодні необхідною умовою становлення сучасного суспільства є 

принцип ґендерної рівності. Українському суспільству доведеться усвідомити 

процес змін і рухатися у напрямку нових тенденцій, що вимагають потужних 

соціальних трансформацій, неминучих в умовах глобалізації. Значна доля 

відповідальності за ці завдання належить ефективній системі ґендерної освіти 

та самоосвіти. Натомість, серед вчителів ця тема не набуває особливої 

актуальності, опиняючись далеко не на першому місці в пріоритеті 

педагогічних завдань. Тому виникає необхідність висвітлити сутність ґендерно 

чутливої системи освіти і ґендерної компетентності вчителя, та їхню роль у 

педагогічному процесі[1]. 

Основною метою навчально-виховного процесу є формування всебічно 

розвиненої людини, яка усвідомлює своє місце у соціумі, має чіткі цілі та 

орієнтири завдяки розумінню та прийняттю себе як унікальної особистості. На 

жаль, нині досі існує фактор, що може стати бар'єром для вільного розвитку та 

самореалізації — це ґендерні стереотипи.  

Саме тому сучасні тенденції розвитку суспільства та освіти направлені на 

усунення цього явища шляхом впровадження ґендерно чутливої системи освіти 

та особистісно-орієнтованого підходу, що ґрунтується на баченні творчого 

потенціалу і можливостей учня та сприйнятті його цілісності і значущості як 

особистості. Ґендерна освіта прагне формувати новий світогляд, що буде 

позбавлений ієрархії чоловічого і жіночого; формувати ґендерно-збалансоване 

середовище та враховувати ґендерний компонент у методиці навчання і 
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виховання. Для реалізації цієї задачі педагогу необхідно розвивати ґендерну 

компетентність та володіти ґендерною чутливістю[2][3]. 

Ґендерна компетентність педагога передбачає[3][4]:  

- знання основ ґендерної теорії, сучасних проблем і тенденцій 

ґендерного розвитку;  

- знання законодавчих та нормативних актів;  

- розуміння особливостей ґендерної соціалізації;  

- володіння формами та методами ґендерного навчання та виховання;  

- уміння керувати процесом ґендерної соціалізації учнів;  

- уміння організувати навчальний процес на основі ґендерної рівності;  

- здатність сформувати власну ґендерну ідентичність;  

- уміння мотивувати учнів до ґендерної самоосвіти;  

- формування ґендерної чутливості;  

- повага до особистості незалежно від статі. 

Під «ґендерною чутливістю» мається на увазі здатність визнавати існуючі 

ґендерні відмінності, наявність дискримінації за ознакою статі, проявів 

нерівності та враховувати ці аспекти у стратегіях та діях[5].  

Що вказує на необхідність запровадження ґендерного компоненту в 

освіту[3]? 

1. Ґендерна рівність у всіх сферах життя є визначальним напрямком 

розвитку людства, запорукою демократичності суспільства. 

2. У школі відбувається процес ґендерної соціалізації, що суттєво 

впливає на формування ґендерної ідентичності, ґендерних ролей та 

моделей поведінки у дорослому житті. 

3. Ґендерні позиції та стереотипи у системі уявлень педагога суттєво 

впливають на формування ґендерного світогляду молодого покоління.  

4. Створення гармонійних відносин між однолітками сприяє закріпленню 

ґендерних позицій. 
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5. Виховування ґендерної культури змалечку зможе запобігти сексизму 

та випадкам ґендерного насилля у майбутньому. 

Провідним завданням педагогічного процесу є формування ґендерно 

збалансованого суспільства, що досягається володінням ґендерної чутливості та 

формуванням ґендерної культури в учасників педагогічного процесу. Зміст 

чутливої до рівності педагогіки розкривається у гуманізації людини й 

суспільства, вихованні свідомої особистості, що успішно реалізує себе, не 

обмежуючи себе стереотипами, і не наносить шкоди іншим людям 

спотвореною системою цінностей. 
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           Актуальний розгляд поняття «творчий потенціал» виявляє відсутність 

загальноприйнятого трактування у психолого-педагогічних працях. Часто 

термін вживається синонімічно до понять «потенційні можливості», 

«обдарування», «здібності», «можливості», «таланти» та ін. Змістовно 

перераховані феномени являють собою набір окремих якостей особистості, які 

активізують творчу діяльність [1].  

          Складні вміння творчої діяльності – це комплекс навичок творчої 

діяльності, що характеризується готовністю людини до певного виду творчості, 

використання дій, необхідних для доцільної творчої діяльності, наявними у 

суб'єкта знаннями та навичками. 

         Зміст поняття творчого потенціалу психологи і педагоги характеризують у 

вигляді сукупності реальних можливостей, умінь і навичок, котрі визначають 

рівень розвитку особистості (В. Вербець, В. Лихвар, С. Олійник та інші). Дане 

визначення спирається передусім на аналіз семантичної сутності поняття 

«потенціал». Дослідницею О. Олексюк [8], воно розглядається як синтетична 

(інтегруюча) якість, що характеризує міру можливостей особистості, яка 

здійснює творчу діяльність. 

         В. Риндак [11, с. 14] розглядає творчий потенціал як «систему 

особистісних здібностей (уяву, критичність мислення, відкритість до всього 

mailto:m.datsenko@kubg.edu.ua
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нового), що дозволяють оптимально змінювати прийоми дій у відповідності до 

нових умов, знань, умінь та переконань. Вони визначають результати 

діяльності (новизну, оригінальність, унікальність підходів суб'єкта до 

здійснення діяльності), в результаті спонукають особистість до творчої 

самореалізації та самовдосконалення». 

          Даний феномен ми розглядаємо як якість тому, що саме вона виражає ту 

сторону предмета, що обумовлює її відмінність і спільність з іншими 

предметами. Досліджувана якість є динамічною, оскільки постійно змінюється, 

піддається розвитку, дозволяє встановити причинні зв`язки явищ, розглядати 

одне явище як причину іншого. 

         Творчий потенціал особистості можна визначити і як спеціальну 

властивість, що характеризує міру співвідповідності діяльнісних властивостей 

індивіда соціальній нормі (певній соціальній ролі), що вимагається для 

самореалізації в якості суб`єкта творчості.   

         Особистість, яка змогла в повній мірі використати свої потенційні 

можливості, здібності, обдарування, таланти, здатна до самоактуалізації. 

Досягнути цієї вершини вдається не всім [6]. Дослідник А. Маслоу визнає 

наявність у більшості людей прагнення до самоактуалізації, а також наявність 

здібностей до цього процесу, але часто на шляху до здійснення самоактуалізації 

виникають певні труднощі [4, с. 153]. Серед таких перешкод учений 

виокремлює нерозуміння свого потенціалу, негативне ставлення до своїх 

можливостей, вплив оточуючих на прагнення до самоактуалізації, сильний 

негативний вплив потреби у безпеці, страх змін [12, с. 496]. Процес 

самоактуалізації з внутрішнього боку призводить до єдності та інтегративності, 

експресивності та індивідуальності, багатосторонності та синергійності, а із 

зовнішнього боку він відображає набуття людиною позитивних якостей і 

цінностей, які стають досягненням тільки повноцінно розвиненої особистості. 

Це пояснюється тим, що загальнолюдські цінності не даються особистості 

ззовні, а закладені у внутрішній природі, яку вона має розвивати [10, с. 77]. 
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         Безумовна увага у дитячому віці буде сприяти повноцінному існуванню 

ідивіда у дорослому віці [6].  Зокрема, К. Роджерс використовує термін 

«повноцінно функціонуюча людина» для позначення осіб, які використовують 

свої здібності й таланти, реалізовують свій потенціал і спрямовані на 

повноцінне пізнання себе та сфери своїх переживань [12, с. 549].  

         Отож, самореалізація сприяє розвитку творчого потенціалу особистості, 

але для цього особистість повинна мати внутрішні потенційні можливості, які 

не залежать від зовнішніх обставин, засоби для її здійснення. Потреба в 

творчому (оригінальному, нешаблонному) вирішенні життєвих завдань 

нескінченна, вона постійно спонукає людину до пошуку, а успішне, 

продуктивне завершення творчих пошуків викликає задоволення і нову хвилю 

потреби пошуку себе у творчому рішенні поставлених життям завдань, 

самореалізуватися. Творчість при цьому необхідно розуміти ширше, ніж 

характеристику одного виду діяльності. Вона супроводжує людину в усіх 

життєвих ситуаціях, непередбачуваність яких часто вимагає від людини 

пошуку правильного варіанту, нестандартного рішення. 
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Питання виховання, навчання та розвитку дітей з порушеннями слуху є 

важливою в межах спеціальної педагогіки. Однією з важливих проблем 

сурдопедагогіки протягом усієї історії її становлення та сьогодення є 

формування і розвиток мовлення дітей з порушеннями слуху.  

Аналіз науково-педагогічних та архівних джерел засвідчує, що 

розбудовою сурдопедагогіки і сурдопсихології займались Л. Фомічова, 

М. Шеремет, М. Ярмаченко, Г. Кобернік, Н. Засенко, І. Лобурець, Е. Гроза та 

інші українські вчені; розробкою оптимальних корекційних шляхів навчання та 

виховання дітей з порушеннями слуху - Р. Боскіс, Л. Нейман, Н. Морозова, 

Ф. Рау; окреслення можливості дітей з означеною категорією загального та 

мовленнєвого розвитку здійснено В. Флері, І. Соколянським та іншими [2].  

У дослідженнях Р. Боскіс, К. Бойко, А. Гольдберг, О. Зикова, 

Б. Корсунської, Л. Носкової та інших вчених описується проблема розвитку 

мовлення осіб зі слуховими розладами, визначаються основні характеристики 

їх мовленнєвого розвитку [2].  

Навчання дитини з порушеннями слуху залежить від мовленнєвого 

розвитку. Чим важчий ступінь порушення, тим важливіше для правильного і 

своєчасного розвитку мовлення набуває ранній початок спеціального 

виховання мовлення. Саме для цього важлива своєчасна логопедична допомога.  

Рання реакція батьків, які починають турбуватися та намагаються 

встановити причини мовленнєвого відставання їх дітей, сприяє вчасному 

https://orcid.org/0000-0002-4615-6807
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зверненню до логопеда. Логопед, до якого потрапляє слабочуюча дитина, 

повинен швидко почати роботу, щоб не затримувався її загальний розвиток і не 

закріплювались навички неправильного спілкування з оточуючими.  

Фахівець повинен сформувати у дитини з порушеннями слуху активний і 

пасивний словник, граматичний лад мовлення, звуковимову, розвинути 

експресивне й імпресивне мовлення, щоб надати можливість їй спілкуватись, 

розвивати мислення та вступити до закладу освіти [1].  

При плануванні логопедичної роботи з дитиною зазначеної категорії 

порушення логопед повинен орієнтуватись на закономірності онтогенезу 

мовлення та враховувати своєрідність загального та мовленнєвого розвитку 

особи з порушеннями слуху.  

Неодмінна умова логопедичної допомоги - створення зорового 

сприйняття мовлення оточуючих, яке спрацьовує як компенсація недостатнього 

слуху. Уміння читання по губах створює для дітей з порушеннями слуху не 

тільки можливість спілкування з оточуючими, а й одночасно основу 

подальшого мовленнєвого розвитку шляхом наслідування та поступового 

закріплення правильних мовленнєвих кінестезій. Важливе значення для 

мовленнєвого розвитку слабочуючих має навчання читанню та письму [1; 3]. 

Для найкращих результатів та надання ефективної логопедичної 

допомоги дітям з порушеннями слуху важливе батьківське залучення. Під час 

проведення логопедичного заняття, 2-3 рази на тиждень, логопед детально 

пояснює виконання вправ, необхідних для закріплення вдома. 

У зв'язку з тим, що мовлення та мислення нерозривно пов'язані між 

собою, введення кожного нового слова в словник слабочуючих дитини 

знаменує і створення нового поняття. Чим більше недорозвинене мовлення 

дітей з порушеннями слуху, тим більш відповідальна та складна логопедична 

допомога. 

Логопед в роботі з дитиною з порушенням слуху спирається на зорове 

сприйняття. Зорове сприйняття мовлення значно відрізняється від звичного для 
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нас слухового. При зоровому сприйнятті тісний зв'язок треба встановити між 

кінестетичними та зоровими образами. Але в цьому можуть виникати 

труднощі, що ускладнюють роботу логопеда [1]:  

- видима артикуляція деяких груп звуків частково або повністю 

збігається, у інших звуків - слабо виражена або навіть зовсім невловима; 

- чіткість сприйняття навіть добре видимих звуків змінюється в 

залежності від наступних звуків, від наголосу, від особливостей артикуляції 

мовця, від темпу мовлення і від зовнішніх умов; 

- невидимі та погано видимі звуки слова сприймаються як пауза тієї чи 

іншої тривалості; 

- чергування опорних звуків і пауз складає ритм візуально сприйманого 

слова та речення; 

- сприйняття інтонації візуально недоступне. 

При наданні логопедичної допомоги важливо планомірно, систематично 

дотримуватися умов, які допомагають візуально сприймати мовлення: 

- чим більше опорних звуків в слові, тим легше воно розпізнається; 

- розташування нового слова між іншими словами, пов'язаними з ним 

загальним змістом, допомагає його зрозуміти; 

- фраза, в якій є легке слово та важке, зазвичай осмислюється легше, ніж 

окремо; 

- міміка, жестикуляція та знайома ситуація полегшують осмислення 

сприйнятого образу слова, фрази. 

Треба враховувати, що у дітей з ранніми порушеннями слуху правильні 

кінестетичні образи слів створюються вперше, в процесі формування мовлення 

та часто не збігаються з самостійно створеними.  

Для того, щоб сформувати вміння у дитини з порушеннями слуху 

візуально розпізнавати звуки необхідно [1; 3]: 

1. Зорові навички виробляються лише після засвоєння мовленнєвого 

матеріалу в процесі розвитку мовлення, навчання грамоти і звуковимови. 
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2. Зв'язок між вимовою слова і його зоровим образом формується шляхом 

багаторазової правильної вимови слова з одночасним зоровим його 

сприйняттям.  

3. Для підвищення якості сприйняття зорових образів мовлення, логопед 

повинен говорити пошепки і відходячи на деяку відстань від слабочуючих. 

4. Дитина з порушенням слуху тренується в зоровом сприйнятті звуків не 

тільки з логопедом, а й з батьками, близькими оточуючими, щоб уміти 

розрізняти індивідуальні особливості артикуляції.  

5. Для кращого вивчення нових слів треба привертати увагу слабочуючих 

до видимих ознак того чи іншого слова та зіставляти їх. 

6. Відпрацьовувати слова необхідно з видимих звуків, різної довжини, у 

змішаному порядку, з різними закінченнями, тощо. 

7. Спочатку вводиться повсякденний мовленнєвий матеріал. 

Для мовленнєвого матеріалу можуть бути використані імена рідних, 

назви відомих іграшок, предметні картинки, предмети, що знаходяться в 

кімнаті, побутові прості питання. Поступово наочність ускладнюється,, щоб 

максимально досягти результату.  

Над правильною вимовою дітей з порушеннями слуху логопед повинен 

працювати весь час: під час читання, поповнення словника новими словами , 

при засвоєнні нових синтаксичних форм. Обов'язково при цьому повинно бути 

хороше освітлення мовця, відстань і поворот при вимові, природність 

артикуляції, не швидкий темп, правильність мовлення. 

Також логопед повинен використовувати тактильний контроль для 

чіткого розуміння сказаного та диференціації його зі словами фонетично й 

артикуляційно. Фахівець під час кожного заняття повинен виділяти деякий час 

для цього виду роботи. Спочатку він фіксує увагу дитини на чіткості 

правильної вимови в цілому, потім чіткості і правильності вимовлених звуків і 

наголосі, далі займається постановкою відсутніх звуків та їх автоматизацією. 
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У логопедії широко використовується робота перед дзеркалом для 

підкріплення зоровим контролем роботи, а з дітьми з порушеннями слуху 

зорова аферентація набуває ще більшого значення. 

Таким чином, надання логопедичної допомоги дітям з порушеннями 

слуху покращує їх мовленнєву діяльність та можливість вербальному 

спілкуванню. Це підкреслює те, що логопед працює не лише з дітьми з 

порушенням мовлення, а й з сенсорними порушеннями, комплексними тощо. 

Стаття дає можливість окреслити те, що логопедії має внутрішньосистемний 

зв'язок із сурдопедагогіки. Освіта дітей з порушеннями слуху пов’язана з 

вирішенням соціальних, медико-технічних та інших питань, тому 

внутрішньосистемна та міжсистемна взаємодія надважлива.  
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Среди важных неакадемических навыков 21 века выделен навык 

коллективного решения сложных задач, объединяющий, среди других, навыки 

коммуникации и совместной работы [1]. Учебный план подготовки студентов 

университета по специальности 1-31 03 01 Математика (по направлениям) не 

предусматривает освоение дисциплин, специально предназначенных для 

формирования указанных компетенций. Однако в процессе участия студентов в 

учебных сетевых проектах такие навыки формируются. Об этом 

свидетельствует опыт проведения авторских сетевых проектов «Крушение 

иллюзий» и «О-ах, рекурсия!» [2-3]. Практика создания собственных проектов 

в команде в рамках предлагаемых исследований способствует осознанию 

каждым студентом принадлежности к команде, формированию ответственного 

отношения к результатам коллективного труда. 

Студенческая команда формируется в сетевом проекте для 

осуществления совместной учебно-исследовательской деятельности на основе 

использования сетевых информационных технологий. Эта деятельность 

ориентирована на достижение общей цели и решение общей проблемы 

исследования, имеет согласованные методы и способы деятельности, 

направленные на достижение совместного результата [4]. Необходимость 

успешного взаимодействия в команде студентов с различными особенностями 

характера, мировоззрения требует от координатора-преподавателя 

https://orcid.org/0000-0001-7654-3448
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необходимости планирования правил и порядка взаимодействия с командой на 

разных этапах проведения проекта (подготовительном, основном, 

заключительном). 

Важной задачей координатора на начальном этапе является вовлечение 

студентов в проект. Это достигается в ходе стартовой презентации, где 

проводится актуализация проблемы, выявляются интересы и потребности 

студентов, намечаются возможные методы исследований, формы 

представления и критерии оценивания продуктов, обсуждаются пути 

достижения результатов, правила работы в команде. Используются такие 

приемы проведения дискуссии, как информационная атака, представление 

проблемной ситуации, просмотр и обсуждение видеофрагмента, анализ 

высказываний, обсуждение в микрогруппах, мозговой штурм и др.  На этом 

этапе важно продемонстрировать студентам возможность участия в проекте в 

различных ролях при выполнении  функций генератора идей, математика, 

дизайнера, программиста или других.  

При выполнении заданий основного этапа, когда студенты проводят 

конкретную исследовательскую работу, важно наличие достаточного 

инструктивного материала, алгоритмов исследовательской деятельности, 

шаблонов продуктовых документов. Это помогает командам, отталкиваясь от 

предложенных инструкций, создать собственные творческие работы. 

Внутрикомандное взаимодействие сочетается с межкомандным через 

комментирование выполненных другими командами работ, размещенных на 

общем сетевом ресурсе.  

Показателями эффективного сотрудничества являются децентрализация  

как способность студента принимать участие к коллективном обсуждении 

проблем, согласовывать свои действия с действиями других участников 

команды; инициативность как способность увидеть проблему и предложить ее 

решение; коммуникативность как способность погасить конфликтную 
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ситуацию, вести доброжелательное общение. Одновременно у студентов 

вырабатываются навыки общения с преподавателем-координатором проекта.  

Дифференцированный подход к студентам в сетевом проекте реализуется 

через подготовку дополнительных (бонусных) заданий для успешных 

студентов и подтягивающих заданий для имеющих пробелы в предметной 

подготовке, что способствует созданию комфортных условий для участия в 

проекте. Пример дополнительного задания, предложенного на этапе 

«Ахиллесова пята» сетевого проекта «Крушение иллюзий»: создать 

интерактивную карту, содержащую информацию об известных программистах 

мира; поставить на карте метку места рождения программиста и информацию о 

его вкладе в программирование. Примеры дифференцированных и 

выравнивающих заданий размещены в документе https://clck.ru/TqvEn. Для 

студентов с проблемами усвоения учебного материала приводятся подсказки, 

для сильных студентов – задания повышенной сложности. Выравнивающие 

задания ориентированы на самостоятельное овладение материалом с помощью 

обучающих тестов.  

На заключительном этапе происходит онлайн презентация созданных 

командами проектов, где каждый участник команды может проявить свой 

талант оратора, технического писателя, дизайнера, менеджера. Созданные 

проекты размещаются на сайте проекта. Пример сайта команд – участниц 

сетевого проекта «О-ах, рекурсия!» https://sites.google.com/view/recursion-

teams/teams. 

Таким образом, основными проблемами организации сетевого 

взаимодействия команды студентов в проекте являются проблемы 

командообразования, создания комфортных условий работы в команде, 

доброжелательной коммуникации с реализацией творческого потенциала 

каждого участника команды. Эти проблемы устраняются благодаря 

тщательному планированию сетевых коммуникаций на этапе проектирования 

сетевого проекта. 

https://clck.ru/TqvEn
https://sites.google.com/view/recursion-teams/teams
https://sites.google.com/view/recursion-teams/teams
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Передумовами що забезпечили зміни у сфері освіти знайшли 

відображення у кардинальній зміні, що характеризується змінами структури 

навчання у багатьох характерних проявах даної галузі. 

Якщо розглянути чинники, які мають стійкий вплив оцінення за певним 

рядом власних критеріїв, можливо відстежити ряд тенденцій, що зумовлюють 

собою переоцінку та переробку матеріалу згідно сучасним вимогам. Таким 

чином, варто зазначити, що освіта являє собою особливу галузь, як наділена 

багатьма властивостями. 

Властивостям притаманні зміни, і це факт, який свідчить про те, що 

розвиток цивілізації має змогу перетворюватися та перевтілюватися згідно 

розвитку сучасного інтелекту із його власними вимогами та вподобаннями. 

Людський інтелект впроваджує ідеї в інноваційний розвиток. Таким 

чином, висвітлюються нові винаходження, особливо у галузі тих, що носять 
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освітній характер, тому що освіта це запорука усіх відгалужень у яких 

розвивається суспільство.  

Сучасні зміни знаходять своє відображення в освіті, яка є чинником 

механізму діяльності у них. Як було зазначено, пропонуються деякі новації, що 

попередньо розроблені завдяки наявності знань із застосування освітнього 

розвитку навиків. Але постає питання, чи дійсно у закономірності та 

пропорційності навпаки, освіта відповідає сучасним новаціям. Чи підкріплені 

вони якісно опрацьованим аналізом наукового характеру, щоб мати змогу бути 

підкріпленими професійними обґрунтованими знаннями.  

Для здобування знань й аналізаторських вмінь, освіта являється 

переважливим інструментом здобуття та покращення знань. Мається на увазі, 

знань як власних особистих, так і поширенню ними із іншими персонами. Але, 

щоб мати змогу вчити інших, потрібно бути компетентним перш за все у 

власних здібностях застосування інформації, із якою персонально 

ознайомлений. 

Треба акцентувати увагу на тому, що темою даного дослідження є саме 

“сучасний погляд”. Саме це словосполучення викликає важливе питання серед 

актуальності ряду питань, які підіймаються в сфері освіти. Що ж мається на 

увазі, кажучи о сучасності у погляді. Глибше розглядаючи це питання, 

зупинившись на окремих рівнях, глобальним висновком є те, що сучасний 

погляд ґрунтується як передумова досвіду, зо склався органічним шляхом із 

набутого досвіду людини крізь життєдіяльність та характерні сфери діяльності. 

Сутність сучасного погляду невід’ємно пов’язана із якістю опрацьованого 

досвіду на рівні освітньої програми в сфері освіти. Люди пропонують багато 

рішень та вирішень, за якими можливо сформувати освіту такого рівня, який є 

відповідний та актуальний за тою мірою, яка буде визначати корисну 

впливовість та взагалі необхідність застосування саме цього обраного рішення 

й набути знання відповідний “сучасному погляду”. 
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Фактором, що гальмує розвиток пропозицій нового вкладу в освіту ідей 

та вирішенні певних завдань є нерозуміння підкріплення, аргументованості 

певних рішень, які актуально використовувати у розробці схеми освітніх 

тенденцій хоча б тому, що пропозиції їй не відповідають та мають застарілий 

характер. Висновком даного аргументу є те, що суспільство не має чіткого 

усвідомлення, що, як і чому слід змінити в освіті. 

Щоб розібратися, в даному питанні, насамперед слід розібратися, що саме 

за тенденції у сучасному світі, як їх можливо розуміти та мати змогу 

інтерпретувати у необхідне джерело, за яким можливо навчатися та здобувати 

освіту для власного та загального покращення рівня життя. 

Перш за все, потрібно зрозуміти, яка ідея носить необхідний характер, 

який можна інтерпретувати у розробку нового концепту, що за змістом є 

відповідно актуальним та цікавим. Головна глобальна ціль у можливості 

перетворити нездатність у здатність пов’язання розвитку освіти із питанням 

підготовки людини для набуття професійних навичок та впровадження у життя. 

Сучасним цивілізаційним змінам притаманний характерний тренд, який 

являє собою візуальне середовище, тобто усе, що оточує людство. Мова йде 

про зовнішнє оточення у вигляді матеріальних речей, об’єктів, інформацій 

тощо. Сутність цих змін, як зазначено раніше, є характерною складовою, яка 

свідчить о сутності глобального сенсу впровадження новаційних вирішень 

нових людських поглядів, думок та їх інтерпретації у сфери діяльності, де 

необхідно застосовувати освітню компетентність. [1] 

Важливу роль у житті людини дійсно відіграє навколишнє середовище. 

Через те, що персона знаходиться та перебуває в оточенні тих чи інших 

умовних факторів, чиниться вплив візуальної комунікації 

Візуальна комунікація є характеристикою навколишнього світу, яка 

здійснює синтез обміну інформацією та її передачею із людиною. 

Сполучання візуальної інформації може здійснюватися за допомогою 

застосування різних її носіїв. Характерність носіїв розрізняється за певними 
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ознаками, які відрізняють їх за концептом, структурою та функціональністю. У 

контексті освіти застосовують винаходи набуття знань такі як підручники, 

інтернет, наукові конференції, освітні заходи та навчання в освітніх закладах. 

Новий етап в межах освіти характеризується у сучасному погляді 

цивілізації, яка винаходить нові інтерпретації саме сприйняття інформації, що 

має вплив на активізацію світоглядної підготовки. 

Проривом в області освіти є переосмислення попередніх стандартів, 

уподібнення нових ідей шляхом інтерпретації їх у контексті доступного та 

легшого розуміння. Впроваджено, як було зазначено раніше, такий інструмент, 

як комунікація людей із навколишнім середовищем та навпаки. Черпання 

інформації спрощено до необмеженого рівня, який є доступним середовищем 

пізнання. 

Саме тому, пізнання сучасного світу відповідає самій сучасності. 

Доступність забезпечує гарантійну здатність наближення за потребою, до 

набуття на відповідному рівні необхідних інструментів пізнання в різних 

сферах.  

Сучасний погляд спрямований на рух у такому боці, на якому йдуть 

роздуми про те, що освіта має задовольняти вимоги суспільства. 

 В межах та контексті освіти широко застосовується та використовується 

навчання за допомогою використання, що логічним чином здійснюється 

візуальним шляхом. Погляд сучасності на даний принцип є схвальним та досі 

стабільним, але у більш ширшому діапазоні розвитку та подачі даного виду 

набуття знань крізь інструменти освіти.  

Як було вище наведено, інструменти та джерела освіти досить різні, 

єднаючий фактор полягає у тому, що вони сприймаються в основному 

візуально. Незмінним, широко використовуваним навчальним носієм 

інформації є і залишається так джерело, як підручник. У погляді сучасності він 

відображається невід’ємною частиною навчального процесу. Тому, щоб не 

втрачати актуальності та залишатися гідним своїй основній функції, введено 
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широке різноманіття інтерпретацій його подач за різним характером, змістом, 

контекстом, наповненням та навіть графічною складовою.  

Перш за все, підручник зчитується візуально. Із цього факту, слідчо, 

сучасний погляд покоління інтерпретує ряд ідей підпорядковуючи необхідні 

вимоги, за якими зберігається додержання основної функціональності але 

головне тепер, покращення функції, що здійснює даний об’єкт.  

«Осучаснити» посередні джерела оновленими ідеями є кращій вибір, що 

допомагає зберігати необхідність й зацікавленість в освіті, та перш за все, її 

унікальну актуальність навіть у вигляді іншого формату та новій подачі. 

Розвиток нового формату стрімко відобразився у всіх носіях згідно сучасним 

тенденціям які диктують умови та стандарти.  

Межі освіти дуже широкі тому, сучасний погляд на сприйняття візуальної 

інформації, як зазначено, корисно зумовлює розуміння та використання 

необхідних джерел крізь застосування нових пропозицій інформативної подачі. 

Проблема й актуальність даного питання має також ряд власних 

невирішених та невизначених мінусів. Від переваг, потрібно зазначити також 

противаги, що створюють проблематичне утруднення в межах освіти на 

сприйняття візуальної інформації. 

Сучасному поколінню притаманні інші способи у глобальному сенсі 

сприйняття. У розумінні даного терміну, сенс цього контексту у кардинально 

інших межах можливостей розуміння сприйняття посередніх речей. Таким 

чином, на противагу, створюється образ безпосередньо іншого підходу у сенсі 

мислення та обробки інформації. Це характерні інтелектуальні особливості, на 

які, органічним шляхом вплинуло багато факторів, що залежать від століття, 

умов, змін у життєдіяльності, цінностей та глобальних розумінь.  

Осучаснення інформаційного потоку інтерпретується в належні носії 

схожого за сенсом використання характеру – освітнього. Із цього, проблемним 

питанням, із яким зіткнулося сучасне суспільство є питання симбіозності, як 

або яким чином поєднати сучасний погляд із сприйняттям, щоб задовільнити 
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потреби, та відповідати рівню вимог, що необхідно також ураховувати при 

створенні умов якісних меж в рамках освітньої програми та загалом, освіти як 

повноцінного неподільного поняття. 

Витоком із вищенаведеного речення потрібно вилучити деяку основну 

думку. Зауваження у цій думці полягає у тому, яким чином зістикувати точку 

зору із виконанням дії так, щоб цей симбіоз виконувався у відповідному 

форматі – підпорядкуванню формату сучасного мислення із вже запорядковано 

сформованою системою навчання.  

Інші способи сприйняття - більшість необхідних для життєдіяльності 

інструментів, якими користується людина (тіло, мозок) безпосередньо залежить 

від вже визначеного чинника - візуальної вразливості, яка друкується у пам’яті 

та підпорядковується осмисленню для подальшої інтерпретації вмінь у справі 

за використанням на практиці. 

Експерименти нейрохірурга Уілдера Пенфілда, що впливав за допомогою 

електрозонда безпосередньо на кору головного мозку, показав, що людський 

мозок в певному сенсі подібний до магнітофону. Він записує на стрічку всі 

усвідомлені відчуття, починаючи з моменту народження, а можливо, і більш 

ранні. Причому запис ведеться на двох рівнях - подієвому (сам факт) і 

емоційному (викликані ним переживання). Таким чином, при будь-якому 

натяку на записаний раніше матеріал людина в першу чергу «згадує» емоції, не 

усвідомлюючи їх джерело. Сам факт може так і не спливти у свідомості, а 

ставлення до події, що послужив вихідною точкою спогади, вже сформовано. 

[2] 

Висновком з вищенаведеного абзацу свідчить те, що на свідомість 

впливають декілька факторів, що собою являю фактично сам факт та слідовно 

спровоковане наступне почуття більш емоційного навантаження. Тобто, ці 

фактори, поєднуючись, зазначають таку складову, яка дослівно має назву 

враження, та здійснює відповідну функцію. Функціональність вражаючої 
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напруги можна назвати також видом можливо інтелектуального, а також 

емоційного, бо є стосовно взаємопов’язаними. 

Враження виконує функцію пристосування уваги, помічання зауваг, на 

які треба акцієнтувати та привернути увагу. Стосовно цього процесу 

формується так зване поняття сприйняття. Який на відміну від процесу 

враження несе функцію більш глибокого процесу осмислення. Цей процес 

передбачає собою алгоритмічне застосування роботи інтелектуальної 

діяльності, які можна сформувати у приблизному сенсі процесу із 

послідовностями поступових дій мозку. Проще формуючи думку, можливо 

закарбувати у поняття так званого закону, поняття функціональності якого 

можна віднести до набору процесів сприйняття. 

Закони сприйняття:  

• Послідовність; 

• Вибірковість; 

• Реакція (на рух); 

• Запам'ятовуваність;  

• Цілісність;  

• Константність; 

• Співвідносність. [2] 

Наведені поняття потрібні для розуміння основної мети пошуку відповідей у 

даному аналізі, яким чином погляд можна назвати сучасним, та як скористатися 

таким видом погляду так, щоб уловлювати, розуміти та сприймати інформацію 

в тенденціях сучасного формату освіти та її пропозицій. Ці поняття,  у 

поєднаній своїй структурі також підпорядковані зовнішнім подразникам, які 

надають вплив на  зміну або перетворення вже існуючих понять усвідомлення 

на більш модернові із сучасним контекстом. Нова інформація - це поштовх до 

сучасного формату сприйняття речей та мисленні, уяві, підсвідомого 

перетворення мислення на новий рівень усвідомлення й засвоєння інформації. 
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Її новий формат – це прилади у яких вона відображається. Прилади, тобто 

середовища передачі цієї інформації. У сучасному просторі розрізняють такі 

середовища як аналогове, цифорове та друковане. Кожен із них має окремі 

переваги та способи уособлення подачі інформації, із певним використанням та 

кінцевим результатом оволодіння нею.  

Сполучання інформації, відтворюється крізь здійснення інформаційного 

процесу, який органічним чином сполучається із вищенаведених джерел 

вміщення. 

Тож, заради якої цілі потрібно оновлювати погляд, якщо все одно інформація 

надходить органічним шляхом та має закарбовуватися. Складність у тому, що із 

зростанням сучасності оновлюється усе, та відображується у всьому, нова 

інформація у нових джерелах, які відтворюються завдяки втіленню сучасних 

поглядів на розробку, поєднання та інтерпретації якогось знання у відповідне 

джерело для зберігання. Ця функція необхідна для збереження формату освіти 

на тому рівні, на якому її здатні сприймати сучасні розуміння поколінь цього 

віку. Тому, щоб забезпечити стабільність у забезпеченні відповідного рівня 

освіти, який відповідає сучасності, потрібно долучати сучасні погляди та 

аналізувати тренди що здатні уособити надходження цих нових поглядів в 

гідному форматі. 

Отже, сучасний світ диктує ряд своїх ідей, які є відображенням дійсності 

та відбивається у багатьох сферах життя. Щоб зберегти зацікавленість та попит 

на дійсно важливий інструмент, такий як освіта, із метою реалізації 

професійних компетентностей індивідуума, досліджено ряд дійсно спроможних 

посилити актуальність розробок збереження важливості цього джерела.  

Треба відмітити, що є важкий момент у збереженні чітко сформульованих 

настанов та алгоритмів перетворення із старого на новий формат інформації у 

такій характерності, яка може бути гідною для розуміння та використання 

сучасним розумінням та потребам 



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

© Мановський П.М., Янковська Л.Є., Скок О.С. 176 

Слідчо, безумовно межі освіти мають широкі кордони, що насичені 

багатьма форматами та типами інформації. Але, варто відстежувати чи є вона 

досі актуальною для сучасного погляду. Та також, важливість застосування 

сучасного погляду, який зможе підстроїти під свій формат розуміння вже 

існуючу, але переопрацьовану інформацію так, щоб вона зберігала попит та 

актуальність у сучасному світі. 
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Развитие образования изобразительных искусств от развития 

нравственности, интеллекта и физического воспитания, предложенных в 

образовательной политике Конституции Китайской Народной Республики в 

1982 году, до всестороннего качественного воспитания нравственности, 

интеллекта, физического воспитания, искусства и труда в «Решение 

Центрального комитета Коммунистической партии Китая и Государственного 

совета об углублении реформы образования и всестороннем внедрении 

качественного образования» 1999 г. С тех пор статус художественного 

образования постепенно повышался. Но процесс процветания и развития всего 

- это извилистый прогресс, и иногда возникают недоразумения, да и в 

нынешнем художественном образовании тоже немало недоразумений. 

Высшие художественные учебные заведения делятся на два типа: одни 

представляют собой академии чистых искусств для подготовки художников, а 

другие - обычные университеты для преподавателей. Различия в концепциях 

учебной программы могут легко привести к различному акценту на 

обучении.Узнав о некоторых нормальных колледжах и университетах, я 

обнаружил некоторые недопонимания в обычном художественном 

образовании: сосредоточение внимания на чистом искусстве и презрение к 

практическому искусству; сосредоточение внимания на технике рисования и 
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пренебрежение теоретическим образованием и т. Д. Некоторые из этих проблем 

- инерционное мышление, оставшееся от долгой истории Китая, а некоторые - 

новые в процессе развития. 

Во-первых, это неправильное понимание того, что фокусируется на 

чистом искусстве и игнорируется практическое. В Китае очень мало колледжей, 

занимающихся чистым искусством и ремеслами, и большинство из них 

существуют в университетах в качестве курсов по выбору. Обязательные курсы 

в обычных университетах - это, в основном, чистые художественные 

специальности, такие как традиционная китайская живопись, масляная 

живопись, гравюра и скульптура.[1] Такой контраст в учебной программе 

объясняется, главным образом, двумя основными проблемами Китая. Во-

первых, в истории Китая существует традиция «делать упор на литературу и 

легкую промышленность». Чистое искусство - это в основном литературная 

живопись, а практическое искусство относится к низкоуровневому 

физическому труду ремесленников, имеет низкий социальный статус и 

считается пренебрежительным.Эта традиционная концепция до сих пор 

укоренилась и универсальна в обществе: люди знают только художников, но не 

художников декоративно-прикладного искусства. Другой источник 

заключается в том, что в первые дни основания Китайской Народной 

Республики, извлекая уроки из практики Советского Союза и строя Академию 

художеств, основными темами были использование чистого художественного 

творчества, укрепление социалистического идеологического образования и 

координация с политическими работа по пропаганде упрочения народной 

власти. Большинство главных политических картин за эти годы написано 

преподавателями и студентами Академии художеств.Например, в 1953 году 

картина маслом «Церемония основания», созданная профессором Дун Сивэнь 

из Центральной академии изящных искусств, изображает момент, когда Мао 

Цзэдун зачитал объявление Центрального народного правительства на воротах 

Тяньаньмэнь 1 октября. 1949 г., провозгласив основание Китайской Народной 
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Республики. Эта функция, теоретически говоря, сегодня не изменилась, 

поэтому место чистой живописи в образовании по-прежнему преобладает над 

практическим искусством. Хотя многие обычные университеты добавили 

курсы практического искусства, количество и продолжительность курсов 

практического искусства намного меньше, чем курсы чистого искусства, такого 

как живопись маслом и традиционная китайская живопись, из-за сложных 

предметов и громоздкого оборудования. 

Второе заблуждение состоит в том, что он делает упор на чистую 

живопись и изобразительное искусство и игнорирует нормальное нормальное 

художественное образование. Что касается художественных ресурсов, 

талантов, оборудования и средств, Китай всегда отдает предпочтение 

академиям чистой художественной живописи.Соотношение преподавателей и 

студентов в Университете изящных искусств намного лучше, чем в 

Педагогическом университете изящных искусств. Университет изящных 

искусств превосходит по показателям удовольствия от посещений, инспекций, 

учебных материалов для творчества, финансирования и времени для 

самостоятельного творчества. Так что обычные университеты с 

художественным образованием тоже хотят делать то же самое. Таким образом, 

почти на всех факультетах изобразительного искусства в высших учебных 

заведениях страны есть более или менее образовательные ошибки. Основным 

характеристикам обычной школы по подготовке учителей искусств не 

уделялось достаточно внимания, и она была разделена на определенные 

профессиональные классы (или даже далее разделена на студии), чтобы стать 

небольшим мини-колледжем изящных искусств. Для студентов, обученных 

таким образом, профессиональный уровень живописи действительно немного 

выше, чем у студентов, независимо от специальности.Но это намного хуже, чем 

студенты чистого художественного университета, и с точки зрения эффекта от 

развития талантов чистого искусства, это не так хорошо, как художественная 

академия.Когда студенты делятся на специальности для обучения, они 
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усиливают чистое художественное мышление и презирают природу 

нормального образования в нормальном художественном образовании. Однако 

их художественные качества (число зачисленных нормальных студентов велико, 

а общее художественное качество не так хорошо, как относительно небольшое 

количество студентов из колледжей изящных искусств и живописи, которых 

можно выбрать из сотни) и уровень, и трудно стать профессиональным 

художником.[2] 

Есть еще одно недоразумение: у меня довольно глубокое чувство, 

которое заключается в том, чтобы делать упор на умениях, а не на теории. В 

процессе развития художественных талантов в Китае профессиональные 

навыки рисования обычно считаются наиболее важным обязательным 

предметом. Время изучения теории истории ограничено, и то же самое можно 

сказать о курсах теории образования, таких как педагогика, педагогика и 

психология.Это система обучения художников. Образование учителей 

рисования - это не чистая живопись. Это культурно-художественный комплекс, 

который требует как солидного опыта в живописи, так и сильной теоретической 

поддержки. В последние годы оценки китайских и зарубежных экзаменов по 

истории искусства   в аспирантуре составляли от 70 до 80% от 

нижеприведенных 60 баллов каждый год., Иногда выше.[3] Это связано с тем, 

что на вступительных экзаменах по искусству мы учли специальности этой 

профессии, а требования к экзаменам по культуре были слишком 

низкими.Средний балл составляет всего более 300 баллов, что составляет 

примерно половину баллов при поступлении для неискусственных 

специальностей. Учебная программа университета также просто подчеркивает 

навыки и игнорирует теоретическое образование.Эти двое образуют порочный 

круг. Культурные требования для поступления в колледж невысоки, и экзамен 

по искусству стал лучшим выбором для учеников средней школы и их 

родителей, которые без надежды сдадут вступительные экзамены в колледж.В 

результате учащиеся средних школ, которые готовятся подать заявку на 
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экзамен по искусству, расслабляют свои культурные занятия и тратят основную 

энергию на репетиторство по искусству (как правило, учащиеся третьего курса 

средней школы приостанавливают занятия, чтобы участвовать в 

предэкзаменационной подготовке для художественных студий, и то же самое 

было со мной в то время).В результате кандидаты с хорошими навыками 

рисования имеют недостаточные баллы при поступлении на уроки культуры, а 

те, кто имеет высокие баллы на уроках культуры, имеют средние навыки 

рисования.[4] 

Эти недоразумения в художественном образовании требуют изменения 

долгосрочного плана. Недостаточно полагаться на силу кружка 

художественного образования - это долгая и планомерная работа. Это требует 

внимания и поддержки всего образовательного сообщества. 
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Постановка проблеми. Навчання усного монологічногом мовлення 

займає важливу роль у формуванні комунікативної компетентності учнів. 
Завданням усного мовлення загалом є виклад інформації у логічно 
побудованому висловленні. У сучасному світі досить важливо мати навики 
зв'язного мовлення, незалежно від того це діалогічне мовлення чи монологічні 
висловлювання. Проблематикою навчання усного монологічного мовлення 
займалися  багато науковців. До їх числа належать мовознавці : Д. Х. Баранник, 
Л. А. Булаховський, І. К. Білодід, В. В. Виноградов, Ж. Вандрієс, Т. О. 
Ладижинська й лінгводидакти А. М. Богуш, С. В. Ласунова, Т. Г. Постоян, Л. В. 
Скалкін, Л. І. Фесенко та ін.  

Актуальність дослідження полягає у тому, що сучасне покоління 
вчителів та учнів прагне збагатити навчальний процес веб платформами та 
застосунками, адже за останні роки( і особливо під час пандемії короновірусу) 
виросла потреба у діджиталізації навчального процессу. Крім того, як виявило 
питання використання веб-технологій у навчанні учнів середнього етапу усного 
монологічного мовлення вивчено недостатньо. 

Мета роботи  полягає у проведенні порівняльного аналізу веб платформ 
та застосунків як засобів навчання усного монологічного мовлення учнів 
середнього етапу. 

Виклад основного матеріалу.  Основним завдання  навчання усного 
монологічного мовлення учнів середнього етапу є здійсненння 
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усномовленнєвого спілкування у межах сфер, тем і ситуацій спілкування 
визначених чинною навчальною программою.  [1]. 

За визначенням   С.Ф Шатилова  монологічне мовлення — це 
усномовленнєва форма спілкування, що передбачає зв’язне і неперервне 
висловлювання однієї особи, яке звернене до одного або декількох слухачів, 
співрозмовників (іноді – до самого себе) [3]. Селіванова О.О. тлумачить усне 
монологічне мовлення, як мовлення однієї особи. Вона зазначає,що мовлення 
потребує розгорнутості, повноти, чіткості і взаємозв’язку окремих частин 
розповіді. [2]  

У нашій роботі ми розуміємо усне монологічне мовлення як процесс 
активної комунікації, спрямований на висвітлення проблем та явищ, який 
здійснюється  переважно однією особою. Технологія Speaking club, засобами 
якої ми пропонуємо навчання усного монологічного мовлення, розуміється у 
публікації як один з методів навчання іноземної мови, який допомагає 
розвивати та удосконалювати усномовленнєві компетенції учасників.Частіше за 
всього це груповий вид діяльності, який може супроводжеватися аудіо та відео 
матеріалами, застосуванням технічних засобів зв'язку та Інтурнету. 

Розглянемо особливості веб платформ та застосунки, які можна 
використовувати для запровадження технології Speaking club  на уроках( 
дистанційного навчання) ,  а також у позашкільний час або на гурткових 
заняттях.У ході відбору нами було використано наступні критерії: 

1. Доступність ( спектр безкоштовних можливостей платформи або 
веб застосунку). 

2. Безпечність( рівень захищеності під час проведення заняття). 
3. Зручність інтерфейсу ( на скільки він зручний та простий у 

використанні ) 
4. Функціональність (  яка функції є в  данної платформи або 

застосунку) 
Для аналізу ми обрали такі платфоми та веб застосунки: Zello рація, Zoom та 
Skype. Результати аналізу представлені у таблиці 1. 
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      Критерій 
 
Назва 

Доступність Безпечність Зручність 
інрефейсу 

Функціональність  

Zello рація Застосунок 
доступний для 
користувачів 
Android  та IOs. На 
жаль можливості 
використовувати 
цей додаток з 
комп'ютера 
відсутня. 
На всіх платформах 
є можливість 
завантаження 
безкоштовно 

Застосунок не є 
повністю 
безпечним, адже 
будь-яка людина 
спокійно може 
зайти у 
навчальну  
«кімнату 
переговорів». Як 
для навчального 
процессу – це не 
зовсім зручно та 
небезпечно.  

Застосунок 
зручний у 
використанні.   
Мову додатку 
можна обрати 
будь-яку, це 
спрощує 
використання 

Досить великий 
спектр можливостей 
представлений у 
цьому додатку: 
можливість 
блокування 
присутніх, підянти 
руку або задати 
питання у чаті, 
функція « мікрофон» 
- пряме включення 
учасника у розмову. 

Zoom Платформа 
доступна для 
користувачів як 
сматрфонів з 
системою Android, 
так і для 
корисувачів  IOs. 
Можливість 
використовувати 
платформу з 
ноутбуків та 
комп'ютерів є. 
Наявна безкоштовна 
версія, але вона 
обмежена у часі -  
лише 40 хвилин. 

За останніми 
дослідженнями 
було виявлено 
српоби взлому 
«кімнат 
переговорів», 
але платформа 
більш безпечна, 
тому що є 
можливість 
ставити паролі.  

Інрейфес 
простий та 
достуний для 
користувачів 
різних вікових 
категорій.  

Фунціональність 
досить широка, є 
можлиівсть запису 
розмови, можливість 
відео та аудіо , також 
додавання відео 
матеріалів, 
транслювання 
екрану, чат, дошка 
для написання. 

Skype Безкоштовна 
платформа доступна 
для користувачів 
Android та IOs. 
Можливість 
використання з 
ноутбуків та 
планшетів присутня. 
Платформа майде 
безкоштовна. 
Спектр 
безкоштовних 
фунцій досить 
великий. 

Платформа 
досить безпечна 
для 
використання, 
адже дзвінок 
відбувається 
лише серед тих 
учасників,які 
раніше були 
додані до списку 
запрошених. 

Інтерфейс 
знайомий та 
зручний для 
користувача 
будь-якого віку. 
Адже усі хоч 
колись 
здійснювали 
відео або 
звичайні дзвінки 
за домогою цієї 
платформи . 

Функціональність 
досить широка та 
об'ємна. У число 
безкоштовних 
функцій входить 
відео та аудіо, 
демонстрація екрану, 
чат, 
вімкнення\вимкненн
я відео та мікрофону. 
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 Отже, на аншу думку найбільш зручною та безпечною платформою для 

вивчення іноземної мови засобом Speaking club – є платформа Skype. Наші 

думки базуються на вище наведених характеристиках.  

 Висновок. Сучасна освіта потребує діджеталізації та нових методів 

навчання іноземної мови в умовах дистанційного навчання. Порібняльний 

аналіз найбільш популярних платформ та веб застосунків показав , що Skype є 

найбільш зручною, безпечною та функціональною платформою, яка дає 

широкий спектр безкоштовних можливостей. 
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Abstract 

The college students’ mobile Internet addiction classification scale and clinical 

diagnostic criteria for Internet addiction were used to screen the subjects. According 

to the research program developed by Dzyakov (2015), 30 Chinese college students 

(Internet addicted and non-addicted subjects are 15, respectively) were examined on 

the functional structure of self-identity. The results show that there is no quantitative 

and qualitative difference in social identity between Chinese college students with  

internet addiction and those without  internet addiction, while there are significant 

quantitative and qualitative differences between them in the formation of the self-

identity functional structure, the integration and the overall level of self-identity. This 

is quite different from the research results of Dzyakov (2016), which may indicate 
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that there are obvious cultural differences in the functional structure of self-identity 

among college students with internet addiction. 

Keywords: self-identity; internet addiction; cultural differences; quantity and quality 

analysis; Chinese college students 

 

Introduction 

Human growth is a process of continuous socialization, and self-identity is very 

important in human socialization. Self-identity refers to the consistent and continuous 

subjective feelings and experiences of individuals in time and space about their own 

internal abilities, beliefs and personal history (Erikson, 1968). Individuals who 

identify with themselves can consolidate self-confidence and self-esteem, but at the 

same time they will not blindly succumb to the public opinion of society and others, 

and have a high sense of recognition for what they think and do. The importance of 

establishing a clear identity is widely recognized in different development theories 

(Arnett, 2000; Erikson, 1968; Kernberg & Caligor, 2005). However, research on 

identity formation differs greatly in the focus of attention. Some studies focus on the 

content of identity formation, while others focus on its structure or process (McLean, 

Syed, & Shucard, 2016). American psychologist Erikson (1968) divided the 

development of psychology into eight stages, of which the fifth stage specifically 

refers to adolescents between the ages of twelve  and seventeen. Arnett (2000) 

extended the age of the fifth stage adolescents to 18-25 years old, and called this age 

group “emerging adults”. Self-identity is a flexible linear/non-linear dynamic system 

composed of various levels of sub-modules and operating processes, and develops 

(increases or declines) by responding to stressors and trauma (Kira, 2019). 

At present, most of the researches on self-identity are based on normal groups, and 

there are very few studies on special groups. Only a few researchers (Dzyakov, 2015, 

2016; Malakhovskaya, 2018; Aakre, Klingaman, Elizabeth, & Docherty, 2015) focus 

on the self-identity of people with non-chemical substances addiction (including 

Internet addiction), myopia, schizophrenia and mental and behavior disorder. 
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Malakhovskaya and Dzyakov (2018) studied Belarusian university students and 

found that the functional structure of self-identity of students with non-chemical 

substance addiction is significantly different from that of ordinary ones in quantity 

and quality. Erikson (1968) believes that the social and cultural environment has an 

important impact on self-identity. Some researchers analyzed that the large 

differences in research results of self-identity may derive from cultural differences 

(Kayama & Yamakawa, 2020; Liu, 2019; Sharipov, 2013). Based on Cultural-History 

theory, Dzyakov(2015) constructed a dynamic functional structure model to assess 

self-identity of internet addiction and validated it in Belarus. However, more general 

validation studies based on different cultural contexts for this model have not been 

seen. Therefore, the present study intends to examine the functional structure model 

of self-identity proposed by Dzyakov (2015) among Chinese college students with 

internet addiction. 

Research methods 

Participants 

252 college students were conveniently sampled in Zhanjiang, Guangdong Province, 

China to take a survey. 229 valid questionnaires were recycled, with an effective 

recycling rate of 90.9%. The total scores of the questionnaire were sorted from high 

to low, and 15 college students with the highest and lowest scores, respectively, were 

selected as the participants. They were named the Internet addiction group (IA) and 

the non-addiction group (NIA). The addicted group scored between 76-98, and the 

non-addiction group scored between 30-42. According to the diagnostic criteria, a 

total score greater than or equal to 63 can be diagnosed as mobile phone internet 

addiction (Hu et al., 2017). These 30 participants are between 18-24 years old 

(M=20.93, SD=1.41),12 boys and 18 girls. Among them, there are 8 freshmen, 10 

sophomores, 7 juniors and 5 seniors, and12 of them majored in special education , 10 

in preschool education , and 8 in primary education. 

Measures 
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The Classification Scale of College Students’ Mobile Internet Addiction. The 

scale was compiled by Hu et al.(2017), including 4 dimensions and a total of 24 

items. One sample of such  items is: “I spend a lot of time on social apps (QQ, 

WeChat, Weibo, etc.) every day.” The Cronbach’s α coefficient of homogeneity of 

the total scale is 0.874, and the test-retest reliability is 0.929. By using 5-point Likert 

scale ranging from "completely disagree" to "completely agree", these items are 

scored from 1 to 5 points. The higher the score is, the greater the possibility of mobile 

phone Internet addiction is, and the more serious the degree is. The scale is used for 

preliminary screening of internet addiction subjects. 

Clinical Diagnostic Criteria for Internet Addiction. This Criteria was 

formulated by Tao et al.(2008). In the criteria there are 7 symptom criteria:: desire to 

use the Internet; withdrawal after reduction or cessation of use; tolerance; being 

difficult to control the use of the Internet; disregarding the harmful consequences; 

abandoning other activities; avoiding problems or alleviating bad emotions. The 

definite diagnosis must be made based on the first and the second core symptoms and 

any one of the last 5 additional symptoms. The standard of the disease course is that 

the average daily time spent on the Internet for non-work and study purposes is 

greater than or equal to 6 hours, and the time that meets the symptoms standard lasts 

for more than 3 months (inclusive). The standard formulation process meets the 

requirements of evidence-based medicine, with high consistency among raters and 

strong operability, and is suitable for clinical applications. This diagnostic criterion is 

used to confirm the Internet addiction subjects. 

Procedure 

The research program developed by Dzyakov (2015) was used in this study, which 

includes three tasks in turn.  

Task 1: The participants are required to answer the question "Who am I" within 

three minutes. The number of answers is unlimited, but at least three answers are 

required. Next, the subjects were asked to select three answers from all of their 

answers and rank them, with the most important being ranked first, and so on.  
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Task 2: The participants are required to process these three answers in turn. For the 

first answer, the participant is asked to list his key past events. It is necessary to show 

that he is the bearer of the events, and therefore he can use these words to describe 

himself. They also need to list the key future events in which they plan to be the 

bearer. On the basis of enumerating the key events, the participants need to combine 

different events into a common autobiographical story. They need to do the same 

work for the second and third answers.  

Task 3: The participants are asked to write down the three most important answers 

identified in task one on three stickers, and then stick them on three cubes. The three 

labels can be affixed either to different cubes, or to one or two of the cubes. 

Results 

Quantitative analysis 

Table 1 shows the frequency distribution of Chinese college students’ mobile phone 

Internet addiction and non-addictive subjects in the three tasks and four levels of self-

identity. "0" means that the task is not completed at all, "3" means that the task is 

completed very well, and so on. 

Table 1 Participants’ self-identity 

level task1 task 2 task 3 

 A NA A NA A NA 

0 0 0 0 0 0 0 

1 1 0 3 0 4 0 

2 4 1 8 3 8 2 

3 10 14 4 12 3 13 

total 15 15 15 15 15 15 

Note: A=Addicted Participant; NA= Non- Addicted Participant 
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 It can be seen that the frequency of completely passing the three tasks of non-

addicts is significantly higher than that of addicts, and there are significant 

differences in task 2 and task 3 between NIA and IA（χ2=8.571，  p=0.009；

χ2=13.393， p=0.001. 

The total number of frequency that each participant has completely passed the 

three tasks is the total score of his overall self-identity. For example, if CCZ's self-

identity levels in the three tasks are 3, 3, 1 respectively, then his total self-identity 

score is 2. So on and so forth. The total self-identity score for each participant ranges 

from 0-3. The results of independent sample t-test showed that the total self-identity 

score of the non-Internet addiction group (2.80±0.414) was significantly higher than 

that of the Internet addiction group (2.20±0.775, t=2.646, p=0.013). 

Qualitative results 

In Task 1, both NIA and IA are likely to regard their personality traits as one of the 

most important self traits. For example, LWR said: "I am a kind and generous 

person"; HJY said: "I am an optimistic person"; ZZJ said: "I am a less hardworking 

person", and so on. 

In Task 2, NIA can better use specific examples to verify the three most important 

answers to self-identity that they have confirmed, while IA cannot. For example, 

ZZJ's second important answer is "college student", and she did not cite specific 

examples to confirm the present and future of the role of "college student", but just 

narrated how she worked hard to become a "college student" in the past. Therefore, 

her autobiographical story about the role of "college student" lacks internal 

consistency and continuity. YJB's first important answer was "Chinese ". She 

described in detail the process of the formation and change of her role as a "Chinese", 

and said: "I don't feel that living in any country is the same now. I hope I can live in 

China forever. I will not change my nationality, and I will keep a high degree of 

identity with my country (China)". Her corresponding autobiographical stories have 
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distinct characteristics of consistency, coherency and continuity (van Doeselaar, 

2018). 

In Task 3, NIA can well express the integration of self-identity in spatial 

manipulation, that is, meta-identity, while IA cannot. For example, HQT affixed the 

three labels of "Future Teacher", " Struggler " and "Server" on different sides of the 

same cube. She explained, "I have always been a struggler... When I have 

accumulated enough strength, I can become a server. To become a qualified teacher, I 

must continue to work hard. These three roles can be unified with me." FRY puts 

"FRY" and "Daughter" on different sides of the same cube, and "Student" on another 

cube. She explained that her parents had very different opinions on what major she 

was studying, so " Daughter " and " Student " cannot be placed on the same cube. 

Discussion 

Quantitative results 

This study found that the overall self-identity level of non-addicts was significantly 

higher than that of addicts, which is consistent with the results of Malakhovskaya and 

Dzyakov (2018). Judging from the subjects’ performance in the three tasks, the 

results of this study are similar to those of Dzyakov (2016) in some respects but 

different in others. The similarity lies in that the subjects in the two studies performed 

the same in Task 2, in which the non-addiction group passed significantly more 

frequently than the addicted group. According to Dzyakov (2015), Task 2 is a 

research on the formation of identity structure, which mainly examines how the three 

most important self-roles identified by the participants were formed and established. 

This is a task that connects the preceding and the following, and is also the most 

difficult task, which requires subjects to interpret their own roles through 

autobiographical stories, and to position themselves correctly in the time and space of 

historical development (McKenzie, 2018). This means that the subjects must have a 

full understanding and grasp of self-concept (Bakay, 2013). Studies have shown that 

Internet addiction can greatly damage an individual's self-concept (Agarwal, 

Agarwal, & Mallick, 2014) and hinder the formation of their self-identity (Kim, 
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2012). As a result, the Chinese and Belarusian college students showed the same 

reaction tendency in Task 2. 

The difference lies in the fact that in this study, non-addicted people passed Task 3 

more frequently than addicts, but in Task 1, there is no significant difference between 

the two groups. However, Dzyakov's study found that non-addicts passed Task 1 

more frequently than addicts, but in Task 3, there was no significant difference 

between the two groups. The possible reasons for this difference are: (1) The 

influence of cultural differences. Many studies have found that cultural differences 

have a significant impact on self-identity (Chiao et al., 2009; Kayama & Yamakawa, 

2020; Loziak, 2019; Sharipov, 2013). This research focuses on Chinese university 

students, while Dzyakov's research focuses on Belarusian university students. There 

are big cultural differences between China and Belarus. China is a typical collectivist 

culture, which places great emphasis on roles, identity, self-image, etc. (Zhu, Zhang, 

Fan, & Han, 2007). Therefore, the self-role positioning of Chinese college students is 

relatively clear and stable, which can largely offset the negative impact of the Internet 

addiction. It resulted in no significant differences in the performance of Task 1 

between the two groups. The Belarusian worldview is formed by the unity of the 

psychological and cultural level under the interaction with Eastern and Western 

culture (Zhang, 2018), and it has the cultural characteristics of both collectivism and 

individualism. As a result, Belarusian university students are not so clear about their 

role positioning, coupled with the negative effects of Internet addiction, resulting in 

significant differences in the performance of Task 1 between the two groups. (2) The 

influence of thinking mode. People's thinking occurs within a cultural background, 

and different cultural backgrounds will lead to fundamentally different ways of 

thinking (Heine & Zhang, 2021). China emphasizes holistic thinking, systematic 

thinking, and dialectical thinking (Peng, 2017), which makes Chinese college 

students good at seeing their own strengths and weaknesses dialectically, seeing them 

as a dynamic whole, and seeing the possibility of their mutual transformation. 

Internet addiction may have a significant adverse effect on its brain development 
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related to identity formation, which can reduce self-related brain activation levels and 

reduce reward sensitivity (Kim, 2014). As a result, internet addiction participants 

suffered serious damage to their self-identity integration function, which led to 

significant differences in the performance of Task 3 between NIA and IA. 

Differently, Belarusians have the characteristics of both Eastern and Western 

thinking, but mainly Western thinking (Kirill, 2018), which makes it difficult for 

Belarusian college students to integrate different or even contradictory roles into 

themselves. So, their overall level of meta-identity is low and there is no significant 

difference between the two groups. 

Qualitative results 

In Task 1, both NIA and IA may take some personality traits as one of their most 

important self traits. This is slightly different from the results of Dzyakov's (2016) 

research. Dzyakov found that Internet addicts participants emphasizing the certain 

personality traits in the identity categories, while participating in normal are 

objectivized the social and cultural orientation of answers. Self-identity serves as the 

subject of someone's long-term social practice, reflecting the direction, nature and 

intensity of their social interaction (Vygotsky, 2016). China has always attached 

importance to moral education, vigorously promoted the construction of core socialist 

values, and regarded important personality characteristics -- honesty and friendliness-

- as the basic ethics of citizens (Li, 2019). The values powerfully influence multiple 

layers of the human mind (Heine, 2015; Henrich, 2015). The neural networks are 

plastically formed and modified and become patterned after cultural values 

(Kitayama & Uskul, 2011).Therefore, under the strong influence of core values, 

Chinese college students are likely to realize their personality traits as an essential 

part of themselves. Belarusian values are very similar to those of other European 

countries. The basic value cannot be changed under any external or internal pressure 

(Danilov & Rotman, 2019). Belarus’ failure to change its core values strongly, 

coupled with the impact of Internet addiction, has caused some college students to 

misplace their social roles. 
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In Task 2, non-Internet addicts can better use specific examples to confirm the 

three most important answers about self-identity they have confirmed, but the addicts 

cannot. This is consistent with the results of Dzyakov's (2016) research. He found 

that the addicts have difficulty in bringing together disparate events of his social 

history into a single internally logically related event-sequence. The focus of person-

society integration is on how aspects of societal culture are internalized into 

individuals' identities, as well as how individuals engage in the process of negotiation 

with societal messages and expectations (Syed & McLean, 2016). The social identity 

integration model reveals how individuals integrate a certain social role into their 

self-concept, thereby promoting the formation of self-identity (Xiang et al., 2020). 

Non-adaptive cognition causes Internet addicts to confuse the boundary between real 

life and virtual networks (Davis, 2001), causing difficulties in interpersonal 

adaptation (Wu, 2008), making them unable to integrate well into real social life, thus 

making it difficult to form positive self-identity (Malygin, Merkurieva, Shevchenko, 

Malygin , & Ponomareva, 2018). 

In Task 3, non-Internet addicts can well express the integration of self-identity 

(meta-identity) in spatial manipulation, while Internet addicts can’t. It is different 

from the results of Dzyakov's (2016) research. Dzyakov found that disintegration of 

identity constructs identified in college students can be interpreted as lack of 

integrity, dynamism and internal mobility of meta-identity construct. Self-integration 

reflects the more dynamic and developmental aspects of identity, and reflects how 

individuals understand their evolving integration of multiple identities over time 

(Lilgendahl, 2015). This integration may more fully reflect McAdams’ view (2013) 

of integrating life stories (Syed & McLean, 2016). As mentioned earlier, Internet 

addiction may seriously damage the individual's self-identity integration function ( 

Agarwal, Agarwal, & Mallick, 2014; Kim, 2014). As a result, the number of  Chinese  

college students with Internet addiction forming meta-identity is significantly lower 

than that of non-Internet addicts. Belarus is nation with  bicultural identity 

orientation. Take language as an example. Both Russian and Belarusian are official 
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languages of Belarus (Yu, 2017). Historically, under the influence of the policy of 

forced Russification, Belarus has accepted more Russian culture. After independence, 

the nationalization process of Belarus was slow (Wang & Li, 2012), which hindered 

the national identity of the Belarusian people, and would greatly affect the 

individual's self-identity and integration (Rao & Shi, 2013). 

Conclusion 

There is no quantitative or qualitative difference between Chinese college students 

with Internet addiction and those without Internet addiction. However, there are 

significant quantitative and qualitative differences in the formation of their self-

identity functional structure, the integration and the overall level of self-identity. This 

is quite different from the research results of Dzyakov (2016), which may indicate 

that there are obvious cultural differences in the functional structure of self-identity 

among college students with internet addiction. 
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13 квітня 2014 року був підписаний Указ Президента України «Про 

рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) «Про 

невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження 

територіальної цілісності України» [1]. А 30 квітня 2018 року був змінений 

формат антитерористичної операції і розпочато операцію Об’єднаних сил, 

згідно Указу Президента України «Про затвердження рішення РНБО «Про 

широкомасштабну антитерористичну операцію на території Донецької та 

Луганської областей» [2]. Таким чином, протягом семи років воєнно-політична 

обстановка довкола України залишається складною і визначається 

продовженням агресивної зовнішньої політики Російської Федерації. В умовах 

затяжного та досі незавершеного збройного конфлікту на території нашої 

держави, Збройні Сили України залишаються провідним механізмом у 

стримуванні відкритої військової агресії проти України. Безумовно, цьому 

сприяють безліч факторів, серед яких: постійне нарощування потенціалу 

національної оборони, отримання досвіду ведення бойових дій, покращення 

матеріально-технічного забезпечення, вдосконалення системи підготовки за 

стандартами армій країн НАТО. Не останню роль у стримуванні збройної 
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агресії також відіграє морально-психологічне забезпечення підрозділів 

Збройних Сил України, основною задачею якого є формувати, підтримувати і 

поновлювати морально-психологічний стан особового складу з метою 

успішного виконання ними завдань за призначенням [3]. 

Вивчаючи питання бойового стресу (під бойовим стресом ми розуміємо 

переживання, які виникають у військовослужбовця при опосередкованому, чи 

безпосередньому впливі на нього стрес-факторів бойової діяльності та 

проявляються у вигляді емоційних, інтелектуальних, фізичних та поведінкових 

реакцій [4]) протягом усього періоду ведення бойових дій на сході України, 

можна констатувати його суттєве зниження серед військовослужбовців 

Збройних Сил України, спираючись на результати, отримані за допомогою 

методів математичної статистики. 

Динамічні зміни у суспільно-політичній та оперативній обстановці 

продовжують негативно впливати на виникнення бойового стресу у 

військовослужбовців-учасників бойових дій. З психологічної точки зору, це є 

нормальним явищем для діяльності в особливих та екстремальних умовах, до 

яких, безумовно належать ведення бойових дій на території нашої держави. 

Але, це зовсім неприпустимо для управління військами та забезпечення їх 

боєздатності. Спираючись на результати проведеного опитування (2018-2020 

роки) особового складу Збройних Сил України, серед основних чинників, що 

негативно впливають на морально-психологічних стан військовослужбовців та, 

у свою чергу, є детермінантами виникнення бойового стресу, можна виділити 

наступні:  

1. Наповнення інформаційного простору і соціальних мереж 

відомостями негативної спрямованості, безпідставними звинуваченнями, 

викривленою інформацією про рішення командування та повсякденну 

діяльність у військових частинах (підрозділах) з метою їх дискредитації та 

зменшення довіри у суспільстві. 
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2. Непривабливість військової служби на ринку праці у зв’язку з 

постійним збільшенням розмірів оплати праці в інших галузях економіки у 

порівнянні з грошовим забезпеченням військовослужбовців, можливістю 

трудової міграції, зростанням службового навантаження через некомплект 

особового складу у військових частинах (підрозділах). 

3. Психологічне виснаження та втома військовослужбовців через їх 

довготривалу відсутність у пунктах постійної дислокації у зв'язку із 

виконанням бойових завдань, участю у заходах відновлення боєздатності. 

4. Недостатня соціально-культурна і побутова облаштованість пунктів 

постійної дислокації новостворених військових частин, відсутність в них 

належної адміністративно-господарської інфраструктури, зокрема житлового 

фонду. 

5. Недостатній рівень правового захисту військовослужбовців з боку 

органів правосуддя, тощо. 

Як ми бачимо, перелік найпроблемніших питань стосується не лише 

психологічних факторів негативного впливу, але і соціальних, економічних, 

інформаційних та побутових. 

Порівнюючи зазначені негативні чинники, що впливають на морально-

психологічний стан військовослужбовців та є причиною виникнення бойового 

стресу під час проведення операції Об’єднаних сил з негативними чинниками, 

які були на початку проведення антитерористичної операції (ситуаційно-

середовищні чинники  ̶ недостатній професійний досвід; недостатній досвід 

участі у бойових конфліктах; тривалий час перебування у зоні бойових дій; 

перебування під обстрілом, наявність ситуацій, що загрожують життю, ведення 

стрільби у відповідь, вбивання ворога та безпосереднє бачення смерті інших 

людей; травма або поранення; робота та споглядання тіл загиблих, як 

військовослужбовців так і цивільного населення; соціально-політичні чинники  ̶ 

незадоволення базових потреб; вживання терміну «антитерористична операція» 

замість «війна»; слабке нормативно-правове забезпечення 
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військовослужбовців; невпевненість, що держава зможе піклуватися про рідних 

у разі загибелі або втрати працездатності військовослужбовця; незрозумілість 

державної позиції; недостатнє матеріальне забезпечення; ведення позиційної 

війни замість активних бойових дій; невизначеність ворога та інші суто 

психологічні чинники) [4] можна спостерігати позитивну тенденцію щодо 

нівелювання негативного впливу на особовий склад окремих чинників та 

вагоме зменшення дії інших. Але при цьому, поки що неможливо сказати, що 

досягнуті усі бажані та заплановані результати.  

Проаналізувавши діяльність структур морально-психологічного 

забезпечення за весь період ведення бойових дій, можна визначити наступні 

основні досягнення, що, на нашу думку, позитивно вплинули на морально-

психологічну здатність особового складу Збройних Сил України протидіяти 

негативним чинникам бойових дій, що впливають на психіку 

військовослужбовців та виконувати завдання за призначенням: 

1. Розвиток структур саме психологічного забезпечення особового 

складу Збройних Сил України, до основних напрямків роботи яких належать: 

психологічна діагностика – передбачає вивчення та узагальнення особистісних 

і соціально-психологічних характеристик особового складу, спрямованих на 

визначення індивідуально-психологічних особливостей поведінки та наявності 

у військовослужбовців професійно-важливих психологічних якостей, 

виявлення серед військовослужбовців осіб групи “посиленої психологічної 

уваги” відповідно до завдань, що вирішуються; психологічна прогностика – 

передбачає оцінку перспектив розвитку особистості, прогнозування можливої 

індивідуальної і групової поведінки військовослужбовців на підставі виявлених 

особистісних, характерологічних якостей, наявного соціально-психологічного 

клімату та складності завдань за призначенням; психологічна профілактика – 

передбачає виявлення, усунення та запобігання особистісним і груповим 

негативним психологічним явищам, які виникають в процесі проходження 

військової служби та виконання бойових завдань, надання психологічної 
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допомоги особовому складу; психологічне консультування – передбачає 

спрямоване на самопізнання і саморозвиток військовослужбовців формування у 

них здатності знаходити більше варіантів поведінки, понять, думок, почуттів, 

вчинків, розширення ступенів свободи вирішення життєвих та службових 

завдань; надання рекомендацій командирам (начальникам) щодо роботи з 

підрозділами (малими групами) та окремими військовослужбовцями, 

запобігання негативним явищам та формування позитивного соціально-

психологічного клімату серед особового складу; психологічна корекція – 

передбачає організований психологічний вплив на військовослужбовців, які 

мають відхилення від соціальної або психічної норми, з метою усунення 

несприятливих психічних утворень та формування у них якостей, необхідних 

для військової служби; психологічна реабілітація – передбачає відновлення 

втрачених (порушених) психічних функцій, відновлення (корекцію) самооцінки 

і соціального статусу військовослужбовців із психічними розладами, бойовими 

травмами і каліцтвами; психологічний відбір та розстановка кадрів – 

передбачає розробку професіограм на кожну військову спеціальність, 

оптимізацію системи проведення професійного психологічного відбору на 

споріднену групу військових професій; проведення необхідних заходів 

професійного психологічного відбору; надання висновку про професійну 

придатність кожного військовослужбовця (до навчання, перепідготовки тощо); 

комплектування військових підрозділів (крім вищих військових навчальних 

закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти); 

просвітницько-пропагандистський – передбачає формування та розвиток 

професійно важливих психологічних знань, умінь та навичок 

військовослужбовців з метою забезпечення їх психологічної готовності до 

виконання бойових завдань, оптимальної працездатності та психологічної 

стійкості до негативного впливу психогенних чинників бойових дій; навчання 

керівного складу формам і методам психолого-педагогічного впливу на 

підлеглих в інтересах виконання визначених завдань, підвищення загальної 
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психологічної культури військовослужбовців; дослідницький напрям – 

передбачає сприяння у проведенні наукових досліджень у галузі психології та 

впровадження їх результатів у практичну діяльність; психологічна експертиза – 

передбачає оцінку відповідності (адекватності) методичних підходів 

поставленим завданням психологічного забезпечення [5]. Слід зазначити, що 

психологічне забезпечення потребує окремої уваги вищого керівництва щодо 

його подальшого розвитку. 

2. Організація комплексної просвітницької і проблемно-цільової 

роботи офіцерів морально-психологічного забезпечення щодо профілактики 

суїцидальної поведінки військовослужбовців, результатом якої є зменшення 

випадків самогубств на 20%. 

3. Підвищення рівня професійної кваліфікації фахівців структур 

морально-психологічного забезпечення, а саме створення системи тренінгів і 

сертифікації офіцерів-психологів закордонними фахівцями. 

4. Введення у бойових частинах Збройних Сил України посад 

військових капеланів.  

5. Створення та обґрунтування нормативної бази інформаційно-

пропагандистського забезпечення Збройних Сил України на основі отриманого 

бойового досвіду та враховуючи сучасні підходи до організації внутрішньо-

комунікаційної діяльності військових посадових осіб. Ці заходи дали 

можливість досягти нового рівня комплексного інформаційно-комунікативного 

впливу на особовий склад та приведення порядку оцінювання суспільно-

політичної обстановки до стандартів країн НАТО. 

Отже, на загальному фоні розвитку суспільно-політичної обстановки та 

нарощування спроможностей Збройних Сил України з відсічі зовнішньої 

збройної агресії система морально-психологічного забезпечення на 

достатньому рівні впоралась з існуючими викликами, але у той же час вона 

потребує подальшого розвитку, оновлення підходів, форм і способів організації 
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під час підготовки та застосування військ (сил) відповідно до існуючих 

сучасних  загроз. 
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Актуальність дослідження духовної сфери майбутнього психолога 

незаперечна, оскільки в сучасних українських реаліях є запит на особистість, 

яка б орієнтувалась на дійсні  духовні цінності у вчинках, думках і словах, і в 

результаті такої активності генерувала свій духовний потенціал. Особливо 

важливо це для  фахівців, які обирають професію типу «людина-людина».  

Виникнення духовного Я людини як суб’єкта власного психічного життя і 

її подальша самореалізація починається з  усвідомлення необхідності для себе 

визначити як конкретно вона розуміє загальнолюдські духовні цінності – 

істину, любов, добро, свободу, відповідальність, красу. Тому у психологічних 

дослідженнях духовність часто розглядається як необхідність враховувати 

звернення до вищих ціннісних інстанцій конструювання особистості, що 

відображує принцип саморозвитку і самореалізації людини як сутнісний 

механізм духовного зростання особистості.  

Здійснивши емпіричну частину дослідницької роботи духовної 

самореалізації майбутніх психологів, приходимо до висновку, що вкрай 

важливим при професійному становленні психолога постає необхідність 

розроблення програми усвідомлення, розкриття та реалізації духовної сфери 

https://orcid.org/0000-0002-5045-6909
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професіонала людської психіки.  

При розроблені тренінгової програми духовної самореалізації доцільне 

застосування, крім традиційних засобів – технік образів та метафор, завдяки 

яким вдасться більш повно та ширше розкрити психологічне пізнання 

феномену духовності. Адже, психологічне пізнання духовного Я студента – це 

не тільки науково-теоретичне, понятійно-знакове, логічне мислення, яке в 

більшій мірі формалізоване, але й образне, художнє, наочно-дійове мислення, 

споглядання, що в своїй основі має символічну свідомість, символізацію та 

інтерпретацію символів, за допомогою яких можна проникнути  у власний 

внутрішній світ.  

Метою дослідження є продемонструвати доцільність застосування 

техніки метафори з позиції позитивної психотерапії при розробленні 

тренінгової програми духовної самореалізації майбутніх психологів під час 

освітньої соціалізації у ВНЗ.  

Якщо звернутися до великого психологічного словника, то метафора 

(англ. metaphor)  розглядається як словесне висловлювання, що використовує 

підміну понять, які мають часткову подібність [1, с. 341].  

У дослідженні приділяємо увагу розкриттю техніки метафори з точки 

зору  позитивної психотерапії. Засновником якої є німецький психотерапевт 

Н. Пезешкіан. Позитивна психотерапія як метод самодопомоги активно 

використовує можливості клієнтів створювати історії, притчі, казки власного 

життя, щоб допомагати клієнтам побачити події зі сторони, без оцінок та 

повчань. Це допомагає зняти оцінний компонент процесу консультування і 

дозволяє людині відчути себе вільною, зберігаючи власну систему цінностей і 

межі власного життєвого простору. Цікавою є думка Н. Пезешкіан, де 

проводиться  аналогія історій із ліками, що якщо їх вчасно та згідно 

рекомендацій лікаря застосувати, то вони можуть стати відправним пунктом 

для терапевтичних зусиль того ж лікаря та сприяти зміні життєвої позиції і 

поведінки пацієнта [2, с.11].  
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Психотерапевт наголошує, що поряд із надзвичайною цікавістю, 

поетичністю викладу, метафори містять дещо неочікуване та непередбачуване, 

зовсім інший образ думок, які до цього здавалися незвичними. Відповідно зміст 

метафори стає близьким і зрозумілим для людини [2, с.12].  

Важливо зазначити, що науковець виокремив такі функції метафор 

(історій) як дзеркала, моделі, медіатора, пролонгування, історії як носії 

традицій, історії як міжкультурні посередники, історії як помічники регресії, 

історії як контр концепції [3, с. 176-179].  

А саме, якщо провести аналогію до розкриття проблеми духовної 

самореалізації особистості майбутнього професіонала, то: 

- функція моделі – історія виступає моделлю, а саме передає 

розуміння духовних вчинків і пропонує можливі варіанти розгляду духовної 

поведінки, вказує на наслідки вирішення духовних ситуації. Ця модель гнучка 

та містить безліч можливостей інтерпретації та зв’язків з власним баченням 

феномену духовності в житті; 

- функція медіатора (посередника) – у тренінговій роботі 

конфронтація між учасниками та ведучим пом’якшується тим, що історія може 

виступати як медіатор. Вона є проявом толерантного ставлення як між 

учасниками програми, так і між учасниками та ведучим, шануються особистісні 

бажання кожного з присутніх. Історія виконує роль фільтра. Вона є  захистом та 

дозволяє йому хоча б на певний час звільнитися від своїх певних установок, 

стереотипів та захисних механізмів.  

- функція пролонгування – завдяки образності, історії добре 

запам’ятовуються і можуть бути використані в розумінні феномену духовності. 

Розширюється первісне розуміння історії та актуалізуються нові підходи, які 

допомагають зрозуміти власні міфи стосовно феномену духовності як такого, 

що наповнює та рухає життя людини в цілому; 

- історії як носії традицій – історія виходить за рамки життя 

індивіда і призводить до нових думок, умовиводів і асоціацій. Вони 
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передаються із покоління в покоління і здається не змінюються. Проте вони 

містять нове, можливо раніше невідоме значення основ духовної поведінки, 

вчинків, яке залежить від розуміння того, хто їх слухає. 

- історії як міжкультурні посередники - будучи носіями традицій 

історії представляють різні культури. Вони передають характерні для певної 

культури правила, концепції і норми духовної поведінки. Зміст цих історій дає 

людині, як представнику певного культурного середовища, підтримку та 

гарантію. Пропонують варіанти розгляду поняття духовного, які прийнятні в 

певному культурному співтоваристві. Знайомлячись з історіями інших культур 

з’являється  інформація про правила духовної поведінки в них, показують інші 

моделі вирішення проблем і дають можливість розширити власний репертуар 

концепцій, духовних цінностей і рішень духовних конфліктів; 

- історії як помічники регресії - через історії звертаємося до інтуїції і 

фантазії учасників програми. Повернення до фантазії в суспільстві, 

заснованому на досягненні реальних успіхів, має значення регресії, кроку назад 

до більш ранніх ступенів розвитку. Вони відкривають ворота для фантазії, 

образного мислення, ні до чого не зобов’язують, безкарно діють з 

фантастичними елементами, на подив та захоплення; 

- історії як контрконцепції – за допомогою історії людині 

пропонується не теорія, а контрконцепція, яку вона може прийняти або 

відхилити. Свідомо надається інформація (зазвичай багатозначна) з 

індивідуальної, сімейної, духовної проблеми, яка спочатку може привести до 

непорозуміння. Тому історія – це лише особливий випадок людської 

комунікації, при якій відбувається обмін концепціями.  

Досліджуючи можливості історій Н. Пезешкіан розділив їх на дві групи. 

До першої групи він відніс історії, які стверджують, що норми в цьому світі є та 

до другої групи входять історії, які піддають сумніву непорушність норм і вони 

не є взаємовиключними. Інтерпретація змісту кожної історії виходить з 

особливостей мисленнєвої картини та світогляду людини, що в свою чергу 
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дозволяє їй по новому «звучати» розглядаючи ту чи іншу ситуацію. Важливо 

зазначити, що коли людина сприймає відносність окремих норм та цінностей 

життя, то зміни поглядів, установок і системи світогляду відбувається не за 

рахунок втрати цих же цінностей, а за рахунок розширення «картини світу», 

можливостей, обізнаності та розуміння більш бажаних цінностей будь яких 

сфер життя людини. 

Висновок. Отже, техніка метафори буде доречною у використанні 

практичної частини дослідницької роботи духовної самореалізації, оскільки 

дозволить активізувати образне, правопівкульне мислення майбутніх 

психологів. Також варто зазначити, що застосування даної техніки впливатиме 

не лише на розум, але й на серце, дозволить розширити бачення психологічних 

знань духовної сфери життя людини, віднайти нові можливості та варіанти 

самореалізації  духовного Я майбутнього професіонала психології.  
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Як свідчить досвід, безпека і надійність роботи трактора чи будь-якої 

іншої сільськогосподарської машини  або автомобіля, перш за все залежать від 

їх технічного стану. У сучасних швидкохідних та могутніх тракторах навіть  

незначна несправність або поломка в системі управління має в собі небезпеку. 

А механізатору потрібно постійно пам'ятати, що рано або пізно технічна 

несправність чи невчасне виявлення конструктивних недоліків будь-якої 

сільськогосподарської машини, трактора або автомобіля обов'язково 

призведуть до печальних наслідків. Інколи це відбувається навіть під час 

випробування дослідних зразків.  

Всі трактори, автомобілі, самохідні шасі, сільськогосподарські машини, 

устаткування тваринницьких ферм і інші механізми повинні періодично 

проходити технічний огляд і випробування. Всі машини і механізми в терміни, 
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що вказані заводами-виготовлювачами, проходять технічне обслуговування і 

ремонт. [7]. 

Машини, механізми, устаткування і транспортні засоби, що 

впроваджуються у виробництво, і в стандартах на які є вимоги щодо 

забезпечення безпеки праці, життя і здоров'я людей, повинні мати сертифікати, 

що підтверджують безпеку їх використання, видані в установленому порядку. 

Машини, механізми, устаткування і транспортні засоби, придбані за 

кордоном, допускаються до експлуатації лише за умови відповідності їх 

нормативним актам про охорону праці, що діють в Україні. [8]. 

Технічний стан транспортних засобів, тракторів, комбайнів і інших 

сільськогосподарських машин перед виїздом їх з гаража  перевіряє особа, 

відповідальна за їх технічний стан. Про справність машини або механізму 

роблять відмітку в путьовому або маршрутному листі. 

Справною вважається машина, повністю укомплектована 

відрегульованими агрегатами, механізмами, вузлами, приладами, системами, 

захисними огорожами і сигналізацією. Тільки така машина допускається до 

роботи. Але, на жаль, це не завжди відбувається. 

Найчастіше нещасні випадки із-за технічної несправності походять від 

дефектів рульового управління, тому  правила  безпеки не допускають: 

- ослаблення кріплення рульової колонки;  

- ослаблення кріплення рульової сошки на її валу;  

- несправносте подовжньою і поперечною рульової тяги і їх деталей 

(недопустимі вигини, тріщини, пошкодження різьблення, пробок і 

наконечників, поломки або відсутність шплінтів); 

- наявність масла нижче рівня в корпусі підсилювача; 

- порушення регулювання запобіжного клапана; 

- підвищене підтікання масла в насосі; 

- заїдання в зачепленні черв'як-сектор; 

- підвищена вібрація рульового колеса; 
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- ослаблення затяжки гайки черв'яка, кріплення сошки або поворотних 

важелів; 

- підвищений люфт в конічних підшипниках передніх коліс або в шарнірах 

тяг рульового керування; 

- порушення сходження передніх коліс; 

- збільшення осьового переміщення поворотного вала; 

- збільшення зазору в зачепленні черв'як-сектор;підвищений люфт у 

з'єднаннях, карданних муфт рульового колеса; 

- люфт рульового колеса при працюючому двигуні більш 25 °; 

- сила опору повороту рульового колеса при ручній дії понад 60 Н з 

гідропідсилювачем, 100 Н - без гідропідсилювача; 

- люфта рульової тяги вище вказаного заводом-виготовлювачем. [8] 

- В системі управління гусеничних тракторів не допускаются: 

- несправність тяг і їх з'єднань з важелями; 

- вільний хід рукояток важелів механізму управління гальмами 

планетарного механізму повороту, що перевищує значення, зазначені в 

експлуатаційній документації; 

- неповне гальмування барабана планетарного механізму повороту при 

повному переміщенні важелів управління на себе; 

- різна величина ходу педалей гальма. 

У колісних тракторів покришки не повинні мати крізних тріщин і 

розривів, а також повного зносу малюнка протектора. Потрібно стежити, щоб 

тиск повітря в шинах відповідав  встановленим нормам, передбаченим  

заводською інструкцією. 

Гальмівні системи повинні відповідати наступним вимогам: [8] 

- гальмівний шлях колісних машин і тракторних поїздів, складених на 

базі колісних тракторів, при одноразовому натисненні на педаль робочого 

гальма повинен відповідати ГОСТ 12.2.019; 
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- при відпущеній педалі гальма колеса повинні повністю 

розгальмовуватись; 

- гальма повинні бути відрегульовані на одночасне гальмування коліс при 

зблокованих педалях, при цьому педалі правого і лівого гальм повинні мати 

однакову величину ходу; 

- компресор системи пневматичних гальм має забезпечувати 

встановлений для даної машини тиск; 

- при включеному протягом 30 хв компресорі і невключених органах 

гальмування чи при включених органах гальмування, але не працюючому 

протягом 15 хвилин компресорі падіння тиску більше ніж на 0,05 МПа (0,5 

атм.) не допускається; 

- манометр системи пневматичних гальм повинен бути справним; 

Гальмівні накладки  потрібно замінити, якщо відстань від поверхні 

накладок гальмівних колодок  до головок заклепок менше 0,5 мм, необхідно 

заміняти  одночасно всі накладки обох гальм. 

Не допускається попадання мастила на накладки або стрічки гальм. 

Замаслені накладки або стрічки потрібно промити. 

Ефективність гальм необхідно перевіряти за величиною вільного або 

повного ходу гальмівних педалей, а для енергонасичених тракторів - за 

величиною ходу штоків гальмівних камер, які не повинні перевищувати 

величин, зазначених в експлуатаційній документації. [ 8]. 

Машини з несправною гальмівною системою до експлуатації не 

допускаються. 

Неправильне регулювання гальм, рульового управління і муфти 

зчеплення дуже часто призводить до перекидання тракторів, наїздам на 

перешкоди і до інших аварій, які нерідко призводять до нещасних випадків.  

При технічному огляді і підготовці тракторів до роботи в першу чергу 

слід перевірити технічний стан гальмівної системи, рульового управління, 

муфти зчеплення і ходової частини, а потім інші агрегати і системи. 



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

www.openscilab.org  Cільськогосподарські науки 

© Дмитрюк С.П., Годяєв С.Г.   219 

При пробуксовуванні муфта може вийти з ладу, а її поломка призвести до 

аварії. Якщо така поломка трапиться при русі трактора на підйомі, то він 

покотиться під уклін і може перекинутися. 

Будь-яке відхилення від норми в роботі коробки зміни передач є 

серйозним дефектом - сама коробка, а отже, і трактор вважаються несправними. 

[8]. 

Трактором важко управляти, коли рульове управління відрегульоване 

неправильно. При недостатньому люфті рульового колеса або його відсутності 

тракторист швидко стомлюється; при великому ж люфті не завжди є 

можливість своєчасно і в потрібному напрямі повернути трактор, обачливо 

об’їхати перешкоду, а це таїть в собі небезпеку не тільки аварії, але і нещасного 

випадку. 

Нерідко механізаторів підводять і несправності гальм мобільних машин. 

Різна величина ходу педалей, що блокуються, небезпечна тим, що при цьому 

неодночасно гальмуються праве і ліве колеса, трактор на слизькій дорозі може 

занести убік - виникне аварійна ситуація. 

Для одночасного гальмування, окрім однакової величини ходу педалей 

гальм, що ведуть колеса трактора повинні мати приблизно однаковий знос 

малюнка протектора, а також однаковий тиск в шинах коліс. Щоб трактор був 

легко керованим і «тримав дорогу», установлюють номінальну збіжність 

передніх коліс (різниця вимірювань в задній і передній частині колеса) згідно 

заводському керівництву по експлуатації. 

Несправність причіпного пристрою в агрегаті може призвести до 

від'єднання причепа від трактора на ходу. Некерований причіп, що самостійно 

рухається, може наїхати на людей, тварин, транспортні засоби або які-небудь 

споруди. Те ж саме відбувається при обриві дишла причепа або причіпної 

сережки трактора. Щоб уникнути цього, тракторний агрегат (трактор і причіп) 

додатково сполучають запобіжним тросом або ланцюгом. [ 7]. 
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Більшість несправносте, що впливають на безпеку роботи трактора, 

виникають в результаті невчасного або неякісного виконання технічного 

обслуговування. Недбале його виконання нерідко призводить до аварії і, а 

також до травмування людини.  

Із-за невчасного проведення змащувальних робіт і недоліку мастила у 

вузлах механізмів в більшості випадків починається знос поверхневого шару, 

ослабляється міцність і ламаються осі, вали шестерень та інші деталі машин. 

При недостатньому мастилі підшипника він перегрівається, заклинюється і 

виходить з ладу. Трактор стає непрацездатним в результаті відмови того або 

іншого механізму. 

Уважний догляд за гальмами і уміле користування ними гарантують 

надійну і безвідмовну роботу трактора. Дуже важливо, особливо в зимовий час, 

щоб всі колеса мобільної машини були рівномірно відрегульовані. Це 

попередить занесення машини. [5]. 

Сучасні автомобілі і деякі трактори мають пневматичний або 

гідравлічний привід ножних гальм. І той і інший повинен бути абсолютно 

герметичний. Недопустимий щонайменший витік  рідини. У системі 

гідравлічного приводу не повинно бути повітря, яке утворює повітряну пробку, 

а це приводить до провалу педалі гальма у момент гальмування за рахунок 

стиснення повітря. 

Не можна працювати на машині при недостатній кількості гальмівної 

рідини в бачку головного гальмівного циліндра. Доливати бачок можна 

гальмівною рідиною тільки однієї марки. 

Як при пневматичній, так і при гідравлічній системі приводу гальм 

потрібно стежити за справністю шлангів. Не можна допускати попадання на 

поверхню гальмівних шлангів мастила, що роз'їдає гуму. Шланги потрібно 

оглядати щодня і при щонайменших відмічених дефектах негайно їх 

замінювати. 
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Водію, що не має досвіду роботи або механізатору слід знати і пам'ятати, 

що на легкість управління машиною і прямолінійність її руху впливають також 

правильне регулювання і установка коліс, кут їх розвалу і сходу, кут 

поперечного і подовжнього нахилу шворні. Правильна установка керованих 

коліс забезпечує властивість зберігати положення, займане при прямолінійному 

русі машини. Погана ж стабілізація робить машину нестійкою, вона довільно 

змінює напрям свого руху, унаслідок чого водій вимушений безперервно 

повертати рульове колесо то в один, то в інший бік, щоб повернути керовані 

колеса в початкове положення. Все це призводить до швидкої стомлюваності 

водія, сприяє виникненню умов для занесення машини, погіршує її стійкість, 

збільшує знос шин і складових частин рульового управління. 

На стабільність керованості машини великий вплив надає також 

врівноваженість керованих коліс. Биття і порушення балансування їх 

утрудняють управління мобільною машиною, а тим більше на великих 

швидкостях. 

При виявленні несправносте, які механізатор не може усунути, необхідно 

негайно повідомити бригадира, механіка або іншу відповідальну особу і не 

приступати до роботи на мобільній машині, механізмі, сільськогосподарському 

агрегаті до повного усунення всіх несправносте. 

Найпоширенішими технічними причинами в 2019 р. стали: [1] 

- незадовільний технічний стан виробничих об’єктів, будинків, споруд, 

інженерних комунікацій, території – 4,1 % від загальної кількості травмованих 

осіб по Україні (178 травмованих осіб); 

- незадовільний технічний стан засобів виробництва – 1,7 % (75 

травмованих осіб); 

- інші технічні причини – 1,6 % (69 травмованих осіб); 

- недосконалість технологічного процесу, його невідповідність вимогам 

безпеки – 1,3 % (59 травмованих осіб); 
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- конструктивні недоліки, недосконалість, недостатня надійність засобів 

виробництва – 1,2 % (54 травмовані особи). 

Найчастіше при експлуатації технічно несправної техніки травмуються 

трактористи-машиністи — 56,8% від всіх травм, що відбулися при вказаних 

вище обставинах. 

На травмування водіїв припадає 16,4%, різноробочих—10,4, бригадирів і 

техніків-механіків — відповідно по 3,0 і інших професій і спеціальностей—

10,4%. Серед останніх відмічені такі, як вантажники, агрономи, майстри-

наладчики, кухарів кормоцехів, що вчяться, токарі, зоотехніки і ін. 

Більше всього нещасних випадків відбувається із-за технічної 

несправності різної мобільної  техніки і устаткування: [1] 

- при перевезенні сільськогосподарських і будівельних вантажів (34,3%); 

- під час усунення виявлених несправностей (13,4%),  

- при маневруванні на несправній мобільній техніці і зчепленні тракторів 

з сільськогосподарськими машинами (по 10,4%).  

Крім того, подібні нещасні випадки трапляються : 

- при буксируванні (9,0%),  

- перегоні мобільної техніки (7,5%),  

- проведенні технічного обслуговування (6,0%), 

-  при виконанні інших робіт (9,0%): викачуванні з навозозбірників 

рідини, роздачі корму, прибиранні зернових і силосних культур, заготівці лісу, 

а також очікуванні транспорту і просто при відпочинку в полі. 

Значна частина нещасних випадків відбувається в результаті несправності 

гальмівної системи у мобільної техніки — 28,3%;  несправності рульового 

управління — 22,4;  муфти зчеплення - 17,9; коробки зміни  передач — 6,0;  

системі запалення, гідросистеми підйому ковшу екскаваторів і кузовів 

автомобілів або тракторних причепів — по 4,5,%; акумуляторів і 

електропроводки - по 3,0%. На несправність інших механізмів і вузлів припадає 

10,4%.[5] 



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

www.openscilab.org  Cільськогосподарські науки 

© Дмитрюк С.П., Годяєв С.Г.   223 

Експлуатація несправної техніки найчастіше призводить до наїздів на 

потерпілих — 43,3%, перекиданню мобільної техніки і удару предметом 

(шматком деталі або самою деталлю) —по 8,9%, що відскочив, і до інших 

неприємностей, серед яких опіки від вогню, гарячою водою і перегрітою 

парою, поразка електричним током та попадання постраждалих в 

необгороджені робочі вузли і механізми. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, перш ніж 

сідати на свідомо несправний трактор, комбайн, автомобіль або екскаватор, 

необхідно подумати, до чого це може призвести. В подальшому ми повинні 

визначити пріоритетні напрямки роботи з охорони праці: 

- систематично проводити навчання та перевірку знань з питань охорони 

праці, особливу увагу приділити перевірці знань з питань охорони праці для 

працівників, що виконують роботи підвищеної небезпеки; 

- покращити організацію робочих місць, посилити відповідальність 

керівників робочих місць і безпосередніх виконавців у питаннях дотримання 

вимог діючих нормативних актів та інструкцій з охорони праці; 

- забороняти експлуатацію обладнання, яке загрожує безпеці працівників; 

- модернізація технологічного, підйомно-транспортного обладнання, 

перепланування розміщення обладнання; 

- впровадження автоматичного та дистанційного керування виробничими 

обладнаннями; 

- усунути ризики,  що властиві роботам з небезпечними та шкідливими для 

здоров’я умовами праці, а у випадках, коли усунути, або зменшити такі ризики 

ще неможливо, встановити для працівників, зайнятих на таких роботах, 

скорочену тривалість робочого часу та додаткові оплачувані відпустки, 

забезпечити профілактичним харчуванням. 
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Графічна підготовка студентів є важливою складовою технічної освіти [ 

1-3 ]. 

При проведенні занять  з курсу «Інженерна графіка» одним з засобів 

підвищення ефективності навчання залишаються плакати [ 4 ]. 
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На кафедрі нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки КПІ 

ім. Ігоря Сікорського розроблено 4 плакати з однієї з основних тем курсу: 

«Зображення: види, розрізи, перерізи». Плакати роздруковані на форматі А1 і 

містять 2D та 3D графічні зображення з необхідним текстом ( рис. 1 – рис. 4 ). 

Інформація за темою «Зображення» подана на плакатах у вигляді 

покрокової інструкції до виконання практичного завдання, яке полягає у 

виконанні креслеників «Розрізи прості» та «Розрізи складні». 

Покрокові інструкції мають вигляд послідовності рисунків 

запропонованої навчальної моделі, як просторових, так і плоских, та лаконічних 

текстових підписів. 

Застосована на плакатах послідовність рисунків дозволяє студентам 

набути навичок вибору головного виду, кількості зображень моделі на 

кресленику, раціонального їх розміщення, навичок виконання та зображення на 

кресленику розрізів, а також навичок оформлення креслеників відповідно до 

чинних стандартів. 
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Рис.1.   Плакат 1 
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Рис.2.  Плакат  2 
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Рис.3.   Плакат  3 
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Рис.4.   Плакат  4 
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Порівняння креслеників учбової моделі, зображених на рис.15 та рис.18, 

дозволяє наочно показати перевагу застосування складних розрізів в порівнянні 

з простими. 

Вільний доступ до електронних плакатів і до плакатів в аудиторії 

дозволяє підвищити ефективність аудиторної та самостійної роботи студентів в 

учбовому процесі. 

В умовах дистанційного навчання, відсутності діалогу викладача зі 

студентом на практичному занятті були  розроблені  два варіанти завдань з 

теми «Зображення» зі застосуванням розроблених плакатів. На рис. 5 наведено 

завдання, розроблене на базі представленої плакатної моделі, де за варіантами 

змінюється тільки форма  внутрішньої поверхні моделі. На рис. 6 наведено 

завдання з моделлю, яка нагадує плакатну, але з деякими змінами зовнішньої 

поверхні, геометричні параметри якої задані за варіантом. Обидва варіанти 

завдань були впроваджені в учбовому процесі на різних факультетах. 

Порівняння завдань надає перевагу другому, яке є більш ефективним в 

отриманні знань і практичних навичок, але потребує і більше часу. 

На прикладі плакатної моделі тема і виконання завдання показано в 

повному обсязі. Аналіз нанесення розмірів та інші особливості оформлення 

кресленика в цілому на наведеному зразку роботи дозволяє виконувати 

графічну роботу з теми згідно варіанту самостійно, отримуючи перші практичні 

навички розроблення креслеників. 

В умовах, коли терміново потрібно організувати учбовий процес 

дистанційно, проведена робота дозволила зручно і для викладача, і для студента 

надати одну з базових тем курсу інженерної графіки. 

Це важливо і тому, що у студентів різний рівень просторового уявлення. 

Реформами шкільної освіти практично скасовано вивчення малювання, 

креслення, скорочено вивчення геометрії. Для проблемних студентів, в умовах 

відсутності спілкування з викладачем, наочність плакатів дозволяє підвищити 

ефективність їх самостійної роботи. 



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

© Баскова Г.В., Коваль Г.М., Лазарчук М.В., Горбатенко К.В. 232 

Використання розроблених завдань було зручним і для студентів заочної 

форми навчання. 

 

                 Рис. 5.   Умова завдання – перший варіант 
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Габаритні розміри деталі 120х70х80. 

Варіанти завдань наведені в табл.1 
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Табл.1 

 d1/h1 d2/h2 d3 l1 l2 l3 l4 h3 h4 h5 
1 50/70 40/50 30 40 120 70 25 30 35 10 
2 60/80 50/60 40 50 130 80 30 20 45 12 
3 50/80 40/60 30 40 130 80 20 40 45 10 
4 50/70 35/50 20 40 120 70 20 30 35 10 
5 60/80 40/60 30  50 140 80 25 40 42 12 
6 60/80 50/60 40 40 120 90 30 20 42 10 
7 50/70 40/60 30 50 130 70 25 30 35 12 
8 60/80 35/60 20 40 130 90 20 20 42 14 
9 50/80 40/65 30 40 120 70 25 40 45 10 

10 50/70 40/50 20  50 140 80 30 30 32 12 
11 60/80 40/60 30 40 140 80 20 40 42 10 
12 50/80 35/60 20 50 130 70 20 20 44 12 
13 60/80 40/70 30 40 130 80 30 30 42 14 
14 50/80 40/60 30 40 120 90 25 20 45 10 
15 50/70 40/50 30  50 140 70 25 40 32 12 
16 60/80 30/60 20 40 130 90 20 30 44 10 
17 50/80 35/65 20 50 130 70 20 40 42 12 
18 50/70 40/50 30 40 130 80 25 20 32 14 
19 60/80 50/60 40 40 120 90 30 30 45 10 
20 50/80 40/60 30  50 140 70 25 20 42 12 
21 50/70 30/50 20 50 140 90 20 40 32 14 

Рис. 6.   Умова завдання – другий варіант 

В теперішній час впливу комп’ютерних технологій на учбовий процес 

традиційні форми організації учбового процесу, як і раніше, підвищують 

ефективність навчання. 
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Как известно, курс инженерной графики в технических вузах состоит из 

двух частей – это начертательная геометрия и техническое черчение. Качество 

знаний, получаемых студентами зависит как от запланированного учебного 

времени (лекции, практические, лабораторные занятия, консультации и т. п.), 

так и от уровня пространственного мышления, который зависит от 

физиологических особенностей каждого студента и его развития. В настоящее 

время в школах наблюдается устойчивая тенденция сокращения уроков 

рисования, черчения, геометрии, что приводит к снижению уровня графической 
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подготовки студентов. Раньше курс инженерной графики изучали два-три 

семестра, а теперь - один. С появлением компьютера возникло много 

противоречий в представлении и решении задач курса инженерной графики. 

Компьютерные технологии изменили процесс приобретения фундаментальных 

знаний и практических навыков конструкторской деятельности. Время, 

запланированное на изучение курсов инженерная и компьютерная графика, 

чаще всего является общим. Отсюда и возникновение необходимости решения 

двух задач:           

1. Как в условиях уменьшения учебного времени (например, лекции-18 

часов, практика-36 часов, компьютерная графика-18 часов) не снизить качество 

получаемых знаний студентов по курсу инженерной графики. 

2. Как оптимально с максимальной эффективностью для учебного 

процесса поделить учебное время на изучение инженерной и компьютерной 

графики. 

С этой целью в подготовку и организацию учебного процесса внесены 

изменения. Для этого переработана рабочая тетрадь – учебное пособие, в 

котором по темам приведены условия задач, задания для самостоятельной 

работы студентов по начертательной геометрии, задания по техническому 

черчению. С рабочей тетрадью студент работает на лекции, на практическом 

занятии и самостоятельно. На рис. 1 показана тема: «Моделирование точки. 

Комплексный чертеж точки». Разработанная тетрадь отвечает следующим 

требованиям: 

1. По каждой теме приводится ряд задач для использования на лекции, 

для аудиторной и домашней практической работы.  

2. Задачи составлены по принципу «от простого к сложному» и в полном 

объёме темы. 

3. По каждой теме приводятся задачи дополнительные, для её 

углублённого изучения. 
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4. Объединяющая (лекции с практикой) функция учебной тетради, так как 

на практическом занятии рассматриваются и дополнительные вопросы темы 

лекции. 

5. В приложении тетради приводятся задания расчётно-графических 

работ и образцы их выполнения. 

6. В приложении тетради приводятся задания по техническому черчению, 

образцы чертежей по схеме удобной для их выполнения (рис. 2 - 4), что 

позволяет снизить время разработки чертежа. 

7. Линейка задач по начертательной геометрии, заданий по техническому 

черчению позволяет выбирать из них необходимое количество в зависимости 

от учебной программы, уровня подготовки студентов и форм обучения. 

8. Графические условия задач выполняются в масштабе удобном для 

построения решений. 

9. Для анализа условий и представления алгоритма решения некоторых 

задач выполнены их пространственные изображения. 

10. Учебная тетрадь и графические работы оформляются по общим 

правилам выполнения конструкторской документации. 

11. Возможность решения заданий в курсе компьютерной графики и с 

помощью компьютерных технологий. 
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Рис. 1.   Тема 1 «Моделирование точки. Комплексный чертеж точки» 
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Рис. 2.   Задание по теме  «Рабочий чертеж детали с резьбой» 
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Рис. 3.   Образцы работы «Деталь с резьбой», «Крышка» 
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Рис. 4.   Задание по теме    «Рабочий чертеж крышки». 
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В результате изменений, проведенных в организации учебного процесса 

изучения курса инженерной и компьютерной графики он стал более 

динамичным со следующими особенностями: 

1. Введение общей рабочей тетради увеличило количество 

рассматриваемых вопросов на лекции и на практических занятиях. 

2. Последовательность составления и содержание задач по теме в тетради 

увлекает студентов, повышает их интерес к следующей теме, побуждает к 

более глубокой самостоятельной работе. 

3. Оформление всех задач и заданий в одной рабочей тетради удобно и 

позволяет значительно повысить эффективность обучения и качество знаний у 

студентов. 

4. Схема изложения заданий по техническому черчению, с необходимой 

справочной информацией, позволяет уменьшить время их выполнения. 

5. У студентов разный уровень пространственного мышления и 

размещение пространственных изображений к задачам позволяет уменьшить 

влияние этих различий в процессе решения задач. 

6. Содержание задач рабочей тетради позволяет определить студентов 

для участия в олимпиадах и начать их подготовку. 

7. Содержание тестовых и контрольных заданий позволяет не только 

контролировать знания студентов, но и продолжить закрепление  практических 

навыков решения графических заданий. 

8. Наличие общей рабочей тетради позволяет легко контролировать 

успеваемость студентов на лекции, практическом занятии, объективно оценить 

их знания. 

9. Учебная программа по компьютерной графике согласована с учебной 

программой по инженерной графике, что позволяет часть вопросов инженерной 

графики изучать с помощью компьютерных технологий. 

Вся совокупность проведенных изменений в подготовке и организации 

учебного процесса позволила в условиях сокращения учебного времени не 
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снизить уровень и качество знаний студентов по инженерной графике. В 

условиях дистанционного обучения эти изменения оказались своевременными 

и позволили успешно завершить учебный процесс.    

 

Список використаних джерел 

1. Михайленко В. Є. Інженерна графіка. [Текст]/ В. Є. Михайленко,                 В. 
В.Ванін , С. М. Ковальов. – К.: Каравела; Львів: Новий Світ – 2000, 2002. – 336 
с. 
2. Ванін В. В. Оформлення конструкторської документації [Текст]: навч. 
посібник/ В. В. Ванін, А.В. Бліок, Г. О. Гнітецька. – К.: Каравела, 2012. – 200 с. 
3. Ванін В. В. Інженерна графіка. [Текст]/ В. В. Ванін, В. В. Перевертун,       Т. 
М. Надкернична, Г. Г. Власюк. – К.: Видавнича група ВНV, 2009. – 400 с. 
4. Хмеленко О. С. Нарисна геометрія.[Текст]: Підручник. – К.: Кондор, 2008. – 
440 с. 
5. Крот О. М. Навчальні завдання з нарисної геометрії для програмованого 
навчання./ О. М. Крот, Л. В. Петіна, М. С. Гумен. – К.: КПІ, 1991. – 88 с. 
6.  Виткуп Н. К. Учбові завдання з нарисної геометрії і інженерної графіки для 
програмованого навчання./ Н. К. Виткуп, В. В. Ванін, Н. Д. Бевз, С. М. Горбань, 
В. Й. Залевський. – К.: КПІ, 1991. – 58 с. 
7. Гетьман О. Г. Виконання робочих креслеників деталей за креслеником 
загального виду: навчальний посібник для студентів теплоенергетичного 
факультету усіх форм навчання/ О. Г. Гетьман, Н. В. Білицька, Г. В. Баскова. – 
К.: НТУУ КПІ ім. І. Сікорського, 2016. – 106 с. 
8. Баскова Г. В. До питання підвищення ефективності вивчення теми «Типові  
елементи деталей. Нарізь» з курсу «Інженерна графіка»./ Г. В. Баскова,         О. 
П. Колосова, П. К. Криницький – Матеріали ІХ-Всеукраїнської науково-
практичної конференції студентів. аспірантів та молодих вчених «Прикладна 
геометрія, дизайн. об’єкти інтелектуальної власності та інноваційна діяльність 
студентів та молодих вчених». Вип.9. – К.: Політехніка, КПІ ім. Ігоря 
Сікорського, 2020. – С. 31–34. 



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

www.openscilab.org  Технічні науки 

© Киндрук Н.Н.   245 

Киндрук Н.Н. 

НАПРАВЛЕНИЯ УЛУЧШЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ 

СОВМЕСТИМОСТИ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ 

 

Киндрук Николай Николаевич 

магистрант кафедры проектирования информационно-компьютерных систем 

УО «Белорусский государственный университет информатики и 

радиоэлектроники» 

(Республика Беларусь) 

 

 Обеспечение электромагнитной совместимости (ЭМС) радиоэлектронных 

средств (РЭС) относится к одной из наиболее актуальных проблем в области 

современной техники, так как процесс развития электротехники, 

электроэнергетики, радиоэлектроники и средств телекоммуникаций усиливает 

зависимость результатов применения новых средств от условий их 

одновременного и совместного функционирования. Таким образом, исследование 

условий обеспечения ЭМС РЭС при их одновременном функционировании 

является актуальной проблемой. 

Общие направления улучшения ЭМС РЭС могут быть реализованы 

посредством следующих мероприятий (Рис. 1) [1]. 

          
Рис. 1. Мероприятия по улучшению электромагнитной совместимости радиоэлектронных 

средств 
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Однако существует множество ситуаций, когда ни один из этих подходов 

не применим. Кроме того, множество РЭС устроено таким образом, чтобы 

обеспечить равномерную чувствительность в широком диапазоне частот. 

Если в рабочем пространстве имеются электромагнитные возмущения и 

они достаточно сильны в пределах входной полосы используемого 

оборудования, можно ожидать возникновение помех, особенно если 

рассматриваемое оборудование подключено к определенным 

неэкранированным или не защищенным должным образом устройствам.  

В случае оценки работы РЭС на большом отрезке территории, в рамках 

которой проводятся исследования, такие ситуации являются частыми, в связи с 

чем, и полностью защитить помещения от влияния электромагнитного 

излучения достаточно сложно и дорого.  

По данной причине в рамках исследования могут быть предложены 

альтернативные методы и решения.  

Существующие решения относятся либо к использованию полностью 

экранированных пространств [1] и безэховой (анехоической) камеры, либо к 

экранированию металлического корпуса модулей и устройств [2], либо к 

решениям, предполагающим сосуществование в одном и том же оборудовании 

или лаборатории как возмущенных, так и возмущающих контуров [3]. 

Полностью экранированные пространства позволяют в значительной 

степени (в зависимости от эффективности экранирования) устранить 

возмущающие сигналы, возникающие снаружи. Тем не менее, экранирование 

будет сдерживать внутри любой сигнал, излучаемый внутри самой камеры, и 

вызовет множественные отражения сигнала внутри, не предлагая при этом 

внутренним приемникам никакой защиты от этого возмущения. Ряд трудностей 

также возникает из-за наличия вентиляции и освещения, в частности, из-за 

того, что доступ к вентиляционным и осветительным проемам представляет 

собой способы проникновения помеховых сигналов внутри пространств, 
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которые они стремятся защитить. Экранирование больших пространств также 

сопряжено со значительными затратами. 

Анехоические (безэховые) помещения являются частным случаем 

экранированных пространств, которые также обладают свойством поглощать 

волны, возникающие внутри. Эти камеры очень дороги для изготовления, а 

также имеют ряд других недостатков, свойственных экранированным 

помещениям. 

Данные решения чаще всего предлагают общий вариант использования и 

ограниченную применимость. В более сложных и специфических ситуациях 

анехоические помещения не позволяют ни контролировать ни одно из 

устройств, создающих помехи, ни полностью экранировать помещение. 

Для выбора оптимального решения ряд авторов использует программное 

моделирование того, что происходит с помеховыми сигналами внутри зданий 

[4], в то время как другие ученые предпочитали производить более точные 

измерения [5]. Также разными авторами были предложены некоторые 

имитационные модели с применением генетических алгоритмов и их 

реализацией [6]. 

Тем не менее, сочетание более чем одного типа решения может привести 

к лучшим результатам, если адаптировать их к каждой ситуации 

индивидуально. Именно поэтому решения, которые разрабатывались в данном 

исследовании, основаны на оценке характеристик помеховых сигналов с 

последующим применением соответствующих направленных методов 

экранирования. 

В действительности пространство, подверженное электромагнитным 

возмущениям, может различаться в зависимости от многих параметров, таких 

как свойства местоположения, окружающего рассматриваемую среду 

(например, окружающие здания или другие источники помех или отражения), 

свойства пространства (например, геометрические свойства), свойства 

помехового сигнала (как доминирующие частоты и распределение 
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спектральной мощности, область влияния и направление, от чего она оказывает 

влияние на конкретное пространство). Сами устройства имеют различную 

степень восприимчивости к электромагнитным помехам. Все эти источники 

вариаций нуждаются в конкретных методах их решения, и их трудно смягчить 

посредством уникального и в то же время экономичного решения. 

В связи с этим необходима методология работы, основанная на 

конкретных решениях, которая может привести к снижению локальных 

возмущений, характерных для каждого сценария использования и конкретного 

места, при одновременном снижении затрат на внедрение данной методологии 

в работу. 

Следует упомянуть, что реализация методологии защиты от внешних 

помех является сложной задачей для больших пространств (как и 

исследовательские и университетские лаборатории и т. п.), даже если 

рассматриваемое решение предполагает форму частичной защиты, и решение 

этой проблемы включает аспекты новизны и имеет определенные социально-

экономические последствия. 

Ожидается, что результаты, полученные путем применения предлагаемых 

методов, откроют новые перспективы для исследований в рамках 

исследовательских проектов, включающих измерение электрических сигналов 

и помех между различными РЭС, и в которых пользователи могут столкнуться 

с проблемами, вызванными электромагнитными помехами или ограничениями, 

вызванными уменьшением размеров полностью экранированных корпусов. 

Из изучения специализированной литературы [7] можно прийти к выводу, 

что используемые на практике решения будут состоять из следующих аспектов: 

– технологии и материалы для экранирования; 

– заземления определенных проводящих поверхностей; 

– использования определенных типов отбраковочных фильтров для 

устранения любых оставшихся помех на входе электронных измерительных 

устройств.  
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Предлагаемая методология охватывает этапы и средства, посредством 

которых осуществляются измерения определенных характеристик, в целях 

успешного выполнения допустимых измерений с минимальными 

вмешательствами, основанными на выявлении особенностей и уязвимостей, 

специфичных для каждого РЭС.  

С целью экранирования определенных поверхностей необходимо 

учитывать, что создаваемые проводящие поверхности должны быть как можно 

более непрерывными. Кроме того, в рамках ослабления помех должны быть 

использованы материалы надлежащего качества. Недостатки различных 

использованных материалов с различной характеристической толщиной трудно 

оценить в теории, в связи с чем они обычно определяются экспериментально 

[5].  

С другой стороны, любое отверстие, которое присутствует на экране, 

ведет себя как антенна повторной передачи, с определенной амплитудой, 

уменьшенной ослаблением А. Данное ослабление может быть описано 

соотношением (1) [2]: 

     (1) 

где  – размер длинной оси отверстия; 

       – длина волны. 

В рамках исследования было осуществлено формирование методологии 

улучшения ЭМС РЭС, также применимая в других подобных ситуациях 

представленная в таблице 1. 
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Таблица 1. Методология улучшение электромагнитной совместимости 
радиоэлектронных средств 

Наименование стадии Характеристика работы 
1 2 

Стадия 1. 
Отображение 
пространственного 
распределения 

Отображение пространственного распределения антенн РЭС/ 
видимых или идентифицируемых источников помех 

Стадия 2. 
Отображение 
пространственного 
распределения 
напряженности 
электромагнитного поля 
из рабочего пространства 
 

Данная операция может быть выполнена, по возможности, 
мелкофрагметарным способом для каждого из существенных 
интервалов помех и/ или частот с использованием специального 
детектора и/ или другого оборудования, которое позволяет проводить 
аналогичные измерения.  

Стадия 3. 
Корреляция между 
пространственным 
распределением 
источников помех и 
измеряемой областью 

Осуществляется сравнение размещения источников помех с 
измеряемым распределением области в рабочем пространстве. В 
случае выявления различий следует приступить к поиску 
первопричины (отражательные структуры, наличие источников 
помех, которые еще предстоит выявить, и т.д.). Один из них 
будет включать определенные элементы в распределение 
источника помех 

Стадия 4. 
Планирование 
желаемого 
распределения 
возмущающих полей 

Данная стадия основана на имеющемся бюджете и позициях 
рабочих или контрольных точек, в которых планируется сведение 
к минимуму помехи с возмущающими внешними полями 

Стадия 5. 
Создание экранирующих 
конструкций рабочих 
точек из выбранного 
пространства 

Получение или создание и размещение экранирующих структур 
по направлению входящих источников помехового сигнала. Их 
определение будет осуществляться с учетом доминирующих 
длин волн помеховых сигналов, в целях минимизации 
трансмиссии и дисперсии в рабочем пространстве 

Стадия 6. 
Создание необходимых 
систем отбраковки 

В рамках данной стадии предлагается изготовление/ закупка/ 
адаптация систем селективной отбраковки (например, 
измерительных зондов, включающие в себя отбраковочные 
фильтры), применение которых будет осуществляться на входе 
измерительного оборудования с целью уменьшения воздействия 
текущего помехового сигнала 

Стадия 7. 
Оценка результатов 

На данном этапе будет осуществляться оценка результатов, 
полученных на основе изучения определенного пространства. 
Результаты будут получены посредством новой совокупности 
измерений возмущающих полей на рабочем месте, в основном 
ориентированных на точки, выбранные для минимизации. Если 
возмущения не были достаточно уменьшены, следует 
перезапустить процедуру на этапе 3 
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Сформированная методология улучшения ЭМС РЭС позволяет 

определить по расположению антенн и по видимым или идентифицируемым 

источникам помех контрольные точки, в которых планируется сведение к 

минимуму помех, а также создать экранирующие конструкции для 

минимизации помех. 

 

Список использованных источников 

1. Ababei, G. Omni-Directional Selective Shielding Multilayered Material for High 

Frequency Radiation/ G. Ababei// IEEE Transactions on Magnetics. – № 48(11). –  

2012. – P. 4309-4312. 

2. Analog devices, MT-95 tutorial – EMI, RFI, and Shielding Concepts [Electronic 

resource]. – Mode of access: http://www.analog.com/media/en/training-

seminars/tutorials/MT-095.pdf. – Date of access: 05.02.2021. 

3. Garduno-medina, J.A. On the measurement of the conducted emissions in-home 

access in PLC communication technologies/ J.A. Garduno-medina, J.H. Caltenco, 

J.L. Lopez-Bonilla// Student Paper, Annual IEEE Conference, 2008. 

4. Belu, R.G. Indoor Radio Propagation Models/ R.G. Belu// Romanian Journal for 

Information Science and Technology. – № 5(12). 2002.  – P. 9-33. 

5. Atmel, EMC Improvement Guidelines [Electronic resource]. – Mode of access: 

http://www.atmel.com/images/doc4279.pdf. – Date of access: 05.02.2021. 

6. Goschin, S. Autonomous Agents with Control Systems Based on Genetic 

Algorithms/ S. Goschin// IASTED International Conference on Robotics and 

Applications (RA 2006) Proceedings, Hawai, SUA. – 2006.  – P. 156–160. 

7. Radu, S., Engineering Aspects of Electromagnetic Shielding, EMC Design 

Engineering/ S. Radu  // Sun Microsystems, Inc. [Electronic resource]. – Mode of 

access: http://ieee.rackoneup.net/rrvs/09/Engineering 

%20Aspects%20of%20Electromagnetic%20Shielding.pdf. – Date of access: 

05.02.2021. 



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

© Макарова Н.А., Козлов А.С., Киселев С.Ю. 252 

Макарова Н.А., Козл ов А.С.,  Киселев С.Ю.  

ЗНАЧЕНИЕ ЭРГОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ 

ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Макарова Наталья Александровна 

к.т.н., доцент, доцент кафедры материаловедения и товарной экспертизы 

Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина  

(Технологии. Дизайн. Искусство), Россия, Москва  

 

Козлов Александр Сергеевич 

к.т.н., профессор, заведующий кафедрой технологических машин и 

мехатронных систем Российского государственного университета                   

им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство), Россия, Москва  

 

Киселев Сергей Юрьевич 

д.т.н., профессор, профессор кафедры художественного моделирования, 

конструирования и технологии изделий из кожи  

Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина  

(Технологии. Дизайн. Искусство), Россия, Москва  
 

 Рынок современных товаров, в том числе изделий легкой 

промышленности сегодня полностью ориентирован на предпочтения 

потребителей. В связи с этим возникает постоянная потребность в поиске 

конкурентных преимуществ, направленных на обеспечение качества 

продукции. 

 Как известно, под качеством понимают совокупность свойств продукции, 

обуславливающих ее пригодность удовлетворять определенные потребности в 

соответствии с назначением [1].  

Таким образом, каждый товар обладает рядом потребительских свойств.  
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 Существует несколько групп потребительских свойств, которые должны 

присутствовать в любом изделии вне зависимости от видовой принадлежности 

и сферы применения: назначение; надежность; эргономичность; эстетическое 

решение; безопасность; экологичность [2]. 

Независимо от принадлежности к тому или иному социальному слою, 

современное общество все большее стремится к комфорту, а, следовательно, 

эргономические показатели - способность удовлетворять потребности человека 

в удобстве и комфорте на этапе эксплуатации изделий приобретают наиболее 

важное значение. При этом, как правило, оценке эргономичности 

разрабатываемых моделей уделяют внимание лишь на конечной стадии их 

проектирования - примерке образца. Однако важно уже на ранних этапах 

конструирования и моделирования обладать информацией о наиболее 

значимых параметрах изделий, способствующих повышению их 

эргономичности [3].  

Удобство и комфорт изделий, возможно, оценить комплексными 

физиологическими, гигиеническими и психологическими показателями, 

например такими как: 

- антропометрическое соответствие изделий размерам и форме тела 

человека в статике и динамике;  

- рациональность конструкции, степень прилегания, расположения 

силуэтных линий и членения деталей в изделии;  

- удобство снятия и надевания; 

- оптимальность методов технологической обработки; 

- параметры микроклимата пододежного и внутриобувного пространства, 

сочетая вместе с ними такие показатели как соответствие изделия современным 

тенденциям моды, стиля и цветовой гаммы.  

Первая группа физиологических показателей – антропометрическое  

соответствие изделий размерам и форме являются одними из основных условий 

их комфортности. Человек стремится носить одежду, обувь, иметь другие вещи 
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форма, размеры и конструктивное решение которых соответствовали бы его 

умениям, привычкам и навыкам, обеспечивали свободу и минимальные затраты 

при движении.   

Вторая группа физиологических показателей – рациональность 

конструкции, степень прилегания, расположение силуэтных линий и членение 

деталей так же не менее важна для обеспечения удобства и комфорта изделий с 

точки зрения правильного выбора и распределения припусков на свободное 

облегание фигуры по участкам спинки, проймы, переда, для получения 

заданной объемной силуэтной формы одежды, энергозатрат и нормального 

функционирования организма при эксплуатации обуви.  

Особую важность подобные показатели приобретают для специальной 

одежды, т.к. характер работы ее носчика влияет на выбор конструктивных 

прибавок и, как следствие, на форму изделий.   

Третью группу показателей – удобство снятия и надевания будут 

характеризовать такие конструктивные детали как липучки, молнии, пуговицы, 

ремни, кнопки, шнурки. 

Применение различных технологических приемов и методов обработки 

разнообразных деталей и узлов изделия при наибольшей экономичности и 

максимальной степени применения оборудования, правильный выбор средств 

формообразования и формозакрепления, обеспечение высокого качества сборки 

деталей непосредственно влияет на обеспечение и сохранение качества 

изделий, а, следовательно, удобство и комфорт в процессе эксплуатации.  

Группа гигиенических показателей, включающая параметры 

микроклимата пододежного и внутриобувного пространства характеризуются 

температурой, влажностью, скоростью движения воздуха, содержанием 

углекислоты и как правило, такие параметры определяются не только 

конструкцией изделия, но и применяемыми материалами, причем во многом 

свойства изделия зависят от свойств материалов. 
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Наряду с физиологическими и гигиеническими показателями 

психологическая комфортность изделий во многом определяет выбор 

потребителя. Представление о внешнем виде изделия – его эстетичности и 

новизне, гармоничности, визуальных признаках (цвет, форма, линии)  

формирует самооценку носчика, при этом позволяет выявить, как выглядит 

потребитель в изделии и что при этом ощущает (комфорт, дискомфорт). 

Для оценки удобства или неудобства, комфорта или дискомфорта 

изделий важно знать конкретные причины, чтобы иметь возможность отдельно 

определять, изменять, усовершенствовать антропометрические, гигиенические, 

психологические показатели, показатели безопасности, экологичности и т.п. 

[3,4]. 

Для количественной оценки эргономичности изделий легкой 

промышленности, можно предложить следующую номенклатуру показателей, 

представленную в таблице 1 и составленную, основываясь на действующей в 

настоящее время нормативно-технической документации [5,6,7,8]. 

Таблица 1. Номенклатура эргономических показателей изделий  

легкой промышленности 

Наименование показателя качества 
Единицы 

измерения 

Обозначение 

показателя 

качества 

Наименование 

характеризуемого 

свойства 

Изделия швейные бытового назначения 

1. Статическое соответствие  балл А1 
Соразмерность и 

баланс 

2. Динамическое соответствие балл А2 Удобство в движении 

3. Удобство пользования балл У Комфортность 

4. Суммарное тепловое 
сопротивление пакета одежды 

°С·м2·Вт Rсум Комфортность 

5. Воздухопроницаемость  
дм3/с·м2 В Комфортность 
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Изделия швейные специального назначения 

1. Допустимое время непрерывного 
пользования 

час - Комфортность 

2. Соответствие размерам человека  балл - 
Соразмерность и 

баланс 

3. Масса изделия г m Комфортность 

4. Воздухопроницаемость дм3/с·м2 В Комфортность 

5. Жесткость шва  мН  Комфортность 

Изделия обувные повседневные и спортивные 

1. Соответствие размерам ноги 
человека балл - 

Соразмерность и 

баланс 

2. Гибкость изделия Н/см - 
Комфортность 

3. Масса изделия г m Комфортность 

4. Формоустойчивость верха %  Комфортность 

5. Водопромокаемость в 
динамических и статических 
условиях  

мин  Vд, Vс Гигиеничность 

6. Удельное поверхностное 
электрическое сопротивление 
системы материалов верха и низа  

Ом ρs Гигиеничность 

7. Поверхностная плотность 
электрических зарядов системы 
материалов верха и низа обуви 

 К/м  ϭ Гигиеничность 

8. Воздухопроницаемость пакета 
деталей верха     см3/см2·ч Вп Гигиеничность 

9. Паропроницаемость пакета 
деталей верха     мг/см2·ч  Пп Гигиеничность 

10. Влагопоглощение и влагоотдача 
пакета деталей верха  % - Гигиеничность 

Изделия обувные специальные 

1. Соответствие специальной обуви 
размерам ноги человека балл - 

Соразмерность и 

баланс 
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2. Температура кожи стопы в обуви оС t Комфортность 

3. Допустимое время непрерывного 
пользования час - Комфортность 

4. Гибкость изделия Н/см - 
Комфортность 

5. Масса изделия г m Комфортность 

6. Воздухопроницаемость пакета 
деталей верха     см3/см2·ч Вп Гигиеничность 

7. Паропроницаемость пакета 
деталей верха     мг/см2·ч  Пп Гигиеничность 

 

В последнее время ассортимент выпускаемых материалов для изделий 

легкой промышленности значительно расширился ввиду появления новых 

технологий. Разработаны материалы с принципиально новыми, но еще слабо 

изученными свойствами. Результатом этого стало появление на рынке изделий 

не надлежащего качества. Такая ситуация существенно влияет на ощущения 

удобства и комфорта потребителей при эксплуатации изделий. Например, 

отмечались случаи удушения человека в одежде [3].   

В связи с этим, предложенную номенклатуру целесообразно дополнить 

показателями, которые бы, например, отвечали за содержание химических 

волокон, формальдегида и других веществ в материалах, контролировали их 

миграцию из одежды и обуви непосредственно к телу человека, учитывали 

рациональность формирования материалов в пакет изделия и т.п.  

Таким образом, возможно сегодня, необходимо пересмотреть требования,  

действующей нормативно-технической документации, внести изменения в 

существующую техническую документацию, разработать новые требования и 

подходы к оценке эргономичности, безопасности и экологичности изделий 

легкой промышленности. 
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Одним з недоліків покриттів, отриманих методом електроерозійного 

легування (ЕЕЛ) металевих поверхонь, є їх відносно висока шорсткість і 

нерівномірність по товщині [1]. Для підвищення якості і підвищення класу 

чистоти подібних покриттів застосовують в основному механічне 

вигладжування сталевою кулькою або алмазним наконечником [2]. 

Лазерна обробка має ряд переваг (можлива обробка твердих і 

тугоплавких матеріалів, велика глибина термічного впливу, висока 

продуктивність і т.п.) в порівнянні з механічним вигладжуванням. Термічна дія 

лазерного випромінювання застосовується в промисловості для зварювання, 

різання, свердління, а також для загартування (зміцнення) швидкозношуваних 

металевих деталей. 

З огляду на можливість лазерного променю розплавляти і випаровувати 

практично будь-які матеріали, можна припустити, що дія лазерного 

випромінювання на поверхневі шари, отримані методом ЕЕЛ, призведе до 

оплавлення нерівностей і «виправлення» мікродефектів покриття, а також до 

зміни розподілу легуючих елементів в поверхневих зонах. 

Лазерній дії піддавалися сталеві (сталь 20) зразки з покриттями із бронзи 

БрО10Ф1 і твердого сплаву Т15К6, які наносилися методом ЕЕЛ за допомогою 

установки з ручним вібратором типу «Елитрон 52-А» (режими з енергією 

https://orcid.org/0000-0001-7421-8502
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розряду від 0,35 до 0,9 Дж). Товщина покриттів з бронзи 430-920 мкм, а з 

Т15К6 - 120-200 мкм. 

Зразки з покриттями піддавалися обробці лазером NA: YAG на 

потужності від 10 до 150 Вт. Площа лазерної точки 0,38 мм2. Тривалість 

імпульсів 0,8-8 мс, частота їх проходження 8 Гц. 

Металографічне дослідження оброблених лазером зразків показало, що 

для кожного виду покриття існує певна щільність потоку випромінювання, при 

якому в поверхневих шарах відбувається рівномірне сплавлення, 

«виправлення» дефектів і формування більш гладкої поверхні. Наприклад, для 

покриття з твердого сплаву Т15К6 ця щільність становить 0,8·106 Вт/см2. 

Відзначимо, що за цих умов покриття з бронзи частково випаровується, а в 

епіцентрі дії лазерного променю спостерігається їх руйнування - утворення 

тріщин пор і т.п. 

Експериментально було встановлено оптимальні режими опромінення 

(щільність потоку потужності від 0,2 до 0,4·105 Вт/см2), при яких поверхневе 

оплавлення призводить до поліпшення оброблених зон. 

Детальне вивчення зразків показало, що в області дії лазерного 

випромінювання відбувається інтенсивне перемішування матеріалів, покриття і 

основи, їх взаємне дифузійне проникнення, внаслідок чого значно 

розширюється зона високої твердості.  

В цілому отримані результати свідчать про ефективність використання 

лазерного випромінювання для поліпшення якості і зниження шорсткості ЕЕЛ 

покриттів, а також для збільшення глибини проникнення легуючих елементів в 

основу. 
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Проблема утилизации морских судов в Украине не была решена в ХХ 

веке и еще более обостренной перешла в ХХІ век. Доказательством отсутствия 

решения этой проблемы, по мнению авторов, является отсутствие 

утилизационных предприятий не только в Украине, но и во многих развитых 

странах, и продолжение практики продажи морских судов на лом в страны 

Юго-Восточной Азии.  

Авторы утверждают, что решением проблемы утилизации судов в 

Украине практически не занимаются.  

Доказательством сдерживания решения проблемы утилизации судов в 

Украине является: 

1. Отсутствие комплексной государственной программы по 

перепрофилированию полностью или частично судоремонтных заводов (СРЗ) в 

предприятия по утилизации судов. 

По мнению авторов, именно такая государственная программа и 

поддержка позволят обеспечить широкое привлечение как отечественных, так и 

иностранных инвестиций в важное для всего мирового сообщества дело – 

утилизации морских судов. А что касается работы самого завода, так это 

поможет выровнять неравномерную нагрузку работы цехов СРЗ, сократит 

простои и сроки ремонта судов. 

Утверждения авторов подтверждают и последние события, например, на 

ЧАО «ИСРЗ», связанные с СOVID-19. Как рассказал председатель правления 

ЧАО «ИСРЗ» Михаил Дудников корреспонденту «Думской»: «… годовой 

график ремонта судов пришлось полностью изменить из-за решения 

международной организации судоходства (IMO), которая продлила на три 

месяца сертификаты технического состояния всех гражданских судов. 

Подписанные контракты отодвинулись на более поздний срок. Владельцев 

судов торгового флота можно понять: в самом деле, зачем ремонтировать свое 

судно сегодня, если международная организация продлила действие 

полученного ранее сертификата? Сейчас судоремонтные предприятия по всему 
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миру пересматривают свои графики работы. Мы стараемся сохранить загрузку 

в этой ситуации за счет того, что удалось договориться о внеочередных заказах, 

но, конечно, это не тот объем, который был в аналогичный период прошлого 

года. Обычная ежемесячная загрузка ИСРЗ составляет около двадцати судов. 

Они ремонтируются в доках и у заводских причалов одновременно, причем в 

основном это теплоходы класса Handysize и Panamax. Этой осенью завод 

ремонтирует гораздо меньше…» [1]. 

Завод практически стоял три месяца. Период снижения нагрузки на 

судоремонтное производство администрация ИСРЗ могла бы использовать для 

разделки судов и для проведения ремонтно-восстановительных работ 

механизмов и узлов судов, которые можно повторно использовать. По мнению 

авторов, выгода очевидна. 

2. Проблема утилизации морских судов в Украине нуждается в 

привлечении долгосрочных внешних кредитов в форме акционирования, 

облигационных займов, реструктуризации активов и др. Решение проблемы 

инвестиции является необходимым условием реализации государственной 

программы. Как показывает опыт зарубежных и отечественных корпораций [2], 

для этого должна быть создана эффективная система управления 

инвестиционным процессом в виде управляющей компании.  

Принятие решений в ходе проведения тендеров и управления 

инвестиционным процессом связано с факторами риска, неопределенности и 

многокритериальности [2]. 

3. Кроме того, утилизации морских судов в Украине, сдерживается 

отсутствием высокопроизводительных и экологически чистых технологий. По 

мнению авторов, это, пожалуй, одна из самых острых проблем при утилизации, 

которая отпугивает судовладельцев заниматься утилизацией судов. Именно 

технологии являются генеральным направлением роста ломосбора и 

увеличения степени рециклинга металла.  
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Огневая резка металлоконструкций корпуса, наиболее широко 

применяемая сегодня – экологически вредный метод. В процессе резки в 

атмосферу выделяются высокотоксичные продукты от выгорания 

лакокрасочных покрытий и продукты горения различных металлов (хром, 

никель, мышьяк, асбест, марганец, кремний, бериллий, кадмий, окислы азота, 

хлороокись углерода, акролеин, соединения фтора, оксид углерода, кобальт, 

медь, свинец, озон, селен, цинк) [3]. В связи с этим авторы предлагают метод 

гидроабразивного резания, который полностью снимает проблемы загрязнений 

окружающей среды продуктами горения. Кроме того, отсутствие термического 

воздействия, экологическая чистота, точность обработки, взрывобезопасность 

операций, возможность резания любых материалов, делают этот метод сегодня 

наиболее перспективным и эффективным [4]. Кроме гидроабразивного резания, 

при утилизации довольно широко используется высоко экологичная 

механическая резка, особенно при резки топливных танков, емкостей из-под 

хранения пожаро- и взрывоопасных веществ. 

Кроме того, ученые США и Великобритании предложили экономичный 

и экологичный метод демонтажа судов, который поможет предотвратить 

загрязнение окружающей среды и сэкономить природные ресурсы. Авторы 

разработки рекомендуют разбирать корабли на специальной четырехслойной 

платформе, изготовленной из бетона, гальки и песка. Все слои платформы 

имеют разную степень проницаемости, что позволяет на каждом уровне 

улавливать разные загрязняющие вещества. Ученые уверены, что их разработка 

поможет предотвратить загрязнение морской воды и почвы. Кроме того, для 

изготовления подложки требуются натуральные и недорогие материалы, 

которые впоследствии можно пустить в переработку [5]. 

4. Сложность решения проблемы утилизации морских судов в Украине 

связана не только с ее огромными масштабами, но и с необходимостью 

комплексного учета разнородных факторов, определяющих ее содержание – 
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политических, экономических, экологических, социально-юридических и 

инженерно-технических. 

Авторы надеются, что принятые: ЗУ “Про внутрішній водний транспорт”, 

“Національна транспортна стратегія України на період до 2030 року”, 

распоряжение Кабинета Министров Украины “Про затвердження плану заходів 

на 2019-2021 роки з реалізації НТС 2030” и др. позволят сдвинуть с мертвой 

точки проблему очистки рек, водоемов, заток и т.д. от брошенных или 

затопленных средств водного транспорта, позволят принять государственную 

программу по их утилизации на базе судоремонтных заводов. 

5. Проблема безопасной утилизации устаревшего морского флота в 

Украине сдерживается увеличивающимися с каждым годом 

непроизводительными расходами, и является одной из острейших 

экономических проблем XXI века не только в Украине, но и во всем мире. 

Ученые и практики ряда стран мира признают, что решение этой 

проблемы может быть ускорено лишь посредством неотложной кооперации 

многих стран не только в научно-технической, но и, прежде всего, в 

экономической сфере [2]. Авторы считают, что именно международная 

финансовая и техническая помощь уменьшат нагрузку на экономику Украины и 

будут способствовать ускорению развития процессов утилизации морских 

судов. В мировой практике известны положительные примеры кооперации 

стран (Норвегии, Швеции, России, США и др.) при утилизации плавательных 

средств, например атомных подводных лодок и судов с ядерными 

энергетическими установками. 

И в заключении, авторы хотят заметить, что слово утилизация 

происходит от лат. utilis — полезный [6] – технологический процесс, 

направленный на получение пользы от отходов. Авторы надеются, что в 

ближайшем будущем положение дел с утилизацией морских судов будет 

отвечать латинскому значению этого слова и утилизация морских судов будет 

приносить большую пользу экономики Украины. 
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О СИНГЛЕТНОМ СОСТОЯНИИ СИСТЕМЫ ДВУХ ПРОТОНОВ  

В МАГНИТНОМ ПОЛЕ 

 

Серый Алексей Игоревич 

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 притяжение между двумя протонами [1, 

с. 28] (как и между протоном и нейтроном), потенциальная яма, как и в случае 

протона с нейтроном, недостаточно глубока для образования связанного 

состояния [1, с. 31]. 

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]. В [3, c. 322–331] в модели параболического потенциала 

было показано, что: а) связанное состояние у синглетного дейтрона возникает 

при магнитных полях с индукцией  > 2,81⋅1018 Гс; б) разработанный Ю.А. 

Бычковым приближенный алгоритм вычисления энергии связанного состояния 

(примененный в более ранних публикациях, перечисленных в [3, с. 330, 331]), 

можно применять при   5,18⋅1018 Гс. 

В силу сказанного выше, представляет интерес аналогичная задача для 

системы двух протонов (по сути, речь идет о ядре 2He). Поскольку известно 

точное аналитическое решение задачи для гармонического осциллятора (в 

постоянном однородном магнитном поле [4, с. 179], рассмотрим, как и в случае 
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синглетного состоянии системы «нейтрон-протон» в постоянном и однородном 

магнитном поле, модель параболического потенциала 

 

.    (1) 

 

Несмотря на то, что потенциал с такой структурой используется в 

оболочечной модели ядра [5, c. 122, 123; 6, с. 208], а также в модели 

сверхплотного твердого водорода [7, с. 17–21], его параметры  и  должны 

заметно различаться для указанных случаев и для изолированной системы двух 

протонов. Среди известных в литературе феноменологических межнуклонных 

потенциалов [8, с. 17, 18; 9, с. 80, 157] потенциал вида (1) обнаружить не 

удалось, поэтому определение параметров  и  является отдельной задачей. 

По сравнению с синглетным дейтроном ситуация усложняется наличием 

кулоновского отталкивания, которое, однако, в области ядерных сил можно 

рассматривать как малое возмущение [1, с. 31]. 

Следовательно, несмотря на то, что при учете дальнодействующих 

кулоновских сил алгоритм нахождения  и  существенно усложняется по 

сравнению с системой «нейтрон-протон» [1, с. 28–29], для оценочных расчетов 

будем использовать тот же алгоритм, что и в [3, с. 323–325], где величины  и 

 связаны с длиной рассеяния  = –7,83⋅10–13 см (в которой учтено 

кулоновское отталкивание) и эффективным радиусом  = 2,79⋅10–13 см [1, с. 

30] в синглетном состоянии. В результате получаем систему уравнений: 
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, (2) 

,    (3) 

 

где использованы обозначения (  – масса протона,  – вырожденная 

гипергеометрическая функция) 

 

, ,    (4) 

 

Решая численно систему уравнений (2) и (3), получаем  ≈ 2,27⋅10–13 см, 

 ≈ 34,65 МэВ. Эти значения сравнимы с соответствующими параметрами, 

полученными для синглетного состояния дейтрона (  ≈ 2,36⋅10–13 см,  ≈ 35,73 

МэВ) [3, с. 325]. 

Дальнейший алгоритм решения задачи о нахождении энергии  

связанного синглетного состояния системы двух протонов совершенно 

аналогичен алгоритму, примененному в [3, с. 326–328] для системы «нейтрон-

протон» (за исключением того, что приведенная масса нейтрона и протона 

заменяется на половину массы протона). В результате получаем (  – заряд 

протона): 
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.  (5) 

 

Решение уравнения (5) появляется при магнитных полях с индукцией  > 

3,53⋅1018 Гс, что сравнимо с соответствующим пороговым значением для 

системы «нейтрон-протон» (2,81⋅1018 Гс [3, с. 328]) и на 3 порядка больше 

значений, обнаруженных на сегодняшний день у магнетаров [10, p. 261–301]. 

Результаты представлены графически на рисунке 1. 

рис. 1. Зависимость энергии связи двух протонов от индукции магнитного поля 

Магнитные поля с индукцией  ~ 1018 Гс встречаются при столкновениях 

релятивистских тяжелых ионов [11, p. 171; 12, 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). 

При учете кулоновского барьера можно рассмотреть задачу о 

квазидискретном уровне [2, c. 676], который может либо распадаться на два 
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протона по аналогии с альфа-распадом [9, c. 225–241], либо испытывать бета-

превращение в основное состояние дейтрона. 
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ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ 

Вирв ихвост М.О.  

ФУНКЦІОНУВАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ У ТВОРАХ МАРІЇ МАТІОС                      

(НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ «СОЛОДКА ДАРУСЯ») 

 

Вирвихвост Марія Олександрівна  

студентка факультету української й іноземної філології та мистецтвознавства 

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара 

 

У сучасній лінгвістичній науці спостерігаємо зростання інтересу до 

проблеми виявлення особливостей функціонування фразеологічних одиниць у 

художніх творах українських письменників, оскільки «вивчення фразеологічної 

системи української мови на матеріалі творів художньої літератури дає змогу 

з‘ясувати активні процеси у фразеології та динаміку форм усталених висловів у 

різних функціональних умовах, простежити стилістичний потенціал 

оказіональних трансформацій фразеологізмів, осмислити глибинні 

взаємозв‘язки її семантики і прагматики» [3, с. 111]. 

Дослідженням трансформації фразеологічних одиниць на матеріалі 

української фразеології займалися І. С. Гнатюк,  П. С. Дудик, Г. В. Павловська, 

Л. Г. Скрипник, А. П. Коваль та ін. Фразеологічні одиниці, що функціонують у  

художніх творах Марії Матіос, розглядалися у наукових розвідках 

Т. О. Євтушиної, Н. Г. Пироги, М. В. Цуркан та ін.  

Фразеологічне новаторство Марії Матіос має пряме відношення до 

розвитку й збагачення мови. Її фразеологічна творчість виявляється в оновленні 

звичних для слова контекстів, у котрі це слово зазвичай вступає, а це тягне за 

собою процес смислової та стилістичної зміни [2, с. 388]. 

Марія Матіос активно використовує закладені у фраземах можливості: 

стилістичну забарвленість, емоційно-експресивне наповнення, образність та 
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високий ступінь узагальнення. Наприклад: «Фиркнула, мабуть, і Дарусина 

судьба перед Іваном…» [1, с. 73]; «Волосся дибки стає на голові» [1, с. 68]; 

«Якісь такі то люди є, що самі на свою голову гризоти шукають» [1, с. 104]; 

«Вибачайте, але я би хотів поговорити з Мігаєм у чотири оці» [1, с. 132]. 

Фразеологія Марії Матіос відзначається різноманітністю значень та 

вербіалізує: 

1) емоції людини (страх, хвилювання): «Люди в селі часом роблять 

таке, що навіть Даруся хапається за голову…» [1, с. 12]; 

2) мовленнєву та мисленнєву діяльність: «Що ти тут, дурню, язик 

розпускаєш?» [1, с. 73]; «…гляне на Йвана, стисне плечима, та й прикусить 

язик» [1, с. 35]; 

3) моральні якості людини: «Мені би згоріла шкіра під краденою 

сорочкою» [1, с. 142]; 

4) фізичний стан особи: «… і не знати, де йому пуп рубали» [1, с. 110];  

5) ставлення людей один до одного: «… нас хотів обвести круг 

пальця цей недорізаний кнур!» [1, с. 149]. 

У романі «Солодка Даруся» наявна група фразеологізмів з негативною 

оцінкою, що вказує на обмеженість, слабкість, нерозсудливість та недолугість 

героїв: «І доктор покрутив пальцем коло скроні…» [1, с. 71]; «… мати в голові 

велику, як від кулі, рану і не могти про неї говорити, а лиш думати, думати [1, 

с. 74]. 

Авторка створює синонімічні фразеологічні ряди, що дозволяє 

поєднувати номінацію з суб’єктивною оцінкою денотата. Марія Матіос 

використовує прийом алогічного зіставлення: будує оцінку методом 

імпліцитної насмішки над недолугістю через протиставлення голови (розуму) 

та інших частин людського тіла: «Вони таки не мають смальцю в голові, а 

Бога в череві, її сусіди, бо думають, що вона дурна» [1, с. 11]. 
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У художніх творах Марії Матіос наявні індивідуально-авторські 

фразеологізми. Дослідниця М. В. Цуркан фразеологічні новотвори письменниці 

об’єднує у мікрогрупи з такою семантикою [4, с. 97]: 

1) дія, спосіб, міра та ознака дії (вчинку): «…гречні 

ґаздині…вигріваючи гарячими крижами гладенькі прицерковні лавиці, та 

загріваючи безкостими язиками свої невтомні і чорнонебі від брехонь роти 

[1, с. 92]; «З’їли Цвичка без олії»  [1, с. 173]; 

2) про поведінку: «Дивися, аби ти не купилася на мужеські руки…» 

[1, с. 66]; 

3) сімейний стан: «…буває: не встигне дівка з-під вінка вибратися, а 

вже на очі стає розкоса, як по мужчинських лицях застрягає…» [1, с. 91];  

4) зовнішність людини: «…з незвично повною пазухою і дещо 

притлумленим, чи, може, заспокоєним, блиском очей» [1, с. 95]; 

5) місце розташування чого-небудь: «Черемошне тулилося у дідька за 

пазухою» [1, с. 95]. 

Отже, фразеологізми є виразною ознакою стилізації розмовності у 

мовотворчості Марії Матіос. Авторка майстерно і доречно використовує 

фразеологічні одиниці у своїх творах, видозмінюючи їхню форму, 

конкретизуючи значення усталених виразів, увиразнюючи фразеологічну 

семантику. У результаті цього посилюється динаміка та експресивність твору, 

увиразнюється авторське мовлення, поглиблюється характеристика персонажів.  
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Николади М.А.  

ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ТЕКСТА  

В ПРОЦЕССЕ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ТРАНСФЕРА  

(НА ПРИМЕРЕ БАСЕН ЭЗОПА И И. А. КРЫЛОВА) 

 

Николади Мария Александровна 

Аспирант, Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина 

 

В связи с процессом глобализации, охватившем все сферы человеческой 

деятельности, в современной науке возрастает количество междисциплинарных 

исследований. Актуализацию получило такое направление исследования как 

интерпретационизм,  «<…> основной тезис которого применительно к языку 

таков: «Значения вычисляются интерпретатором, а не содержатся в языковой 

форме» [1]. Современная лингвистика выбирает предметом своего 

исследования не только языковые конструкции, но и личность человека, 

порождающего и воспринимающего текст.  

В этой связи особое место в современной гуманитарной науке занимает 

вопрос о таком методологическом подходе как межкультурный трансфер, целью 

которого является установление специфики «взаимосвязей и 

взаимопроникновений национальных культурных пространств» и «механизмов, 

при помощи которых сходные формы культуры способны воспринимать 

внешнее воздействие» [2]. Исследование культурных трансферов позволяет 

определить, каким образом элементы одной культуры воспринимаются другой 

культурой и какие трансформации претерпевают в ходе этого взаимодействия. 

Специфическим способом таких трансферов становится трансфер посредством 

литературно-художественных текстов, представляющих собой 

«многокомпонентную художественно осложненную, эстетически 

обусловленную коммуникацию» [3]. Художественный текст не только отражает 

современную историко-культурную ситуацию, но и несёт на себе отпечаток 
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предыдущего культурного опыта.  

Актуальным становится вопрос о межкультурном взаимодействии 

русской и греческой культур посредством художественных текстов как 

имеющих общие многовековые традиции. В центре нашего внимания 

находится текст и его преобразования в процессе межкультурного трансфера, 

связанные с особенностями интерпретации. В качестве материала статьи взяты 

оригинальные басни Эзопа, переведённые на русский язык М. Л. Гаспаровым, 

как часть мирового литературного наследия и басни И. А. Крылова как 

наиболее известные и обретшие свою национально-культурную специфику 

переложения древнегреческих басен.  

Процесс интерпретации литературного текста тесно связан с процессом 

его понимая, то есть, в первую очередь, он направлен не на фигуру читателя, а 

на личность автора. В качестве определения процесса интерпретации мы будем 

опираться на толкование, данное В. А. Лукиным: «интерпретация – это 

истолкование содержания художественного текста» [4]. Также ключевую роль в 

нашем исследовании играет система уровней интерпретации, данная Е. П. 

Грасс. Учёный считает, что интерпретация содержания басен осуществляется 

на следующих уровнях: аллегоричность, иносказательность, оперативность, 

нравоучительность [5]. Все эти уровни интерпретации тесно связаны между 

собой и влияют друг на друга. 

Аллегорический уровень басни связан с персонажами-животными, в 

которых баснописец традиционно изображает людей. Животные в баснях не 

индивидуализированы, а представляют типовые модели. За каждым из 

животных закреплены определённые свойства и характеристики: лиса – ум, 

хитрость, лесть; лев – сила, власть; мышь – трусость, слабость; волк – злость, 

сила; муравей – трудолюбие. Большинство из этих характеристик устойчивы и 

интернациональны, поэтому зачастую интерпретация аллегорических образов 

Крылова совпадает с интерпретацией Эзопа. Разница в интерпретации обычно 

связана с коннотациями, которые имеет то или иное слово. 
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Ярким примером разницы интерпретации персонажей басни, 

обусловленной разницей коннотаций, является басня «Ворона и лисица». В 

древнегреческой культуре ворон считался прорицателем, предзнаменованием 

события. Так по Плутарху предзнаменованием гибели Цицерона было 

появление большого количество воронов [6]. В басне Эзопа Ворон не только не 

оказывается прорицателем, но и не видит очевидного обмана со стороны 

лисицы, становясь полной противоположностью закреплённой в культуре своей 

интерпретации. В русском же языке ворона, помимо своего прямого значения, 

имеет и переносное, разговорное: «Зевака, ротозей» [7]. Ворона в сознании 

русского человека имеет устойчивые ассоциации с рассеянным человеком, 

который постоянно упускает что-то важное (о чём свидетельствует и наличие в 

языке глагола «проворонить» в значении «потерять из-за невнимательности»). 

В интерпретации этого образа И. А. Крыловым отсутствует элемент 

противоречия «прорицатель-невежда», зато появляется коннотативный смысл 

«рассеянный, невнимательный человек». 

В басне Эзопа «Муравей и жук» на первый план выведен трудолюбивый 

муравей, заблаговременно сделавший запасы на зиму. Жук предстаёт 

обезличенным персонажем без каких-либо устойчивых характеристик. Главным 

для понимания басни становится только то, что жук не трудился летом и не 

понимал, зачем это делает муравей: Увидал его жук и посочувствовал, что ему 

приходится так трудиться даже в такое время года, когда все остальные 

животные отдыхают от тягот и предаются праздности. Совершенно иначе 

этот образ интерпретирует Крылов. Он заменяет невзрачного жука красавицей-

стрекозой, которая не просто не трудилась, а проводила всё время в 

развлечениях: Попрыгунья Стрекоза/ Лето красное пропела. Таким образом, 

Крылов смещает акцент с муравья на стрекозу, которая, в отличие от 

эзоповского жука, воплощает собой не просто бездействие, а легкомысленность 

и пустоту, скрываемую за внешней привлекательностью. 
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Различаются образы диких коз у Эзопа и Крылова. В басне Эзопа «Дикие 

козы и пастух» козы, за которыми ухаживал пастух, покидают его, опасаясь, 

что он, так легко предпочтя их своему старому стаду, рано или поздно бросит и 

их самих (Потому-то мы тебя так и остерегаемся: мы только вчера к тебе 

пришли, а ты за нами ухаживал лучше, чем за старыми своими козами; стало 

быть, если к тебе придут еще другие, то новым ты отдашь предпочтенье 

перед нами). Козы у Эзопа аллегорически изображают опасливых умных 

людей, способных разглядеть лицемерие и несправедливость. Совсем иначе 

этот образ интерпретирован у Крылов. В отличие от Эзопа, русский баснописец 

делает акцент не на козах, а на пастухе, который, желая увеличить свой доход, 

начал ухаживать за диким стадом. Козы, покидая пастуха, не высказывают той 

мудрости и дальновидности, которой их наделил Эзоп, а их уход продиктован 

сугубо эгоистичными причинами: <…>Козы Дикие все в горы разбежались,/ Не 

по утёсам жизнь казалась им грустна. Таким образом, козы у Крылова 

выступают не моральными судьями пастуха, а всего лишь инструментом его 

наказания. 

По-разному интерпретируется образ льва как символа власти в басне 

«Лев и мышь». В тексте Эзопа лев воплощает собой могучую, однако 

справедливую и разумную силу: лев отпускает попавшиеся в его лапы мышь, 

которая обещает отблагодарить его. Несмотря на то, что лев не верит ей, он тем 

не менее проявляет великодушие и не наказывает её: лев, расхохотавшись, 

отпустил ее. Совсем иначе интерпретирует этот образ Крылов. У русского 

баснописца лев предстаёт не только могучим, но и грозным, высокомерным и 

даже жестоким. Он не только не разрешает мыши поселиться рядом с ним, но и 

с гневом прогоняет её, угрожая расправой: За эти дерзкие слова/ Ты стоишь 

смерти в наказанье./ Прочь, прочь отсель, пока жива —/ Иль твоего не будет 

праху. Таким образом, в интерпретации Крылова сила представляет угрозу. 

Похожие различия в интерпретации образа льва встречаются и в басне 

«Лев и комар». Если у Эзопа комар сам раззадоривает льва и подстрекает его к 
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схватке (Не боюсь я тебя: ты не сильней, чем я! Подумай, в чем твоя сила? В 

том, что ты царапаешься когтями и кусаешься зубами? Так это делает 

любая баба, когда дерется с мужем. Нет, намного я тебя сильнее! Если хочешь 

- сойдемся в бою!), то у Крылова провоцирующей стороной становится именно 

лев, высокомерно ведущий себя с комаром (Сухое к Комару явил презренье 

Лев). В толковании Крылова сила и власть зачастую граничат с жестокостью и 

высокомерием. 

Следующим уровнем интерпретации является интерпретация на уровне 

иносказательности. Здесь мы имеем дело с семантической двуплановостью 

текста, где планом выражения является фабульная часть с аллегорическими 

персонажами, а планом содержания – то, что подразумевается на самом деле. В 

баснях иносказательность тесно связана с нравоучением, поэтому рассмотрим 

эти два уровня интерпретации совместно. 

Иносказательность в басне может быть выражена на двух уровнях: в речи 

её персонажей и в речи автора. Рассмотрим иносказательность в басне «Ворон 

и лисица» Эзопа. Лисица, желая заполучить мясо, говорит ворону, что он мог 

бы получше других стать царем над птицами, да и стал бы, конечно, будь у 

него еще и голос, то есть она подвергает сомнению наличие у ворона красивого 

голоса, задевая его самолюбие и подразумевая, что он захочет доказать ей 

обратное. Прямо противоположным образом интерпретирует этот момент 

Крылов. Лисица не только сомневается в способностях вороны, но и льстит ей, 

утверждая, что у неё прекрасный голос: И верно ангельский быть должен 

голосок!. Такая разная интерпретация слов лисицы и заложенного в них 

подтекста неизбежно приводит к разности интерпретации морали басни: у 

Эзопа басня уместна против человека неразумного, а Крылов высмеивает тех, 

кто падок на лесть (Уж сколько раз твердили миру,/ Что лесть гнусна, вредна).  

Похожая разница интерпретации встречается и в баснях «Муравей и жук» 

и «Стрекоза и муравей». Отвечая неразумному жуку муравей говорит: Эх, жук, 

кабы ты тогда работал, когда меня трудом попрекал, не пришлось бы тебе 
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теперь сидеть без корму, таким образом, давая жуку совет, но никак не 

оценивая его безделие. Муравей у Крылова не просто говорит стрекозе о 

необходимости труда, но и даёт отрицательную оценку её праздному образу 

жизни: Ты всё пела? это дело:/ Так поди же, попляши!. Исходя из этого, по-

разному интерпретируется и авторская мораль. У Эзопа она звучит так: так 

люди в достатке не задумываются о будущем, а при перемене обстоятельств 

терпят жестокие бедствия, то есть автор предостерегает недальновидных 

людей, живущих одним днём. Крылов интерпретирует эту мораль по-своему и 

в басне осуждает людей легкомысленных. 

Интересна интерпретация Крыловым басен «Старик и смерть» и 

«Лягушки, просящие царя». Эзоп в морали этих басен делает акцент на 

положительных сторонах истории: старик, встретившись со смертью, понимает, 

что ему дорога жизнь (Басня показывает, что всякий человек любит жизнь, 

как бы он ни был несчастен), а мораль басни «Лягушки, просящие царя» 

состоит в том, что бездействие лучше тирании (Басня показывает, что 

правителей лучше иметь ленивых, чем беспокойных). Крылов же, напротив, 

акцентирует внимание на негативных аспектах: жизнь крестьянина по-

прежнему тяжела и безрадостна, но смерть оказывается ещё страшнее (Из басни 

сей/ Нам видеть можно,/ Что как бывает жить ни тошно,/ А умирать еще 

тошней), а Зевс говорит лягушкам о том, что следующий правитель, которого 

они просят, может оказаться хуже тирана (Живите ж с ним, чтоб не было вам 

хуже!). 

Существенные различия встречаются в баснях «Лев и мышь» и «Лев и 

комар», причем в этом случае они затрагивают не только уровни иносказания и 

нравоучения, но и сюжетный. Басня Эзопа «Левы и мышь» заканчивается тем, 

что мышь перегрызает верёвку, который был привязан лев, тем самым спасая 

его от смерти, следовательно, баснописец делает такой вывод: Басня 

показывает, что порой при переменах судьбы даже самые сильные 

нуждаются в самых слабых. Финал басни Крылова более трагичен: лев, 
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отказавшись от помощи мыши, становится добычей охотника, а сама басня 

иносказательно показывает, что никогда не следует опрометчиво отказываться 

от помощи и вести себя пренебрежительно по отношению к другим: Не плюй в 

колодезь, пригодится/ Воды напиться. 

Обратную ситуацию мы наблюдаем в басне «Лев и комар». У Эзопа 

победивший льва комар попадает в паутину и погибает, будучи тем самым 

наказан за свою спесь и высокомерие: Басня обращена против того, кто 

побеждал великих, а побежден ничтожным. У Крылова наказанным 

становится не комар, а лев, презрительно отнесшийся к комару, а комар, 

напротив, выступает героем, восстановив справедливость в поединке со львом 

и доказав, что даже слабый может дать отпор сильному: Из Ахиллеса вдруг 

становится Омиром,/ И сам/ Летит трубить свою победу по лесам. Более 

того, Крылов не только прямо противоположным образом интерпретирует 

текст Эзопа, но и опирается в своей интерпретации на греческую мифологию, 

сравнивая комара с Ахиллесом, героем Троянской войны, убитым Парисом, 

который из побежденного великого воина становится певцом победы Омиром, 

то есть Гомером. 

В редких случаях разница интерпретации встречается и на уровне 

нравоучения. Мораль эзоповской басни «Дикие козы и пастух» заключается в 

том, что стоит опасаться людей, с легкостью меняющих старых друзей на 

новых, так как впоследствии они способны так же поступить и с 

новообретёнными друзьями (Басня показывает, что не должно вступать в 

дружбу с теми, кто нас, новых друзей, предпочитает старым: когда мы сами 

станем старыми друзьями, он опять заведет новых и предпочтет их нам). 

Крылов по-своему интерпретирует мораль басни: стоит лучше заботиться о 

том, что уже имеешь, чем растрачивать ресурсы на что-то новое (Пастух! тебе 

теперь я молвлю речь:/ Чем в Диких Коз терять свой корм напрасно,/ Не лучше 

ли бы Коз домашних поберечь?), что сопоставимо по смыслу с известной 

русской пословицей Лучше синица в руках, чем журавль в небе. Более того, 
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Крылов говорит о том, что алчный человек, пытающийся во что бы то ни стало 

получить выгоду, обязательно поплатится за свою жадность и неразумность. 

Если басня Эзопа – это предостережение, то басня Крылова – укор и суровый 

приговор. 

Иногда различия в интерпретации морали басни связаны с разницей в 

интерпретации сюжета. Эзопова басня «Два горшка» рассказывает о том, как по 

реке плыли медный и глиняный горшки, и такое соседство угрожало гибелью 

глиняному горшку (он мог разбиться от столкновения с медным). Мораль басни 

Эзоп формулирует следующим образом: Нет житья бедняку, если под боком у 

него поселится богач. Крылов полностью переделывает сюжет басни и по-

своему интерпретирует её мораль. В его исполнении горшок (то есть бедняк) 

подружился с котлом (то есть богачом). Вместе они отправились в телеге в 

путешествие, которое котёл благополучно перенёс, а горшок раскололся в 

черепки. Следовательно, мораль басни «Котёл и горшок» заключается в том, 

что нужно заводить друзей, равных себе по статусу: Читатель, басни сей 

мысль самая простая:/ Что равенство в любви и дружбе вещь святая. За своё 

желание занимать более высокое положение, чем он на самом деле занимает, 

горшок поплатился жизнью. Если Эзоп говорит о высокомерии и спесивости 

богача, который не даёт жизни поселившемуся рядом с ним бедняку, то Крылов 

высмеивает бедняка, желающего занять неподобающее ему положение. 

Интересно отметить, как в разных баснях Крылов по-разному 

интерпретирует образ бедняка, в зависимости от чего меняется и авторское 

отношение к нему. Русский баснописец не ограничивается одним подходом к 

фигуре бедняка, жалея его и считая жертвой несправедливости. Крылов говорит 

о том, что бедняк зачастую сам является причиной своих бед из-за своей 

глупости и кичливости. 

Таким образом, особенности интерпретации Крыловым басен Эзопа 

проявляются на уровне аллегории, иносказания и интерпретации. В баснях 

Крылова в большей степени выражен социальный аспект, актуальный для 
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России конца XVIII – начала XIX века. Баснописец акцентирует внимание на 

социальном неравенстве персонажей, осуждая злоупотребление властью и 

сочувствуя слабым и беззащитным.  

 

Список использованных источников: 

1. Демьянков В.З. Понятие «интерпретация» в интеграции наук о человеке // 

Человек. Язык. Искусство: Материалы Международной научно-практической 

конференции 14-16 ноября 2000 г., МПГУ. / Отв. ред. Н.В.Черемисина-

Еникополова. – М.: МПГУ, Филологический факультет, 2001. С.67-68 

2. Эспань М. О понятии культурного трансфера. Предисловие // 

Европейский контекст русского формализма (к проблеме эстетических 

пересечений: Франция, Германия, Италия, Россия) / Под ред. Е. Дмитриевой, В. 

Земскова, М. Эспаня. М.: ИМЛИ РАН. 2009. С. 7-18. 

3. Карасева Ю. А. Художественный текст как источник национально-

культурной информации и выразитель национальной ментальности: дис. – М., 

2012. – 205 с. – С. 16 

4. Лукин В.А. Художественный текст. Основы лингвистической теории и 

элементы анализа. М., 1999. С. 108 

5. Грасс Е. П. Интерпретация басен: уровни смысла аллегорических 

образов// Вестик ЛГУ им. А. С. Пушкина —С. – Пб, 2012. — С. 44 – 51. — С. 44 

6. Плутарх. Сравнительные жизнеописания в двух томах. — М. : Наука, 

1994. — Т. II. — Перевод С. П. Маркиша. С. 365 

7. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 

слов и фразеологических выражений/ Российская академия наук. Институт 

русского языка им. В.В. Виноградова. — 4-е изд., дополненное. — М.: 

Азбуковник, 1999. — 944 с. —С. 216 

 

 

http://ancientrome.ru/antlitr/t.htm?a=1439004000#42
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%88,_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


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

www.openscilab.org  Філологічні науки 

© Николади М.А.   287 

Материал исследования: 

1. Гаспаров М. Л. Басни Эзопа —Издательство «Наука» — М., 1968 — 322 с. 

2. Крылов И. А. Полное собрание сочинений. М.: Гос. изд-во худож. лит., 

1945—1946. — Т. 3.  



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

© Федотова Л.М., Будко А.В. 288 

Федотова Л.Н., Будко А.В.    

СТУПІНЬ ДОСЛІДЖУВАНОСТІ ПИТАННЯ НЕОЛОГІЗМІВ 

В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 

Федотова Л.М., Будко А.В. 

Науково технічний прогрес у наш час у сферах науки, техніки, культури 

сприяли появі великої кількості неологізмів . Не зважаючи на те, що термін 

використовується вже давно, вивчення його досі є суперечливим та має багато 

підходів вивчення, якими користуються мовознавці. 

Неологізмом називається позначення термінів, що тільки з’явилися, але 

ще не встигли стати частиною активного словникового запасу. Зазвичай 

неологізми пов’язані з певною людиною або подією, яка з’явилася у певний 

момент часу. Сам термін «неологізм» стали вживати в англійській мові у 1772 

році. 

Наприклад, Н.М. Шанський у своїх дослідженнях тлумаче неологізми як 

нові лексичні утворення, які потрібні для позначення нового предмета чи 

явища, та зберігає новизну для носіїв мови . О.П. Єрмакова визначає неологізми 

як «лексичні одиниці, які ще не загальновживані, але можуть ними стати, які 

з’явилися в мові в певний період і не існували раніше, які відчуваються як нові 

в мовній свідомості носіїв мови”. 

О.С. Кубрякова вважає, що «неологізм» – це “нове слово, що відповідає 

потребам спілкування, нове за значенням і за формою, що було створене за 

словотворчими законами даної мови або запозичене з іншої мови і що 

сприймається носіями даної мови в якості нового протягом певного часу”. 

Також, деякі лінгвісти серед основних критеріїв під час ідентифікації 

нових слів висувають саме лексикографічну ознаку неологізмів, яка вказує на 

те, що нове слово ще не повинно бути зареєстрованим у словниках. Подібну 

думку висловлює В.В. Лопатін, визначаючи неологізм залежно від того, до 
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якого запасу мови – активного чи пасивного – належить це слово. На момент 

своєї появи нові слова входять до пасивного складу мови, але, як тільки вони 

стають загальновживаними й переходять до активного запасу словника, вони 

припиняють бути неологізмами.  

В.Г. Гак вважає однією із суттєвих ознак неологізму його прийнятність, 

закріпленість у загальному вжитку. Аналогічного погляду дотримуються також 

французькі лінгвісти, М.Т.Cабре та Л. Ізагін, які тлумачать неологізми як 

“дискретні одиниці, які здатні лексикалізуватися, ізолюючись прогресивно від 

контексту, в якому вони виникли”.  

Враховуючи досліди вчених, можна вважати що класифікація 

неологічних утворень та її критерії визначають перспективу подальших 

наукових розвідок. 
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Понятия «международные стандарты», «международные стандарты 

уголовного процесса», «международные стандарты прав человека в уголовном 

судопроизводстве», «международные стандарты уголовного правосудия» 

заняли постоянное место в науке уголовного права, уголовно-процессуального 

права и в судебной практике.  

Идея международных стандартов уголовного судопроизводства уходит 

своими корнями далеко в прошлое, задолго до формирования ООН и ЕСПЧ. 

При этом, зачастую в значительной мере переоценивается роль именно ЕСПЧ и 

указывается, что данный Суд относится к «числу органов, вырабатывающих 

универсальные и региональные международно-правовые стандарты» 7 . 

Фактически же данный и другие международные суды не имеют прямого 

отношения к выработке универсальных (то есть на глобальном уровне) 

международных стандартов в сфере уголовного судопроизводства. Равно как и 

международных стандартов вообще. Практически 150 лет назад Первый 

                                           
7 Зайцев А.О. Реализация международно-правовых стандартов при принятии решений о заключении 
под стражу в российском уголовном судопроизводстве: Дисс. … канд. юрид. наук. Москва, 2017. 
С.60 
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международный конгресс по предотвращению и пресечению преступности 

(Лондон, 1872 год) собрал вместе множество практикующих юристов из разных 

стран для обмена накопленным опытом. Именно на данном международном 

конгрессе по предотвращению и пресечению преступности некоторые 

практикующие юристы выступили с проектом международных правил 

обращения с заключенными. Данный проект прошел долгий путь, работа над 

ним продолжилась в рамках Международной пенитенциарной комиссии 

(International Penal and Penitentiary Commission), которая и была создана по 

итогами Первого международного конгресса. Официальный проект был 

разработан в 1926 году, а затем пересмотрен в 1933 году. Он был представлен 

Лиге Наций, которая «приняла к сведению» эти правила в 1934 году. После 

создания Организации Объединенных Наций Международная пенитенциарная 

комиссия вновь пересмотрела данный проект и представила его уже ООН 8. 

Результатом стало формирование Минимальных стандартных правил 

обращения с заключенными, которые были приняты на Первом Конгрессе 

Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и 

обращению с правонарушителями (Женева 22 августа–3 сентября 1955 г.) и 

одобрены Экономическим и Социальным Советом ООН в 1957 году9. 

Указанные правила не содержали в себе ни определения, ни упоминания 

международных стандартов, хотя по мнению многих исследователей и 

положили начало формированию таковых. 

Впервые понятие международных стандартов применительно к 

регулированию отдельных аспектов международных и внутригосударственных 

отношений зафиксировано в Протоколе 589 заседания Комиссии по правам 

                                           
8 Clark, Roger, The United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Program. Formulation of Standards and 
Efforts in Their Implementation, Philadelphia 1994. Pp. 94-98; Redo, Slawomir, Blue Criminology. The power of 
United Nations to counter crime globally. A monographic study, HEUNI publication no. 72, Helsinki 2012. Pp. 143. 
9 Сборник стандартов и норм Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и 
уголовного правосудия. ООН: Нью-Йорк, 2007. С. 3-47. 
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человека ООН, состоявшейся 18 марта 1958 года10. Повесткой дня заседания 

являлось противодействие дискриминации в образовании. В докладе отмечено, 

что выработка международных стандартов образовательной деятельности 

должна предшествовать разработке Конвенции о борьбе с дискриминацией в 

области образования11. 

В последующем понятие международных стандартов, в том числе в 

приложение к проблемам уголовного судопроизводства, стало широко 

применяться в документах ООН, связанных с подготовкой и принятием 

Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 

1966 года (далее – Конвенция)12. 

Согласно этой Конвенции, государства-участники обязуются запретить и 

ликвидировать расовую дискриминацию во всех ее формах и обеспечить 

равноправие каждого человека перед законом, без различия расы, цвета кожи, 

национального или этнического происхождения, в особенности в отношении 

осуществления следующих прав: (a) права на равенство перед судом и всеми 

другими органами, отправляющими правосудие; (b) права на личную 

безопасность и защиту со стороны государства от насилия или телесных 

повреждений, причиняемых как правительственными должностными лицами, 

так и какими бы то ни было отдельными лицами, группами или учреждениями 

(ст. 5). При этом государства-участники обеспечивают каждому человеку, на 

которого распространяется их юрисдикция, эффективную защиту и средства 

защиты через компетентные национальные суды и другие государственные 

институты в случае любых актов расовой дискриминации, посягающих на его 

права человека и основные свободы, а также права предъявлять в эти суды иск 
                                           
10 Comission on Human Rights. 14th session. Summary record of 589th meeting. // Doc. UN E/CN.4/SR.589, 6 May 
1958 
11  Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования, принятая 14.12.1960г Генеральной 
Конференцией ООН по вопросам образования, науки и культуры на ее 11-ой сессии // Ведомости Верховного 
Совета СССР от 2.11.1962 г. №44. Ст. 452. 
12 Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Нью-Йорк, 7 марта 1966 г.) // 
Ведомости Верховного Совета СССР от 18.06.1969 г. № 25. Ст. 219. 
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о справедливом и адекватном возмещении или удовлетворении за любой 

ущерб, понесенный в результате такой дискриминации (ст. 6). Данные нормы 

Конвенции определены в качестве международных стандартов обращения с 

участниками уголовного судопроизводства, а именно заключенными, 

задержанными и лицами, находящимися под стражей13. 

Одновременно в ряде документов Комиссии по правам человека ООН и 

созданных ею рабочих групп к международным стандартам в сфере уголовного 

судопроизводства последовательно стали относить нормы, сформулированные 

в принятых к тому времени международно-правовых документах. Например, 

согласно докладам Ad hoc Рабочей группы экспертов по расследованию 

применения пыток и жестокого обращения с заключенными, задержанными и 

лицами, находящимися под стражей в Южной Африке, в своей деятельности 

она руководствовалась международными стандартами в сфере обращения с 

политическими заключенными, стандартами по вопросам смертной казни и 

иными стандартами, применимыми в сфере уголовного правосудия 14 , 

сформулированными в следующих документах. 

Во-первых, во Всеобщей декларации прав человека 1948 года15 о том, что 

никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или 

унижающим его достоинство обращению и наказанию (ст. 4); все люди равны 

перед законом и имеют право, без всякого различия, на равную защиту закона 

(ст. 7); каждый человек имеет право на эффективное восстановление в правах 

компетентными национальными судами в случаях нарушения его основных 

прав, предоставленных ему конституцией или законом (ст. 8); никто не может 

быть подвергнут произвольному аресту, задержанию или изгнанию (ст. 9); 

каждый человек, для определения его прав и обязанностей и для установления 

                                           
13Commission of Human Rights. Report of the Ad Hoc Working Group of Experts on the Investigation Requested in 
Resolution 21 (XXV) of the Commission on Human Rights // Doc. E/CN.4/1020, 27 January1970. 
14 Commission of Human Rights. 24th session. Report of the Ad Hoc Working Group of Experts set up under Resolution 
2 (XXIII) of the Commission on Human Rights // Doc. E/CN.4/950, 27 October 1967. 
15 Всеобщая Декларация прав человека (принята на 3-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией 217 
А(III) от 10 декабря 1948 г. // Российская газета. 10.12.1998 г. 
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обоснованности предъявленного ему уголовного обвинения, имеет право, на 

основе полного равенства, на то, чтобы его дело было рассмотрено гласно и с 

соблюдением всех требований справедливости независимым и 

беспристрастным судом (ст. 10); каждый человек, обвиняемый в совершении 

преступления, имеет право считаться невиновным до тех пор, пока его 

виновность не будет установлена законным порядком путем гласного 

судебного разбирательства, при котором ему обеспечиваются все возможности 

для защиты (ч.1 ст. 11); никто не может быть осужден за преступление на 

основании совершения какого-либо деяния или за бездействие, которые во 

время их совершения не составляли преступления по национальным законам 

или по международному праву. Не может также налагаться наказание более 

тяжкое, нежели то, которое могло быть применено в то время, когда 

преступление было совершено (ч. 2 ст. 11). 

Во-вторых, в Международном пакте о гражданских и политических 

правах от 16 декабря 1966 года (далее – Пакт)16, основанном на положениях 

Всеобщей декларации прав человека. 

В данном Пакте, который сам по себе является международным 

договором и имеет обязательную силу на сегодняшний день для 171 

государств-участников, в том числе для Российской Федерации в силу его 

ратификации СССР 16 октября 1973 г., содержится широкий круг норм, 

признаваемых ныне международными стандартами уголовного правосудия. В 

частности, согласно его ст. 2 каждое Государство-участник обязуется уважать и 

обеспечивать всем находящимся в пределах его территории и под его 

юрисдикцией лицам права, признаваемые в Пакте, без какого бы то ни было 

различия, как-то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, 

политических и иных убеждений, национального или социального 

                                           
16 Международный пакт о гражданских и политических правах 1966г. // Ведомости Верховного Совета СССР. 
1976 г. №17. Ст. 291. 
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происхождения, имущественного положения, рождения или иного 

обстоятельства.  

На основе принципов, воплощенных в Уставе Организации 

Объединенных Наций и Всеобщей декларации прав человека 1948 г., ООН 

постепенно разрабатывала стандарты и нормы в области предупреждения 

преступности и уголовного правосудия по целому ряду вопросов – от 

обращения с заключенными до правосудия по делам несовершеннолетних и 

реституционного правосудия. Они отражены в широком круге документов. 

«Большинство стандартов и норм Организации Объединенных Наций были 

приняты Генеральной Ассамблеей и Экономическим и Социальным Советом 

ООН путем консенсуса и поэтому воплощают общую идею о том, как нужно 

строить систему уголовного правосудия, как следует разрабатывать 

направления политики в отношении преступности и как надлежит обеспечивать 

предупреждение преступности и уголовное правосудие. Несмотря на то, что эти 

стандарты и нормы не возлагают на государства-члены обязательства, 

обеспечиваемые правовой санкцией, такие документы являются для государств 

практическим руководством в их поведении и отражают цели, практические 

методы и стратегии, получившие широкое признание в международном 

сообществе»17. 

Постепенно по мере разработки все большего числа документов, 

содержащих международные стандарты, относящиеся к сфере борьбы с 

преступностью и уголовного правосудия, они в значительной мере стали 

интегрироваться в международные договоры, являющиеся юридически 

обязывающими документами для государств-участников. 

Аналогичным образом нормами международных договоров постепенно 

становятся международные стандарты, изначально сформулированные в 

                                           
17  Одиннадцатый Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и 
уголовному правосудию (Бангкок, 18–25 апреля 2005 г.): Обеспечение действенности стандартов: пятьдесят лет 
деятельности по установлению стандартов в области предупреждения преступности и уголовного правосудия. 
Рабочий документ, подготовленный Секретариатом // Документ ООН A/CONF.203/8, 1 April 2005. 
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декларациях, резолюциях и стандартах поведения. 

Так, прямая ссылка на Декларацию о защите всех лиц от пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания, принятую резолюцией 3452 (XXX) Генеральной Ассамблеи ООН от 9 

декабря 1975 года 18 , была сделана в Конвенции против пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания19, в основу разработки которой положены ст. 5 Всеобщей декларации 

прав человека 1948 года и ст. 7 Международного пакта о гражданских и 

политических правах 1966 года, предусматривающие, что никто не должен 

подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его 

достоинство обращению и наказанию. 

Международные стандарты, сформулированные в Декларации основных 

принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотребления властью, 

принятой резолюцией 40/34 Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 1985 

года 20 , в той или иной форме включены в целый ряд международных 

договоров. 

Как показывает проведенное нами исследование, головной 

международной организацией при выработке международных стандартов и 

норм в сфере борьбы с преступностью в целом, а также в отношении 

уголовного правосудия, является Организация Объединенных Наций21. Это в 

значительной мере обусловлено ее универсальным характером, а также 

возможностями широкого обсуждения и рассмотрения выдвигаемых инициатив 

фактически всем международным сообществом, поскольку абсолютное 

                                           
18 Сборник стандартов и норм Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и 
уголовного правосудия. ООН: Нью-Йорк, 2016. С. 111-114. 
19 Ведомости Верховного Совета СССР. 1987. № 45. Ст. 747. 
20 Сборник стандартов и норм Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и 
уголовного правосудия. ООН: Нью-Йорк, 2016. С. 313-316. 
21  Одиннадцатый Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и 
уголовному правосудию (Бангкок, 18–25 апреля 2005 года): Обеспечение действенности стандартов: пятьдесят 
лет деятельности по установлению стандартов в области предупреждения преступности и уголовного 
правосудия. Рабочий документ, подготовленный Секретариатом. Документ ООН A/CONF.203/8, 1 April 2005. 
П.п. 1-6. 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/3452(XXX)
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/40/34
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большинство государств являются членами ООН. Кроме изложенного выше 

существует множество примеров того, что разрабатываемые именно под эгидой 

ООН международные стандарты являются основой формирования обязательств 

государств, в том числе относящихся к сфере уголовного судопроизводства, на 

региональном уровне, а также для формирования самостоятельных 

региональных международных стандартов. 

Прежде всего, это касается влияния международных стандартов 

уголовного правосудия на формирование и заключение международных 

договоров в рамках региональных международных межправительственных 

организаций. 

Аналогичным образом Комитетом Министров Совета Европы в 2010 году 

приняты Рекомендации № Rec (2010)12 государствам-членам о судьях: 

независимость, эффективность и ответственность22. Значительная часть 

предусмотренных в рекомендациях требований, которым должны 

соответствовать судьи и их деятельность по осуществлению правосудия, 

являются фактически интерпретацией и расширенным комментарием к 

стандартам, содержащимся в Основных принципах независимости судебных 

органов, принятых Седьмым Конгрессом ООН по предупреждению 

преступности и обращению с правонарушителями (Милан, 26 августа – 6 

сентября 1985года) 23. Принятые в 2000 году Комитетом Министров Совета 

Европы Рекомендации № Rec(2000)21 государствам членам о свободе 

осуществления профессии юриста 24  в значительной мере восприняли 

                                           
22 Council of Europe: Recommendation № Rec(2010)12 of the Committee of Ministers to member states on 
judges: independence, efficiency and responsibilities (Adopted by the Committee of Ministers on 17 November 2010 
at the 1098th meeting of the Ministers' Deputies) [Electronic resource]. // Committee of Ministers: URL: 
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805afb78 (дата обращения: 26.10.2020). 
23 Сборник стандартов и норм Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и 
уголовного правосудия. ООН: Нью-Йорк, 2016. С. 341-345. 
24 Council of Europe: Recommendation Rec(2000)21 of the Committee of Ministers to member states on the 
freedom of exercise of the profession of lawyer (Adopted by the Committee of Ministers on 25 October 2000 at the 
727th meeting of the Ministers' Deputies) [Electronic resource]. // Committee of Ministers: URL: 
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016804d0fc8 (дата обращения: 27.10.2020). 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?Reference=CM/Rec(2010)12
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?Reference=CM/Rec(2010)12
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?Reference=CM/Rec(2010)12
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805afb78
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016804d0fc8
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стандарты, разработанные в Руководящих принципах, касающихся роли лиц, 

осуществляющих судебное преследование, принятых Восьмым Конгрессом 

ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями 

(Гавана, 27 августа – 7 сентября 1990 года)25. 

Следует особо отметить, что при формировании указанными и другими 

подобными рекомендациями международных стандартов, относящихся к сфере 

уголовного правосудия, Комитет министров СЕ, несмотря на международно-

договорную природу норм Европейской конвенции о защите прав человека и 

основных свобод 1950 года, которые в силу этого обязательны для государств-

участников, исходит из того, что закрепленные в них положения являются 

ничем иным как международными стандартами. 

Таким образом, история формирования и развития международных 

стандартов уголовного судопроизводства свидетельствуют о необходимости 

отказа от упрощенных подходов к понятию «международных стандартов 

уголовного судопроизводства». 

                                           
25 Сборник стандартов и норм Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и 
уголовного правосудия. ООН: Нью-Йорк, 2016. С. 357-363. 
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доцент кафедри кримінально-правових дисциплін Інституту права  

Львівського державного університету внутрішніх справ 

 

Указом Президента України від 7 серпня 2019 р. № 584/2019 було 

утворено Комісію з питань правової реформи. Частиною цієї Комісії стала 

робоча група з питань розвитку кримінального права, на яку покладено, 

зокрема, підготовку пропозицій щодо змін до законодавства України про 

кримінальну відповідальність. Втім, члени такої групи, які є титанами 

української кримінально-правової доктрини, пішли шляхом не часткового 

латання Кримінального кодексу (далі – КК) України, а вироблення цілковито 

нової кримінальної законодавчої моделі. 

Результатом клопіткої роботи стала презентація проєкту Загальної 

частини КК України [1]. Запропонована концепція – це симбіоз вікових 

здобутків українських вчених-кримінологів, вивчення (однак, не 

благовоління) зарубіжного кримінально-правового досвіду, а також 

цілковито свіжі та сміливі підходи, в основі яких концепція “досягнення 

соціальної справедливості та врегулювання соціальних конфліктів” [2]. 

Навіть біглий огляд проєкту кримінального закону України нагадує 

споглядання кращих доктринальних доробок останніх десятків років. Ті 

положення, які були на сторінках монографій, статей, науково-навчальної 

літератури втілюються у рукописі проєкту. А тому є сподівання, що віддана 

праця науковців знайде реальне втілення у новому кримінальному законі 

України, що стане запорукою його ефективності. 
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Однак, члени робочої групи, розуміючи колосальну відповідальність 

перед суспільством, процес написання кримінального закону України з 

“чистого листка”, здійснюють з врахуванням досягнень та пропозицій колег, які 

формально не є членами Робочої групи [2]. А тому наукова спільнота повинна 

не пасивно споглядати над кримінальним законотворенням, а активно 

допомагати працювати над таким проєктом.  

Так, цілковито новим є виокремлення у Загальній частині проєкту 

кримінального закону Розділу 1.2. “Принципи Кримінального кодексу 

України”.  

Звичайно, і на сьогодні основою кримінально-правової тканини є 

принципи. Однак, такі не структуровані в окремі “комірку” тексту 

кримінального закону. Окремі з них – “вплетені” в інші кримінально-правові 

приписи. Наприклад, ч. 3 ст. 2 закріплює принцип заборони притягнення до 

кримінальної відповідальності за те саме кримінальне правопорушення більше 

одного разу; ч.ч. 3, 4 ст. 3 – принцип законності; ч. 2 ст. 2 – презумпцію 

невинуватості тощо. 

Підхід у проєкті КК України заслуговує на схвалення. Видається, що 

визначення кримінально-правових принципів – це потужна гарантія прав усіх 

учасників кримінально-правових відносин, це своєрідні “кордони” законності 

та справедливості. 

Однак, все ж виникають окремі міркування щодо повноти відображення 

таких принципів у проєкті. 

По-перше, немає відображено презумпції невинуватості, яка чи не 

одвічно трактувалася як кримінально-правовий принцип. Так, Основний Закон 

України в ст. 62 проголошує, що особа вважається невинуватою у вчиненні 

злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде 

доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду 

відповідно до закону. Відображено таке положення і в ч. 1 ст. 11 Загальної 

декларації прав людини. 
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Звичайно, можна навести низку аргументів, що такий принцип тяжіє до 

кримінального процесуального, як материнського, права. Втім, і в поприщі 

застосування кримінального закону не обійтися без такої засади. Наприклад, 

при трактування поняття злочин, вчинений вперше, множинності злочинів 

тощо. 

По-друге, із презумпцією невинуватості пов’язаний ще один 

кримінально-правовий принцип, якого не виокремлено у проєкті КК України, а 

саме принцип винної відповідальність (nullum crimen, sine culpa). Ради 

справедливості слід відзначити, що ст. 2.3.7. дає визначення казусу, що є 

новелою, а саме вказує, що вчинення діяння особою за відсутності умислу та 

необережності (казус) означає відсутність вини як обов’язкової ознаки складу 

злочину.  

Однак, якщо автори законопроекту пішли шляхом цілісного визначення 

принципів, то варто такий відобразити у Розділі 1.2. проєкту КК України. Адже, 

для порівняння у п. б ч. 1 ст. 2.1.1. проєкту також визначено протиправність як 

ознаку злочину (тобто як діяння, яке відповідає складу злочину, передбаченому 

цим Кодексом). Однак, у Розділі 1.2. «Принципи КК України» проєкту автори 

окремо визначають як елемент принципу законності припис про те, що «не є 

злочином діяння, не передбачене цим Кодексом» (ч. 1 ст. 1.2.1.).  

По-третє, не знайшов відображення у Розділі 1.2. проєкту КК України 

також принцип суб’єктивного ставлення у вину. Хоча слід відзначити, що 

ст. 2.3.8. містить положення про фактичну помилку, яка є проявом тих 

помилкових суб’єктивних уявлень винного щодо фактичних обставин 

вчиненого злочину. Однак, не охоплює випадків, коли спрямованість умислу не 

співпадає із «зовнішньо видимими» суспільно небезпечно наслідками. 

Видається, що закріплення такого припису було б вираженням принципу 

винної відповідальності. 

По-четверте, викликає міркування принцип юридичної визначеності, 

закріплений у ст. 1.2.2. проєкту КК України. Вказується, що положення цього 
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Кодексу мають відповідати вимогам достатньої чіткості, зрозумілості та 

передбачуваності, щоб давати особі можливість заздалегідь знати, які діяння є 

злочинами та які кримінально-правові засоби передбачені за їх вчинення. Такий 

припис, без сумніву, є важливою гарантією розуміння кримінального закону як 

«негативної конституції», яка визначає межі забороненого та можливі 

правообмеження за порушення таких меж.  

Так, ще Ч. Беккаріа вказував, що чим більша кількість людей буде 

зберігати у себе кримінальний закон, тим менше буде злочинів. Незнання і 

неточне уявлення про покарання, без сумніву, посилює красномовство 

пристрастей [3, с. 91].  

Однак, справа в тому, шо принцип юридичної визначеності 

сформульований у проєкті КК України надто декларативно. Так, виникає 

питання, а які ж наслідки недостатньої юридичної визначеності? Тим паче, що у 

ч. 5 ст. 2.3.9. «Юридична помилка» проєкту КК України вказано, що 

презумпція знання особою нормативно-правового акту може бути спростована 

у випадках:  

- а) порушення встановленого порядку оприлюднення цього акту,  

- б) об’єктивної неможливості ознайомлення особи з цим актом, або  

- в) наявності суперечливих роз’яснень змісту цього акту 

уповноваженими органами державної влади, що визначило вчинення особою 

відповідної дії чи бездіяльності. 

Тобто спростування презумпції знання особою нормативно-правового 

акту не пов’язується із нечіткістю самого кримінального закону. Можливо, 

варто доповнити ч. 5 ст. 2.3.9. «Юридична помилка» проєкту КК України п. г 

такого змісту: “формулювання положення КК України не відповідало вимогам 

достатньої чіткості, зрозумілості та передбачуваності, щоб давати особі 

можливість заздалегідь знати, які діяння є злочинами”. А в ст. 1.2.2. проєкту КК 

України вказати, що порушення принципу юридичної визначеності може 

означати порушення презумпції знання особою нормативно-правового акту. 
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По-п'яте, доцільним видається закріплення принципу «Усі сумніви на 

користь особи, до якої застосовують кримінальний закон» (In dubio mitius). Без 

вираження такого принципу навряд чи вдасться безапеляційно подолати 

законодавчі хиби, на кшталт таких, які мають місце сьогодні. Наприклад, ч. 2 та 

ч. 3 ст. 299 КК України передбачають ідентичну кваліфікуючу ознаку 

жорстокого поводження з тваринами, а саме – у присутності малолітнього чи 

неповнолітнього. 

Відповідний припис міг би бути відображений у ч. 2 ст. 1.2.2. “Юридична 

визначеність”. 

По-шосте, виникає питання, на скільки узгоджується із принципом 

законності (ст. 1.2.1. проєкту КК України) така ознака обставин, що 

виключають протиправність діяння, як те, що така дія, бездіяльність відповідає 

умовам, передбаченим Конституцією України, цим Розділом, іншим законом 

або міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною 

Радою України (п. в ч. 1 ст. 2.7.1.). Виходить, що інші нормативно-правові акти, 

які застосовуються субсидіарно, можуть визначати межі дозволеного та 

кримінально протиправного. Якщо Конституція України та міжнародні 

договори, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, 

мають вищу юридичну силу, та їх застосування можливе у випадку виникнення 

правових колізій. То застосування інших законів, які визначають певні діяння, 

що супроводжуються заподіянням шкоди, як правомірні, викликає неабиякі 

сумніви щодо “розмивання” меж кримінально-правового регулювання 

дозволеної та забороненої поведінки. 

В цілому, викладені міркування, можливо, надто поспішні і несистемні, 

пов’язані із неповнотою вивчення концепції проєкту нового кримінального 

закону України. Однак, це свідома спроба відчувати співвідповідальність за 

реформування кримінального законодавства України. 
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