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Ионов В.В.  

студент ФГБОУ МГУПП 

 

Введение. 

Яблочное вино – это алкогольный напиток, получаемый путем 

ферментации яблочного сока микроорганизмами [1]. 

В настоящие время всё больше людей озабочены проблемой здорового 

питания, актуальным решением является производство яблочных вин, так как 

они преимущественно производятся с использованием натуральных соков, а 

химический состав при нормированном потреблении может оказывать 

благоприятное воздействие на организм человека [2,3]. 

Производители вин используют специальные дрожжи, которые 

подвергаются селекции и отбираются специально для конкретного 

производства. Такие штаммы более устойчивы и положительно влияют на 

физико-химические и органолептические показатели вин. Поэтому селекция и 

поиск новых более эффективных штаммов дрожжей является актуальной 

задачей, к тому же, правильно выбранная раса дрожжей положительно 

сказывается на экономической составляющей производства [4]. 

Цель. 

Селекция и отбор высокоэффективных штаммов дрожжей с целью 

дальнейшего их использования в производстве яблочных вин. 
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Методы исследования. 

Для сбраживания яблочного сусла были использованы различные 

штаммы сухих дрожжей. Для того, чтобы установить интенсивность 

сбраживания сусла, был использован весовой метод, в течении всего периода 

брожения пробы взвешивались, таким образом определялся выход углекислого 

газа. В готовом продукте определялись органолептические и физико-

химические показатели. Процентное содержание спирта и количество сахаров 

определялось посредствам «Колос-2», анализатора спиртосодержащих 

напитков. Для определения титруемых кислот вино титровали раствором 

щёлочи в присутствии индикатора, летучие кислоты определялись с помощью 

титрования дистиллята. 

Результаты. 

Было проанализировано влияние семи штаммов дрожжей на основные 

показатели яблочного вина, при брожение проводимом при 13 оС и 18 оС. 

Лучший результат показали дрожжи Франс эссе и Франс эликсир, которые 

сбраживали сусло при 18 оС. В соответствующих пробах были полностью 

преобразованы сахара, содержание спирта составляло 7,3 % об. Количество 

титруемых кислот в образцах составляло 4,1-4,3 г/дм3, содержание летучих 

кислот не превышает норму. Данные штамма раскрывают и подчеркивают вкус 

и аромат яблок в вине. 

Заключение. 

Основываясь на результатах исследования, были выбраны штаммы Франс 

эссе и Франс эликсир. Эти дрожжи были самыми эффективными, их 

использование позволит ускорить процесс брожения без ущерба качеству. 
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CURRENT PROBLEMS OF MODERN SCIENCE AND EDUCATION IN 

HIGHER MILITARY EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN UKRAINE 
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 In the modern world, education acquires special significance for a person to 

acquire professional knowledge, skills, motivations, for the formation of spirituality, 

understanding and cognition of human existence.    

One of the central problems of modern education and science is the necessary 

equipment.  Due to technical progress, there is an urgent need for new tools, but not 

every educational institution can afford a basic unwillingness to provide it.  

Therefore, there is a need to allocate facilities for laboratories, computer classrooms, 

libraries, state funds for so on. 

Military education is a necessary and integral part of the military organization 

of the state and has the features of the development of world civilization and 

education. It is the main source of training and staffing of the Armed Forces (AF) of 

Ukraine, other military formations and law enforcement agencies with highly 

qualified officers and integrated into the national education system. The current stage 

of functioning and further development of military education is determined by the 

following main factors: the development of new conceptual approaches to the 

organization of training of military professionals as a system of educational activities; 

integration into the European and world educational space with the use of foreign 

positive experience; further reform of the Armed Forces of Ukraine, which should 
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correspond to the implementation of state policy in the industry security and defense; 

optimization of all components of the military education system (managerial, 

quantitative, financial, material and technical); the need to bring the existing 

regulatory framework to the requirements of innovative training of military 

professionals 

Education is an integral part of military education. Educational work in the 

system of military education is a complex of organizational, moral and psychological, 

informational, pedagogical, legal, cultural and educational and military and social 

measures aimed at the formation, development and self-development of military 

professionals professional, psychological qualities, moral self-awareness, which 

should ensure high combat and mobilization readiness of government agencies, 

formations and units, strengthening military discipline and law and order, cohesion of 

military teams. This set of measures is provided by almost the entire staff of higher 

education institutions. 

 The system of military education consists of governing bodies and a network 

of higher military educational institutions (hereinafter - HEIs), military training units 

of higher education institutions (hereinafter - HEIs) and military lyceums. 

 Educational activities in higher education institutions, higher education 

institutions and military lyceums are carried out in accordance with the requirements 

of national legislation, European and NATO standards for ensuring the quality of 

education. 

 This system is built on the principles of openness, accessibility, continuity and 

continuity of degree training of military specialists, taking into account the specifics 

of their military service. 

 The current stage of formation of military formations is marked by the fact 

that the system of training military specialists is not yet fully completed and is in the 

process of transformation.  Development of the military education system in Ukraine 

is one of the priority areas in the construction of the Armed Forces and other military 

formations of Ukraine. 
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 Comparing education in military educational institutions of Ukraine in the first 

years of independence and today, we can say that it has undergone significant 

changes, namely in the quality of education, teaching methods and more.  Education 

in Ukraine is currently in a difficult socio-economic environment and needs structural 

reform: it is necessary to modernize educational institutions and provide modern 

materials for the study of certain disciplines. 

In recent years, considerable work has been done to bring the organization and 

content of military training in line with state and industry standards of higher 

education, modern martial arts, combat use of the Armed Forces of Ukraine 

according to certain options, circumstances, situations, experience peacekeeping 

operations, NATO headquarters procedures, military-practical orientation of higher 

education. Military education as a component of the national system of higher 

education is gradually being transferred to the organization of training officers at two 

educational and qualification levels - bachelor and master. 

The main goal of innovative education is the preservation and development of 

human creativity.  However, today it is not enough to provide computer systems and 

design.  Education must be seen as a universal need.  .  To do this, first of all, it is 

necessary to make it develop logical thinking, based on a combination of inner 

freedom of the individual and his social responsibility, as well as tolerance for 

dissent. 

 Thus, the main principle of modern education is that it is aimed at forming a 

worldview based on multi-criteria decisions, tolerance for dissent and responsibility 

for their actions.  
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ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ 
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО 

ПІДПРИЄМСТВА В УКРАЇНІ 

 

Грабовська І.В., ЕЛ-41 

Науковий керівник: Нескородєв С.М. 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 

 

Мале підприємництво є невід’ємним сегментом ринкової економіки. На 

сьогодні розвиток малого бізнеса необхідний для  реалізації активної та 

виваженої державної політики у відповідній сфері з урахуванням галузевих та 

регіональних особливостей. Саме тому держава віднесла підтримку розвитку 

малого та середнього підприємництва до пріоритетних напрямів економічної 

політики.  Переваги малого підприємництва наступні: для реалізації його 

діяльності потрібні маленькі кошти; швидко адаптується до середовища; 

інноваційні та нові технології, які дають вагомі переваги у ринковій економиці 

[2]. 

Розвинені держави, формують змішаний тип економіки, за допомогою 

інтеграції малого бізнесу, як соціально-економічного явища в кон’юнктуру 

економіки. Українське підприємництво розвивається лише декілька десятиліть, 

тому науковці повинні досліджувати цю соціально-економічну галузь. Треба 

приділяти багато уваги приорітетам та шляхам розвитку бізнесу з метою 

подолання економічних та соціальних проблем та криз [4]. 

Звертаючи увагу на те, що раніше підприємницьку діяльність сприймали 

лише з позиції здійснення виробничої чи комерційної (торгівельної) діяльності, 

сучасні дослідники та науковці трактували поняття «мале підприємництво» 
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набагато глибше та ширше для розуміння сутності досліджуваного явища (див. 

табл. 1.1). В своїх роботах  вчени-дослідники, розглядають сутність поняття 

«мале підприємство» зокрема: З. Варналій, О. Черняєва, А. Гриненко С. 

Павлова. У цих наукових статтях, вчені значну увагу приділяють питанням 

формування підприємницького  середовища,  державних  і  регіональних  

програм  його регулювання, досліджують чинники, які впливають на бізнес та 

та допомагають йому розвиватись. На сьогодні  існує велика кількість наукових 

робіт, зокрема статтей, публікацій, монографій. Їх мета – це визначення 

особливостей підприємництва, його  ролі  в  ринковій  економіці,  

інноваційного аспекту  діяльності. 
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Таблиця 1.1 Основні підходи науковців  
до трактування поняття «мале підприємництво» 

№ Джерело 
 

Сутність поняття Ключові слова 

1 2 3 4 
1. З. Варналій [1] Мале підприємництво – це самостійна, 

систематична, інноваційна діяльність 
малих підприємств та громадян-
підприємців на власний ризик з метою 
реалізації економічного інтересу – 
отримання прибутку (підприємницького 
доходу). 

Мале 
підприємництв
о – це 
інноваційна 
діяльність 
малих 
підприємств та 
громадян–
підприємців. 

2. О. Черняєва 
та А. Гриненко [5] 
 

Мале підприємництво – це не тільки 
цілеспрямована підприємницька діяльність 
фізичної чи юридичної особи, що пов'язана 
з підвищеним ризиком, заснована на 
використанні інноваційної ідеї, основною 
метою якої є максимізація прибутку за 
рахунок виробництва і продажу товарів, 
виконання різних робіт і надання 
різноманітних послуг з обов'язковим 
дотриманням норм законодавства, а також 
відповідність критеріям віднесення до 
малого підприємництва. 

Мале 
підприємництв
о –
підприємницьк
а діяльність, 
заснована 
на 
використанні 
інноваційної 
ідеї. 

3. С. Павлова [3] Мале підприємництво є структурним 
елементом ринкової економіки будь-якої 
країни. В системі ринкових відносин 
розвиток малого підприємництва 
вважається одним із вагомих умов 
економічного зростання, важливим 
чинником  

Мале 
підприємництв
о – елемент 
ринкової 
економіки 
будь-якої  

  оптимізації та структуризації ринків, 
забезпечення еластичності попиту і 
пропозиції, мобілізації основної маси 
національних ресурсів, збереження 
національного ринкового потенціалу. 

країни. 

Власне визначення Мале підприємництво – це певна форма підприємництва, з 
високою організаційно-функціональною гнучкістю, яка 
потребує певну підтримку від держави та великого бізнесу, 
завдяки якої багато людей приймають участь в 
економічному житті власної країни. Фізичні особи 
піддаються ризику,через високий рівень конкуренції,та 
інших факторів, з метою отримання прибутку. 

 



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

www.openscilab.org  Економічні науки 

© Грабовська І.В.   21 

Суб'єктами малого підприємництва є юридичні особи - суб'єкти 

господарювання будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, в 

яких середньооблікова чисельність працівників за звітний період (календарний 

рік) не повинен перевищувати 50 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності 

не перевищує суму, еквівалентну 10 мільйонам євро, визначену за 

середньорічним курсом Національного банку України. Це прадставлено у 

Законі України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього 

підприємства України».  

Виходячи з цього, ми робимо висновок, що дуже мало уваги приділено 

проблемам розвитку та функціонування малого підприємництва  в Україні, та 

недостаньо для його гарного розвитку.  Багато авторів, не враховує наступні 

критерії та фактори,котрі повинні бути у визначенні «малого підприємства»: 

висока організаційно-функціональна гнучкість, високий рівень конкуренції, 

потреба у розумній підтримці державою і великим бізнесом.На наш погляд 

найбільш повне визначення дає З. Варналій. Він вважає, що мале 

підприємництво – це самостійна, систематична, інноваційна діяльність малих 

підприємств та громадян-підприємців на власний ризик з метою реалізації 

економічного інтересу – отримання прибутку (підприємницького доходу). На 

мою думку, є потреба уточнити поняття у наступній трактовці: «Мале 

підприємництво – це певна форма підприємництва, з високою організаційно-

функціональною гнучкістю, яка потребує певну підтримку від держави та 

великого бізнесу, завдяки якої багато людей приймають участь в економічному 

житті власної країни. Фізичні особи піддаються ризику,через високий рівень 

конкуренції,та інших факторів, з метою отримання прибутку». Воно розкриває 

поняття у повному обсязі та враховує усі критерії та фактори, котрі притаманні 

цьому визначенню. 
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Розглядаючи тенденції розвитку виноробної галузі України за останні 

роки, слід зазначити, що обсяги вітчизняного виробництва суттєво знизилися, 

хоча виробничі можливості в цілому зберігаються та дають змогу достатньо 

швидко наростити обсяги виробництва вдвічі, а можливо, й більше. Для цього, 

перш за все, треба захистити внутрішній ринок вин від зовнішньої експансії та 

забезпечити споживача якісними українськими продуктами виноробства. У 

результаті зміни будуть позитивними для всіх: українські виробники вин 

стануть більш конкурентоспроможними та зможуть відновити втрачені позиції 

на українському ринку, виноградарі матимуть можливість збільшити попит на 

їх сировину — виноматеріали, а українські споживачі отримують якісний, а не 

фальсифікований чи контрафактний, продукт. 

Важливою проблемою е те, що на сучасному  ринку ігристих вин України 

наразі відбувається маніпуляція назвами продукції і цінами. Коли імпортований 

НАПІЙ на основі вина (а НАПІЙ є продуктом нижчої якості ніж ігристе вино) 

реалізується за такою ж ціною, як ігристе ВИНО (а якість ВИНА є незрівнянно 

вищою). У такій ситуації вітчизняні виробники якісного ігристого ВИНА 
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втрачають частину своїх конкурентних переваг, а українські споживачі, в свою 

чергу, введені в оману, купують неякісний імпортований напій замість 

справжнього ігристого вина з відповідними наслідками для вітчизняних 

виробників і державного бюджету. 

Прийнята Постанова «Про встановлення розміру мінімальних оптово-

відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв» у редакції від 

26.01.2021 р. [3] усуває усі ці маніпулятивні різночитання та врегульовує 

питання щодо встановлення балансу між якістю продукції та ціною. 

Національні виробники втратили 40% українського ринку ігристих вин, через 

це була загроза закриття українських виноробних підприємств. Збільшення 

обсягів виробництва надасть можливість українським підприємствам відновити 

діяльність в повному обсязі, а може й збільшити його, зберегти наявні та 

створити нові робочі місця, що, в свою чергу, буде сприяти наповненню 

бюджетів всіх рівнів та соціальній стабільності.  

Останні роки спостерігається зниження ємності українського ринку 

виноробної продукції, ступінь відкритості даного ринку перевищує 50%. 

Можна висунути припущення щодо впливу внутрішнього платоспроможного 

попиту країни та економічного потенціалу на ступінь відкритості вітчизняного 

ринку виноробної промисловості. З огляду на високий ступінь залежності 

попиту на продукцію виноробної галузі від кон`юнктури ринку, такий стан 

речей дуже загрозливий для вітчизняного виробника, оскільки маємо 

абсолютну незахищеність від імпортної продукції, яка є більш 

конкурентоспроможною по ціні. 

Підсумовуючи вище зазначене обґрунтування можна зробити наступні 

висновки та сформулювати пропозиції. 

 По-перше, вітчизняні виробники ігристих вин повинні мати 

пріоритетний статус для держави, тобто при виробництві та реалізації їх 

продукції, вони можуть розраховувати на привілеї у порівнянні з імпортерами. 
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По-друге, необхідно на законодавчому рівні надати винам статус 

продукту харчування та сільськогосподарської продукції, а не алкогольного 

напою. Більш того, в багатьох країнах світу, у тому числі деяких виноробних 

країнах, вино не є підакцизним товаром.  

Українська держава обов’язково повинна використовувати наступні 

методи антикризового регулювання виноробної галузі:  

— районування високопродуктивних сортів винограду;  

— впровадження заходів щодо підвищення продуктивності та якості 

продукції; 

— диференціація виробництва та освоєння нових клієнтурних ринків 

збуту; 

— впровадження інновацій; 

— виведення продукції вітчизняних виробників на зовнішні ринки тощо.  

Якщо не використати більшість з цих методів та пропозицій, Україна може 

втратити дуже перспективну галузь національної економіки.  

На рівень, динаміку та структуру цін, а також на процес ціноутворення 

ігристих вин, як й інших товарних груп, впливає необмежена кількімть 

факторів. Але у теперішній час найбільш впливовими є наступні: 

— по-перше, продукція підприємств витримується у пляшках 9, 18, 36 і 

більше місяців.  

— по-друге, така довготривала витримка призводить до підвищення 

витрат, тобто зростанню собівартості ігристих вин з використанням класичного 

методу; 

— по-третє, виробництво ігристих вин потребує значного вилучення 

коштів з обігу на довготривалу витримку.  

Всі ці вище розглянуті чинники суттєво впливають на процес формування 

відпускних цін на продукцію виноробних підприємств. А, якщо конкретніше, 

то призводять до постійного зростання цін. До цього ще слід додати постійне 

зростання цін на основні ресурси для виноробної галузі, тобто на енергоносії, 
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виноматеріали та іншу сировину, транспортні послуги, моторне паливо та 

основні комплектуючі, а також постійну зміну курсів іноземних валют тощо.  

Для підвищення ефективності державного регулювання цін, перш за все 

фіскальної та регулятивної функції, необхідно задіяти наступні напрямки 

розвитку:  

 — поетапне змінення рівня ставок акцизного податку на алкогольні напої 

в напрямку аналогічних ставок ЄС;  

— коригування визначень та класифікації спирту та алкогольних напоїв з 

метою приведення до європейських вимог, тобто до п’яти категорій (пиво, 

вино, ферментовані напої, проміжні продукти та етиловий спирт), зокрема 

треба внести ці зміни класифікації та визначень до законів та підзаконних актів 

України; 

— ширше застосовувати нульову ставку акцизного податку; 

— застосування ефективних методів контролю за процесом обігу 

підакцизних товарних груп та, перш за все це має відношення до вилучень із 

загального порядку оподаткування акцизним збором; 

— розробка та використання інноваційних технологій та розвиток діючих 

електронних систем контролю за обігом підакцизних товарів тощо.  

Обґрунтована нами вище пропозиція щодо зниження ставки акцизного 

податку на ігристі вина надає виробникам цієї продукції можливість не тільки 

знизити рівень відпускних цін, але ще й збільшити обсяги продажу продукції 

даної товарної групи на внутрішньому ринку України. Крім того, це дозволить 

суттєво поліпшити умови ведення бізнесу у виноробній галузі та підвищити 

конкурентоспроможність підприємств, а найголовніше створити умови для 

залучення коштів та інвестицій  на продовження модернізації підприємств 

даної галузі. В кінцевому рахунку все це буде сприяти створенню нових 

робочих місць, зростанню оплати праці на підприємствах-виробниках ігристих 

вин та їх партнерів. У підсумку можна очікувати зростання надходжень до 

бюджетів різних рівнів податку на прибуток, ПДВ, податку на доходи та інших 
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податків і зборів. Перелічені вище наслідки можуть бути посилені розвитком 

інфраструктурних виробництв та інших суміжників виноробної галузі, а також 

соціальної інфраструктури.  

В якості додаткового аргументу слід навести наступні факти:  

— по-перше, в Угоді про ЗВТ між Україною та ЄС [1]. підкреслюється, 

що ставки акцизного збору повинні бути гармонізовані; 

— по-друге, в країнах-членах ЄС, які в більшості інших країн світу на 

неігристі та ігристі вина встановлено нульовий акцизний податок. 
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Управління збутовою діяльністю є одним з найважливіших аспектів 

діяльності підприємства, який не можливо переоцінити. У сфері збуту 

визначається кінцевий результат, успіх запроваджених на підприємстві заходів, 

спрямованих на одержання прибутку. Для багатьох сучасних підприємств 

проблема не в тому, як виробляти, а в тому, як продавати свою продукцію. 

Адекватне й ефективне управління продажами відіграє ключову роль у 

досягненні успіху підприємством загалом, адже все більше й більше продуктів 

необхідно максимально «наблизити» до покупця в процесі продажу. 

Основним завданням підрозділу збуту є збільшення обсягів продажу 

продукції, адже продаж – це акт реалізації продукту, який забезпечує 

якнайповніше задоволення споживчого попиту, повернення вкладених 

інвестицій, отримання прибутку й інших вигод, а також забезпечує підтримку 

та покращення наявного бізнесу. Від правильно організованої збутової 

діяльності залежить ефективність й стабільність роботи як кожного окремого 

підприємства, так й усіх взаємопов’язаних з ним підприємств, усіх виробників 

та споживачів матеріально-технічних ресурсів підприємства [1, 6]. Збутова 

політика – це цілісний процес, що охоплює: планування обсягів реалізації 

товарів з урахуванням рівня прибутку, що очікується; пошук покупців; 
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встановлення ціни відповідно до якості товару та попиту; виявлення й активне 

використання факторів, здатних прискорити збут продукції та збільшити 

прибуток від реалізації [3, 4]. 

В умовах ринкової конкуренції важливим є правильно організоване 

управління збутовою діяльністю підприємства, що зосереджене на пошуку 

оптимальних шляхів просування товарів на ринок, використання 

альтернативних методів збуту, зокрема, для сільгоспвиробників, у формі 

товарної аграрної розписки, збільшення товарообігу, зниження витрат на збут. 

Можна виділити такі основні фактори внутрішнього та зовнішнього 

середовища, які впливають на управління збутовою діяльністю підприємства 

[3]: – зовнішнє середовище (характер попиту на продукцію, платоспроможність 

покупців, галузеві особливості, зміни у законодавстві, конкуренти, 

концентрація споживачів, їх територіальне розміщення тощо); – внутрішнє 

середовище (фінансові ресурси, обсяг і тип виробництва, канали розподілу, 

права й відповідальність керівників та працівників підприємства, зміст 

операцій з підготовки продукції до реалізації та інші). 

Можна стверджувати, що стратегія управління збутом продукції має бути 

спрямована на досягнення довгострокових цілей підприємства, забезпечити 

стійку позицію на ринку з урахуванням його потенціалу та чинників 

зовнішнього середовища. У табл. 1 розглянуто вплив найважливіших зовнішніх 

і внутрішніх чинників, які разом визначають стратегію управління збутовою 

діяльністю підприємства.  

Аналіз системи управління збутовою діяльністю підприємства передбачає 

виявлення ефективності кожного елемента цієї системи, оцінювання діяльності 

збутового апарату. Для забезпечення ефективного стимулювання збуту 

продукції підприємства мають бути визначені основні завдання й необхідні 

засоби стимулювання, розробити відповідну програму стимулювання збуту та 

забезпечити контроль за її виконанням, а також своєчасно проводити 

оцінювання досягнутих результатів [2, 5]. 
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Таблиця 1 

Основні фактори впливу на збутову діяльність підприємства 

Фактор впливу Характер впливу 
Зовнішні фактори 

Загальноекономічний стан 
держави 

За умови стабільного стану держави, відбувається 
стимулювання науково-технічного прогресу у суспільстві. 
Якщо економічна ситуація нестабільна, то стає неможливим 
вкладання коштів у інновації. 

Швидкі темпи науково-
технічного прогресу 

Призводить до швидкого морального старіння значної 
кількості видів продукції, що обумовлює зростання попиту на 
нову продукцію. 

Рівень доходів споживачів 

Використання технічних інновацій підвищує 
ефективність роботи їх споживача, тим самим збільшуючи 
його доходи, що, своєю чергою, стимулює зростання попиту 
на неї та обсяги збуту. 

Внутрішні фактори 
Відповідність галузевим 
стандартам (стосується 
продукції технічного 

призначення) 

Якщо продукція не відповідає галузевим стандартам або 
ускладнюється її післяпродажне обслуговування та 
використання, то попит скорочується. 

Виробничо-технічна база 
Висока технічна оснащеність підприємства забезпечує 
швидкий перехід до нового рівня виробництва, що дозволяє 
прискорити виробництво принципово нової продукції. 

Якість продукції 

Залежно від свого функціонального призначення забезпечує 
впевненість споживача у своїй надійності, корисності, 
привабливості, підвищенні ефективності роботи під час 
експлуатації. 

Ціна нового товару Ціна може бути як стимулом для просування товару на ринок, 
так і бар’єром для проникнення на нього нових суб’єктів. 

Потенційні покупці 

Для забезпечення запланованого рівня обсягів реалізації 
продукції потрібно завоювати коло потенційних клієнтів, у 
яких є хороша репутація та імідж на ринку функціонування 
підприємства. 

Транснаціональний рівень 
підприємства 

Чим вищий транснаціональний рівень підприємства, тим 
ширша зовнішня інтеграція галузі. На значну кількість 
закордонних ринків потрапляє нова продукція, підвищується 
швидкість її розповсюдження і зростає обсяг реалізації. 

Комунікаційні 
чинники 

Просуваючи свої розробки в загальноприйнятих формах ще до 
появи товару на ринку, дозволяють ознайомити покупця з ним, 
сформувати його попит, що призведе до зростання обсягів 
реалізації в майбутньому. 

Кваліфіковані кадри 

Оптимальне використання людських ресурсів разом з тісним 
взаємозв’язком із виробничою, інноваційною та 
маркетинговою діяльністю призведе до позитивних 
результатів у реалізації стратегії збуту продукції. 

Джерело: складено автором на основі [1, 3, 5] 
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Ринок на якому працює досліджуване підприємство доволі специфічний. 

Особливість ринку засобів захисту рослин (ЗЗР) та добрив – сезонність 

споживання і непередбачуваність попиту. У цьому бізнесі все залежить від 

кон’юнктури ринку сільгосппродукції й, відповідно, фінансового стану 

сільгоспвиробників. 

Успіх підприємства на ринку багато в чому залежить від компетентності 

та комунікабельності менеджерів зі збуту, правильно побудованої рекламної 

компанії, в нашому сегменті ринку дуже важливими є виставки-продажі, та 

логічно побудованої схеми просування продукції до кінцевого споживача. 

Централізована система продажів та контроль над всім закупівельно-збутовим 

ланцюгом створюють передумови ефективному веденню збутової діяльності.  

З метою збільшення прибутку доцільним є використання нових 

альтернативних методів збуту за допомогою товарної аграрної розписки, яка 

направлена на збільшення доступності та ефективності фінансування посівної 

кампанії, дозволить збільшити продуктивність використання 

сільськогосподарських угідь та призведе до активного розвитку галузі. По суті 

аграрна розписка є засобом забезпечення зобов’язання. Цей інструмент активно 

впроваджується за підтримки Міжнародної фінансової корпорації (члена 

Світового банку). На наше переконання, при більш широкому використанні 

аграрних розписок, підприємство зможе запропонувати вигідніші умови 

придбання засобів захисту рослин і добрив середнім та дрібним аграріям, які 

мають проблеми з фінансуванням своїх посівних компаній. 

Встановлено, що використання Державної програми для розвитку малого 

бізнесу «Доступні кредити 5-7-9%», запровадженої за ініціативи Президента 

України та Кабінету Міністрів України з метою підтримки інвестиційних 

проєктів мікро- та малих підприємств сприятиме створенню нових робочих 

місць, легалізації та розширенню діяльності малого бізнесу та буде можливо 

досягти збільшення відсотку чистої маржі без додаткових витрат пов’язаних зі 

здороженням запозичених фінансових ресурсів на 3,1%, що на 31,33% більше 

від % маржі за 2020 рік. 



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

© Жмак Б.В., Невмержицька С.М. 32 

На сьогодні зростає потреба у розробці стратегій управління збутовою 
діяльністю підприємства з використанням стимулювання та додаткової 
мотивації персоналу підрозділів збуту із застосуванням матеріального 
заохочення (премії, коштовні подарунки, туристські подорожі тощо) та 
морального заохочення (підвищення за службовою посадою, перемога у 
конкурсі тощо), вжиття заходів щодо підвищення лояльності клієнтів, 
застосування нових альтернативних методів продажу, розширенням штату 
збутового підрозділу на позиції вузькоспеціалізованих спеціалістів 
(зернотрейдерів), використання доступних кредитів. Виважені управлінські 
рішення щодо розвитку підприємства сприятимуть покращенню його 
фінансово-економічного стану. 
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Продуктивність праці є одним з ключових показників економічного 

розвитку, які демонструють ефективність і конкурентоспроможність як 

окремого підприємства, так і економіки країни в цілому [1, с. 76]. 

Продуктивність праці прийнято визначати як відношення результатів праці до 

трудовитрат, і чім більше це відношення, тим вище рівень ефективності 

використання людського капіталу та людського потенціалу [2, с. 50]. 

Багато видатних учених таких як О.А. Грішнова, С.М. Кожем'якіна, М.В. 

Семикіна, Л.С. Лісогор та інші досліджують продуктивність праці в Україні 

шляхом проведення оцінки її динаміки та міжнародних порівнянь. Але в 

процесі аналізу та моніторингу рівня продуктивності праці за регіонами 

України, можна побачити суттєві внутрідержавні відмінності. Було відмічено 

автором, що залежно від регіону проживання, заняте населення демонструє 

кардинально відмінний результат своєї діяльності, тобто рівні продуктивності 

праці відрізняються за територіальною ознакою.    

Це залежить від багатьох факторів: природних умов, обсягу основних 

засобів, масштабу та специфіки економіки регіону, рівня розвитку науки та 

техніки, геополітичної ситуації, економічного стану розвитку промисловості в 

тому чи іншому регіоні тощо. 

Занадто сильний міжрегіональний розрив у продуктивності і, як наслідок, 

рівні життя, може привести до тяжких економічних та соціальних проблем. 

Саме тому варто контролювати масштаб та динаміку просторової нерівності, а 

також виявляти та локалізувати її негативні прояви в суспільстві.  
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В результаті проведених розрахунків було виявлено, що ступінь 

міжрегіональної нерівності України за продуктивністю праці (в якості оцінки 

продуктивності був взятий ВРП в розрахунку на одного зайнятого у постійних 

цінах [3]), вимірювана коефіцієнтом Джині, коефіцієнтом варіації та індексом 

Аткінсона, мала тенденцію до збільшення у період з 2004 по 2018 рік. Аналіз 

динаміки розподілу регіонів за групами (метод детально описаний в [4, с. 3-6]) 

показав, що це зростання відбувалося через збільшення частки регіонів з 

продуктивністю менше 65% та 71-84% від середньої, а частка регіонів з 

продуктивністю більше 98% від середнього значення залишилась майже 

незмінною. 

Відносно факторів, що впливають на продуктивність праці, були 

виокремлені наступні гіпотези: 1) реальне виробництво в Україні зростає;  2) 

загострення ситуації на Сході країни негативно вплинуло на продуктивність 

праці; 3) чим більше вартість основних засобів та інвестицій у них, тим вище 

продуктивність; 4) агломераційний ефект, ефект масштабу та рівень 

спеціалізації виробництва підвищують продуктивність; 5) наявність корисних 

копалин позитивно впливає на продуктивність; 6) з кліматичних факторів 

збільшують продуктивність середньорічні температури січня та липня, 

середньорічна кількість осадків та наявність виходу до моря, зменшують – 

висота території регіону над рівнім моря, а також його північне та сходне 

розташування; 7) чим вище середня якість ґрунту в регіоні, тим, за інших 

рівних умов, більше продуктивність; 8) наявність кордонів з західними 

країнами позитивно впливає на рівень продуктивності в регіоні; 9) висока 

частка в економіці регіону соціально вагомих галузей (освіта, охорона здоров’я, 

культура та спорт, будівництво, транспорт) і ключових галузей для України 

(сільське господарство, добувна та обробна промисловість) збільшує 

продуктивність; 10) чим більше у регіоні борг по виплатам заробітної плати, 

тим нижче продуктивність; 11) міграційний приплив підвищує рівень 
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виробництва в регіоні; 12) чим більше наукових робітників працює в регіоні, 

тим вище в ньому продуктивність праці. 

Далі була побудована лінійна регресія на засаді 395 спостережень по 

річним даним для усіх регіонів України за 2004-2018 роки за винятком АР 

Крим і м. Севастополя за 2014-2018 роки (через відсутність даних). Економічні 

показники розраховані на основі даних Державного комітету статистики 

України [3]. В результаті гіпотези 1-3, 7 та 12 повністю підтвердилися, частково 

булі підтверджені гіпотези 4 (ефект масштабу за статистикою впливає 

негативно), 6 (усі кліматичні фактори, крім північне-східного розташування, 

виявилися статистично незначущими) і 9 (змінні, що відповідають за частку 

будівництва, культури та спорту, статистично незначущі, а збільшення частки 

освіти знижує продуктивність (це може бути пов’язано з тим, що ця галузь 

включає шкільну та дошкільну освіту з досить низькими зарплатами)). Були 

спростовані гіпотези 5 (майже усі змінні, відповідальні за наявність корисних 

копалин, виявилися незначущими, а коефіцієнт при змінній для камінного 

вугілля від’ємний, що імовірно пов’язано не саме з вугіллям, а з його 

розташуванням – Донецька і Луганська області та деякі регіони західної 

України), 8 (наявність кордонів із західними країнами суттєво не впливає на 

продуктивність праці, проте збільшує її кордон з Білоруссю і зменшує – 

сусідство з Росією), 10 та 11 (борг по зарплатах та міграційний приплив майже 

не впливають на продуктивність). 

Кінцевий варіант регресії, що обґрунтовує продуктивність праці в 

регіонах України вищенаведеними факторами, має наступний вигляд: 

LP = - 699.3 + 2594*B – 3184*R – 2402*lsf + 8050*hsf – 9.3*LL – 

2743*coal + 142.1*agriculture + 604.4* extractive_industry + 577.3*trade + 

345.7*transport&communication – 537.4*real_estate_transactions – 

647.1*public_administration – 1471*education + 1059*healthcare&social_support 

– 4.05*labor + 147.3* urban + 1.23*inv + 0.0054*capital + 620.4*researchers + 

44050*HHI + 1541*time – 3430*f-2014, де 
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LP – ВРП на одного зайнятого у постійних цінах (грн.); B – наявність 

кордону з Білоруссю; R – кордон з Росією; lsf – низький рівень родючості 

ґрунту в регіоні; hsf – найвищий рівень родючості ґрунту; LL – твір значень 

північної широти та східної довготи обласного центру (в дес. гр.); coal – 

наявність в регіоні покладів камінного вугілля; agriculture, extractive_industry, 

trade, transport&communication, real_estate_transactions, public_administration, 

education, healthcare&social_support – % відповідної галузі в валовому випуску 

регіону; labor – чисельність зайнятих в регіоні, тис. ос., з лагом 1 рік; urban - % 

міського населення у регіоні; inv - інвестиції поточного року в основні засоби 

(постійні ціни, грн.); capital – фондоозброєність відповідного регіону в 2010 

році в постійних цінах, грн. (дані є не за усі роки, тому взятий 2010); researchers 

– чисельність наукових робітників на 1000 зайнятих; HHI – індекс Герфіндаля-

Гіршмана, чим він більше, тим вище спеціалізація виробництва в регіоні; time – 

порядковий номер року; f-2014 – факторна змінна, рівна 1 для усіх регіонів з 

2014 року. 

Отже, в фінальну регресію увійшло 22 змінних, кожна з яких є значущою 

на рівні 0,1%, регресія в цілому також значуща на рівні 0,1% і обґрунтовує 96% 

дисперсії ряду. Це говорить про те, що міжрегіональні відмінності в 

продуктивності праці не є випадковими відхиленнями, їх можливо 

замоделювати та пояснити.   
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Мате Залка (венг. Máté Zalka, в СССР Матвей Михайлович Залка, 

настоящее имя Бела Франкль, венг. Béla Frankl) родился в 1896 г. в Венгрии в 

еврейской семье. [1] 

Едва окончив коммерческое училище, Бела Франкль в начале Первой 

мировой войны был призван в австро-венгерскую армию, в чине младшего 

офицера воевал в Италии и на Восточном фронте. В 1916 г. под Луцком он 

попал в плен к русской армии. Как и ряд других австро-венгерских 

военнопленных (например, Бела Кун и Ярослав Гашек), в 1917 г. он проникся 

социалистическими идеями и присоединился к коммунистическому движению. 

Мате Залка сражался на фронтах Гражданской войны в России и оказался в 

Красноярске. Летом 1918 г., когда власть в городе перешла к силам Колчака, 

Мате Залка был схвачен и помещен в красноярскую тюрьму. Мате Залка 

вспоминал: «Белые не знали, что я тот самый Залка, которого они разыскивали, 

я назвался другим именем, а предателей среди нас не оказалось. Поэтому меня 

условно выпустили из тюрьмы и отправили в штрафное отделение одного из 

лагерей для военнопленных». Мате Залка содержался в лагере, в Красноярском 

военном городке. Здесь он услышал о партизанской армии А. Д. Кравченко и П. 

https://orcid.org/0000-0002-7661-4485
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Е. Щетинкина, совершил побег и организовал из пленных венгров 

партизанский отряд. Осень и зиму 1919 г. отряд М. Залки, объединившись с 

другими партизанскими формированиями, вел боевые действия против 

белогвардейцев и интервентов. Затем его отряд влился в партизанскую армию 

Кравченко и Щетинкина и с ней вступил в Красноярск, где был зачислен в 1-й 

Интернациональный полк дивизии имени III Интернационала. Два батальона 

этого полка несли службу в Ачинске. Весной 1920 г. он участвовал в охране 

«золотого эшелона» при его доставке в Казань. [2] 

Казань пала так же быстро, как и остальные города. Огромные ценности в 

651 миллион рублей золотом и 110 миллионов рублей кредитными билетами 

белогвардейцы перевезли в Самару, а затем в Омск, в распоряжение адмирала 

Колчака. Золото разместили в двух кладовых Омского банка. Охраняли его 

колчаковцы и иностранные солдаты под командованием американских 

офицеров. Когда в ноябре 1919 года колчаковцам и интервентам пришлось 

отступать под ударами Красной армии, они угнали вагоны с золотом в Иркутск, 

где опять же дислоцировался значительный чехословацкий контингент. 

Телеграфисты Совнаркома приняли телеграмму из Иркутска на имя Владимира 

Ленина. В ней сообщалось, что на вокзале Иркутска находятся вагоны с 

золотом. По личному приказанию Ленина Сибирский революционный комитет 

организовал надежную охрану золота. Проверка показала, что в вагонах 

находилось золота на сумму 409 625 870 рублей 23 копейки. Колчаковцы и 

интервенты успели расхитить более чем 240 млн рублей золотом. Во 

исполнение приказания Ленина об охране золотого запаса караульную службу 

у вагонов с золотом возложили на 3-й батальон 262-го Красноуфимского 

стрелкового полка 30-й дивизии. Бойцы этого полка отличились в сражениях с 

колчаковцами и интервентами. Командовал батальоном большевик Николай 

Паначев. Поезд с золотом надо было отправить на запад, ближе к Москве, а 

затем и в саму Москву. Командиром поезда и старшим ответственным 

представителем при „золотом эшелоне“ Революционный военный совет и 
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особый отдел ВЧК 5-й армии, а также Иркутский губревком назначили 

Александра Косухина.  22 марта 1920 года поезд с золотом тронулся из 

Иркутска к Москве... Из докладных записок Косухина о движении эшелона: 

„Поезд с золотым запасом охраняется 5-м батальоном 262-го полка. Это вполне 

надежный и боеспособный батальон. В нем 671 человек, в том числе 45 

кавалеристов. Следование поезда с золотым запасом таково: впереди идет 

указанный поезд с ротой охраны, до 150 человек; во время движения на крышах 

вагонов, на задних тормозах и на паровозе находятся часовые и во время 

стоянок часовые у вагонов, впереди пулемет с командой и патруль около 

поезда. Для всяких надобностей между паровозом, караульной командой и 

вагоном ответственных представителей есть телефонное сообщение. Через 

пролет от поезда золотого запаса следует поезд с остальной охраной, и 

последний догоняет первый для смены караула...» Несмотря на столь солидное 

представительство и важность груза, поезд только 12 апреля пришел на 

станцию Ачинск (город в Красноярском крае России, в 160 км к западу от 

Красноярска, сегодня – третий по численности. Движение тормозили 

взорванные мосты через реки, отсутствие топлива, пропуск эшелонов с 

войсками и многое другое. В Ачинске состоялась смена охраны состава. 

Дальнейшую охрану эшелона возложили на 1-й Интернациональный полк, 

сформировавшийся в ходе боев с колчаковцами. Этот полк состоял из венгров, 

немцев, румын, югославов, чехов. Командовал им коммунист венгр С. Варга. 

Одной из рот полка командовал известный впоследствии советский писатель 

венгр Матэ Залка. И снова «эшелон золотого запаса» двинулся в трудный и 

дальний путь. О его продвижении ежедневно докладывали по телеграфу 

Ленину. Когда поезд прибыл в Омск, Владимир Ильич дал указание доставить 

золото не в Москву, как предполагалось ранее, а снова в Казань. Вот это 

распоряжение: «20 апреля 1920 Все золото в двух поездах, прибавив 

имеющееся в Омске, немедленно отправьте с безусловно надежной 

достаточной военной охраной в Казань для передачи на хранение в кладовых 
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Губфинотдела.  Предсовнаркома Ленин». 3 мая поезда прибыли в Казань. 

Четыре дня продолжалась их разгрузка. Эшелон доставил 6815 ящиков с 

золотом. Доставил в полной сохранности, все до единой копейки. Как видим, 

популярные легенды о бесследно пропавшем «колчаковском золоте» сильно 

преувеличены, к большому разочарованию искателей кладов». За успешное 

выполнение этой важнейшей боевой задачи командир роты охраны Залка был 

награжден черкесским кинжалом, украшенным серебром (это приравнивалось к 

награждению золотым оружием). [3] 

После увольнения в запас на протяжении 1923–1928 гг. работал 

дипломатическим курьером, находился на хозяйственной работе, был 

директором Театра Революции в Москве. При этом он возобновил 

литературные занятия. Его первый опубликованный рассказ относится к 1924 г. 

он был посвящен Гражданской войне в России, эта же тема фигурирует в 

последующих сочинениях Мате Залки: «Кавалерийский рейд» (1929), «Яблоки» 

(1934). Самый известный роман Мате Залки «Добердо» вышел в 1937 г., он был 

окончен незадолго до гибели писателя. С 1936 г. под именем генерала Лукача 

Мате Залка сражался в охваченной гражданской войной Испании, командовал 

12-й Интернациональной бригадой. [2] 

Гражданская война в Испании (1936–1939) –вооруженный конфликт на 

основе социально-политических противоречий между лево-социалистическим 

(республиканским) правительством страны, поддерживаемым коммунистами, и 

поднявшими вооруженный мятеж право-монархическими силами, на сторону 

которых встала большая часть испанской армии во главе с генералиссимусом 

Франсиско Франко. Последних поддержали фашистская Италия и нацистская 

Германия, на стороне республиканцев выступил СССР и добровольцы-

антифашисты из многих стран мира. Война закончилась установлением 

военной диктатуры Франко.Вечером 17 июля 1936 года против 

республиканского правительства выступила группа военных в Испанском 

Марокко и на Канарских островах. Утром 18 июля мятеж охватил гарнизоны по 
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всей стране. Сторону путчистов приняли 14 тысяч офицеров и 150 тысяч 

нижних чинов. Под их контроль сразу попали несколько городов юга (Кадис, 

Севилья, Кордова), север Эстремадуры, Галисия, значительная часть Кастилии 

и Арагона. На этой территории проживало около 10 миллионов человек, 

производилось 70% всей сельскохозяйственной продукции страны и только 

20% — промышленной. В крупных городах (Мадрид, Барселона, Бильбао, 

Валенсия и др.) мятеж был подавлен. Флот, большая часть ВВС и ряд 

армейских гарнизонов сохранили верность республике (всего — около восьми с 

половиной тысяч офицеров и 160 тысяч солдат). На территории, 

контролируемой республиканцами, проживало 14 миллионов человек, 

находились основные промышленные центры и военные заводы. 

Первоначально лидером мятежников был генерал Хосе Санхурхо, изгнанный в 

1932 году в Португалию, но почти сразу после путча он погиб в 

авиакатастрофе, и 29 сентября верхушка путчистов избрала главкомом и главой 

так называемого "национального" правительства генерала Франсиско Франко 

(1892-1975). Ему присвоили титул каудильо ("вождь"). Еще в августе войска 

мятежников захватили город Бадахос, установив сухопутную связь между 

своими разрозненными силами, и развернули с юга и севера наступление на 

Мадрид, главные события вокруг которого пришлись на октябрь. К тому 

времени Англия, Франция и США объявили о "невмешательстве" в конфликт, 

введя запрет на поставки оружия в Испанию, а Германия и Италия отправили 

на помощь Франко, соответственно, авиационный легион "Кондор" и пехотный 

добровольческий корпус. В этих условиях 23 октября СССР заявил, что не 

может считать себя нейтральным, начав снабжать республиканцев 

вооружением и боеприпасами, также направив в Испанию военных советников 

и добровольцев (прежде всего, летчиков и танкистов). Ранее по призыву 

Коминтерна началось формирование семи добровольческих 

интернациональных бригад, первая из которых прибыла в Испанию в середине 

октября. При участии советских добровольцев и бойцов интербригад 
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наступление франкистов на Мадрид было сорвано. Широко известен 

прозвучавший в тот период лозунг "¡No pasaran!" ("Они не пройдут!"). Тем не 

менее, в феврале 1937 года франкисты заняли Малагу и начали наступление на 

реке Харама к югу от Мадрида, а в марте атаковала столицу с севера, но 

итальянский корпус в районе Гвадалахары был разгромлен. После этого 

Франко перенес основные усилия в северные провинции, заняв их к осени. 

Параллельно франкисты вышли к морю у Винариса, отрезав Каталонию. 

Июньское контрнаступление республиканцев сковало силы противника на реке 

Эбро, но в ноябре закончилось поражением. В марте 1938 года войска Франко 

вступили в Каталонию, но занять ее полностью смогли только в январе 1939 

года. 27 февраля 1939 года режим Франко с временной столицей в Бургосе 

официально признали Франция и Англия. В конце марта пали Гвадалахара, 

Мадрид, Валенсия и Картахена, и 1 апреля 1939 года Франко объявил по радио 

об окончании войны. В тот же день его признали США. Франсиско Франко был 

провозглашен пожизненным главой государства, но пообещал, что после его 

смерти Испания снова станет монархией. Своим преемником каудильо назвал 

внука короля Альфонса XIII, принца Хуана Карлоса де Бурбона, который после 

кончины Франко 20 ноября 1975 года и вступил на престол. По 

приблизительным оценкам, во время гражданской войны в Испании погибло до 

полумиллиона человек (с преобладанием потерь республиканцев), причем 

каждый пятый погибший стал жертвой политических репрессий по обе стороны 

фронта. Страну покинули более 600 тысяч испанцев. 34 тысячи "детей войны" 

было вывезено в разные страны. Около трех тысяч (главным образом, из 

Астурии, Страны Басков и Кантабрии) оказались в 1937 году в СССР. Испания 

стала местом испытания новых видов вооружения и проверки новых методов 

ведения войны в преддверии Второй мировой войны. Одним из первых 

примеров тотальной войны считается бомбардировка баскского города Герника 

легионом "Кондор" 26 апреля 1937 года. Через Испанию прошло 30 тысяч 

солдат и офицеров вермахта, 150 тысяч итальянцев, около трех тысяч советских 
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военных советников и добровольцев. Среди них — создатель советской 

военной разведки Ян Берзин, будущие маршалы, генералы и адмиралы Николай 

Воронов, Родион Малиновский, Кирилл Мерецков, Павел Батов, Александр 

Родимцев. 59 человек были удостоены звания Героя Советского Союза. 170 

человек погибли или пропали без вести. Отличительной чертой войны в 

Испании стали интербригады, основу которых составляли антифашисты из 54 

стран мира.По разным оценкам, через интербригады прошло от 35 до 60 тысяч 

человек. В интербригадах сражались будущий югославский лидер Иосип Брос 

Тито, мексиканский художник Давид Сикейрос, английский писатель Джордж 

Оруэлл. Освещали их жизнь и разделяли их позиции Эрнест Хемингуэй, 

Антуан де Сент-Экзюпери, будущий канцлер ФРГ Вилли Брандт. [4] 

 В июне 1937 г. в боях близ Уэски он получил ранение, оказавшееся 

смертельным. Изначально был похоронен на юге Испании, но позже его 

останки были перезахоронены на Fiumie úti кладбище в Будапеште. [5] 

... Без характерной улыбки, говорящей об умной доброте и острой 

проницательности, нельзя себе представить его вообще, - эта улыбка полностью 

не гасла даже тогда, когда Залка сердился, что впрочем,случалось редко. 

Улыбка была как бы составной частью его устойчивого душевного состояния: 

человек с такой улыбкой не способен впадать в сплин или апатию. 

Он не любил пустословия и дешевых острот, не любил и легкомысленных 

розыгрышей, модных в то время. <...> Всегда уравновешенный, хотя и 

общительный, сдержанный, хоть и веселый <...> имел громадный боевой опыт 

бойца-интернационалиста и обостренное чувство политического предвидения. 

Такова была постоянная последовательность его гражданских функций: сперва 

он жил и боролся,затем писал книгу. Но это была естественная 

последовательность, он никогда не уходил в жизнь, словно в творческую 

командировку; книга была лишь логическим завершением его человеческого 

призвания – жить, чтобы бороться за свободу и счастье людей. [6] 
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В честь Мате Залки названы улицы в разных городах и странах, в том 

числе его имя носит улица в Советском районе Красноярска. [2] 
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ОСОБЛИВОСТІ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ КИЇВСЬКОЇ РУСІ 
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Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного 

 

Нікітіна Тетяна Юріївна 

Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного 

 

Івко Сергій Олександрович 

Військовий коледж сержантського складу 

 

Після анексії Криму, ВМС України втратили більшість своїх кораблів. 

Втім, фактична втрата флоту в умовах війни стала поштовхом до створення 

нових військово-морських сил, адже захищати Україну з моря може переважно 

тільки флот. Тому в Україні гостро стоїть питання, щодо відродження 

національного військового флоту. Саме в цей час нам не слід забувати, що 

морський напрям у військовій діяльності українського народу завжди займав 

провідне значення і з ним пов’язані доленосні події в історії нашої країни. 

За вихід до моря боролися ще з древніх часів, і ця боротьба спонукала 

розвиток мореплавства і військового флоту. Розвиток і зміцнення міжнародного 

авторитету княжої України-Русі у значній мірі стали можливими завдяки 

наявності потужного військового флоту, за допомогою якого успішно 

вирішувалися найскладніші питання міжнародних відносин тих часів. Київська 

Русь протягом кількох століть постійно змушена була вести збройну боротьбу 

проти багатьох противників, які зазіхали на її землі. При цьому важлива роль 

відводилася застосуванню військової сили не тільки на суходолі, а й на воді. 

Українські землі багаті на ріки: Дніпро з великими притоками – 

Прип’яттю та Десною та цілою мережею другорядних рік, Дністер, Буг, Сян – 
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все це природні шляхи вздовж яких відбувалась життєдіяльність Давньоруської 

держави. Природньо, що річка є найдоступніша дорога серед непрохідних 

хащів. 

Слов’яни здавна споруджували собі річкові човни. Спершу це були 

видовбані з колоди дерев – човни однодеревки. Вони мали різний розмір, для 

прикладу, у 2012 р. біля острова Хортиця експедицією Національного 

заповідника з низини Дніпра підняли на поверхню човен-однодеревку. 

Довжина човна становила 8 метрів, ширина біля 1 метру [1]. 

Різноманітністю відзначався і військовий флот Київської держави. Проте, 

на той час власне військових кораблів русичі не будували, застосовувались 

торгові, рибацькі та інші судна різноманітної модифікації та конструкцій. 

Серед найбільш розповсюджених були лодії, човни, струги, насади, 

лойви, шнеки (снеки), шитики та інші. Вони споряджувалися досить 

передовими на свій час засобами – вітрилами, веслами, якорями, щоглами, 

такелажем. 

Про абордажне оснащення кораблів Київської Русі збереглися хоча і 

мізерні, але цілком певні відомості. Воно включало тарани (балки), абордажні 

містки, щити, абордажні сітки, самбуки, канати, кішки, тощо. 

Основним типом давньоруського корабля у Х-ХІ ст. була лодія, яка 

доволі маневрена, оскільки мала як вітрила так і весла. За літописними даними 

про похід князя Ігоря на половців в 911 р., кожне таке судно вміщувало 40 осіб і 

мало 20 пар весел [2]. Давньоруська лодія, як бойовий корабель мала у 

порівнянні з важкими бойовими кораблями візантійців низку істотних переваг. 

Зокрема,  весла забезпечували маневреність і рухливість, а низька осадка 

забезпечувала маневрування на мілководді та поблизу берегів. 

Впевнено можна сказати, що у Київській Русі були спроби створити свій 

власний тип військового корабля, про це свідчать події всесвітньої історії 

Давньої Русі, що описані у літописі 1151 р. [3]. Тоді йшла боротьба за Київ і 

князь Ізяслав Мстиславич використав човни для оборони гирла Дніпра. Ізяслав 
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організував будівництво своїх лодій з військовою особливістю. Враховуючи, 

що початково судна були відкритого типу, то їх покрили дошками, які 

захищали веслярів від ураження противником. Дружинники знаходились на 

помості у захисному спорядженні і прикривали веслярів градом стріл. Крім 

того, лодія отримала два керма, один на носі, а інший на кормі, що давало змогу 

швидко змінювати напрям руху судна. 

За цим описом лодія нагадує візантійський дромон, де гребці 

розташовувались під помостом. Не виключено, що даний тип судна був певною 

військовою модифікацією річкових човнів, створених на основі візантійських 

аналогів. Це була та ж добре відома лодія, але з двома важливими 

вдосконаленням. Перше – покриття з дошок, що було «бронею», яка захищала 

гребців від стріл, друге – подвійне управління, на носі і на кормі, що 

підвищувало маневреність лодії в бою, дозволяючи хутко реагувати на появу 

підводних каменів і мілин. Досвід морських походів князя Ізяслава став базою 

для розвитку військово-морського мистецтва Київської Русі надалі. 

Також треба зазначити, що на давньоруську воєнно-морську тактику, 

особливості мореплавання і суднобудування визначальним чином впливала 

рівнинна територія і те, що основні військово-політичні центри держави – Київ, 

Переяслав, Чернігів, Полтава, Новгород, Полоцьк, Червен, Перемишль – 

знаходилися від моря досить далеко. Щоб подолати пороги і "волоки", 

необхідні були плоскодонні судна з мінімальною осадкою, легкі і порівняно 

невеликі за розмірами. Водночас вони повинні були бути досить 

вантажопідйомними, дешевими і простими за будовою. Одне і те ж судно мало 

служити і як морське, і як річкове. Річкове судно могло і не задовольняти 

вимоги, що ставляться до морських кораблів, але морське судно обов'язково 

повинно було бути придатним і як річкове. 

Про тактику флоту Київської Русі можна зробити висновки з походу 

князя Володимира, сина київського князя Ярослава Мудрого у 1043 р. на 

Царград докладно зробленого візантійським хроністом ХІ ст. Михайлом 
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Пселлом [4]. 

Після невдачі під стінами Царграду із-за шторму, який знищив флот 

Володимира, візантійський імператор організував переслідування уцілілих 

лодій флотилії русів. Коли командувач візантійської флотилії захопився 

погонею, руси, використовуючи свою перевагу в маневреності і 

швидкохідності, вступили в бій, розгромивши візантійців та потопивши 

декілька ворожих суден, захопили чотири галери і захопили командувача 

флотилії. 

Також, у літописному описі походу Олега на Царград у 907 р. 

повідомляється, що судна русів були поставлені на колеса і пішли на приступ 

фортеці, що злякало ворога і змусило його капітулювати [1]. 

Можна зробити висновок, що легкість, рухливість і швидкохідність 

давньоруських суден зумовлювали і відповідну тактику русів на морі. А 

можливість швидкого відступу у відкрите море або до мілководних берегів, 

плавнів і річкових гирл, де не в змозі були б наздогнати їх важкі судна 

грецького типу, зумовлювала морську тактику застосування флоту нашими 

предками. 

Отже, Київська Русь йшла своїм самобутнім шляхом, зовсім не 

відгороджуючись від сусідів, запозичаючи у них і, у свою чергу, передаючи їм 

свої навички, свій досвід, своє мистецтво, створюючи оригінальні судна і 

своєрідну морську тактику, ефективну і живучу, перевершивши багато народів 

у галузі суднобудування, як за кількістю, так і за якістю суден, а головне, у 

воєнно-морському мистецтві і морській доблесті. Це свідчить про величезний 

історичний досвід морських походів і битв Київської Русі, та  додає 

впевненості, що Україна має достатній і потужний ментальний потенціал щодо 

відродження могутності на морі. 
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Машинне навчання з кожним днем стає все доступнішим, з'являється все 

більше можливостей застосовувати цю технологію, використовуючи вже 

«готові» компоненти. Для таких типових задач, як класифікація зображень, 

можна скористатися готовою архітектурою (AlexNet, VGG, Inception, ResNet і 

т.д.) і навчити модель на власному наборі даних. Однак, глибокі нейронні 

мережі вимагають великого обсягу вхідних даних для того, щоб добре 

натренувати всі шари нейронної мережі, а ми не завжди маємо можливість 

задовольнити цю вимогу. Вирішити цю проблему допомагає метод Transfer 

Learning. 

Основна ідея методу передачі моделі навчання ґрунтується на тому, що 

навчивши нейронну мережу на великому наборі даних ми можемо застосувати 

отриману модель і до набору даних, який раніше ця модель ще не зустрічала. 
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Саме тому методика називається transfer learning – передача процесу навчання з 

одного набору даних на інший. 

Для того, щоб ми могли застосувати методику передачі моделі навчання 

нам знадобиться виконати наступні кроки: 

обрати вихідну модель: для передачі своїх знань цільовій моделі 

вибирається попередньо навчена модель; 

здійснити адаптацію вихідної моделі для створення цільової моделі: деякі 

особливості вихідної моделі можуть відрізнятися від навчальних даних цільової 

моделі; 

провести тренування вихідної моделі для досягнення цільової моделі: 

після налаштування вихідної моделі цільова модель досягається за допомогою 

вихідної моделі як вихідної точки. 

Цей процес проілюстровано на рисунку 1. 

 

              
Рис. 1. Загальний процес transfer learning 

 

Як вже було сказано, нам треба замінити останній шар згорткової моделі. 

Ми виконуємо цю операцію, тому що кожен набір даних складається з різних 

кількостей вихідних класів. Наприклад, набори даних у ImageNet містять 1000 

різних вихідних класів. FashionMNIST містить 10 класів. Наш набір даних для 

класифікації становить лише 3 класи. Саме тому необхідно змінити останній 
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шар нашої згорткової нейронної мережі, щоб він містив то кількість виходів, 

яке б відповідало кількості класів в новому наборі. 

Так само нам необхідно переконатися, що ми не змінимо заздалегідь 

навчену модель під час процесу тренування. Рішення полягає у відключенні 

змінних вихідної моделі – ми просто заборонимо алгоритму, оновлюючому 

значення при прямому і назад поширенні, їх міняти. Цей процес називається 

«заморожуванням моделі» (див. рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Процес «заморожування моделі» 

 

«Заморожуючи» параметри попередньо навченої моделі, ми дозволяємо 

навчатися тільки останньому шару мережі класифікації, значення змінних 

вихідної залишаються незмінними. 

Якщо ми не «заморозимо» змінні вихідної моделі, то в процесі навчання 

на новому наборі даних значення змінних будуть змінюватись. Це відбувається 

тому, що значення змінних на останньому шарі класифікації будуть заповнені 

випадковими значеннями. Через випадкових значень на останньому шарі наша 

модель буде допускати великі помилки в класифікації, що, в свою чергу, 

спричинить серйозних змін вихідних ваг в попередньо навченої моделі, що 

вкрай небажано для нас. 
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Таким чином, можна зробити висновок, що метод Transfer Learning є 

чудовим інструментом для вирішення тих дослідницьких проблем, де обсяги 

вхідних даних для навчання моделей є незначними.  
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Nowadays there are a lot of different opportunities in IT, one of which is 

computer graphic. In our everydays lifes we analise huge ammount of information 

and sometimes its hard for us to sort out all the data we have find, so there is a 

demand for a different display . This is a reson why computer graphic, that allows to 

visualise measurement data, medical diagnostics, computer simulation etc, is so 

popular. 

In 1984 one of the newest ways of creating animation, that being developed at 

those time, was Abel Image Research, founded by Robert Abel, a pioneer in 

computer graphiс, and his group. A computer was used as a tool for making 

characters move and believable lifelike ways. The challengers were given a 

storyboard of a robot, who had move like a woman, so their task was to make such a 

robot moving like a human. This had never been achieved using computer animation. 

They built the robot, made out of foam, and her environment in pieces from the 

smallest fingers joints to the torso, to neck etc. In total, nineteen pieces had to be put 

together in creative way for the computer. Once the basic design was completed, a 

phone model was made. It provided three dimensional measurements needed for the 

computer. For accuary look, the model was sliced in cross sections. All the 

dimenstions were fed into the machine and stored as digital information. 
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Playing around with dials, zooming in and out, we would figure out that the 

data is stored as a collection of curves which spin around and define an entire level. 

As a result, the robot itself ended up being defined in terms of slices, which everyne 

of them ended up being defined by a curve. 

There is a lot of different ways  to represent a continious curve, but the most 

likely way that they were representing it would have been splines. 

Namely, in computer graphics, a spline is a curve that connects two or more 

specific points, or that is defined by two or more points. The term can also refer to the 

mathematical equation that defines such a curve. 

Splines are used in graphics to represent smooth curves and surfaces. They use 

a small set of control points (knots) and a function that generates a curve through 

those points. This allows the creation of complex smooth shapes without the need for 

mainpulating many short line segments or polygons at the cost of a little extra 

computation time when the objects of a scene are being designed.  

The easiest example to help to understand how this works is to examine a curve 

that is like the graph of a function, like y = . This is a special case of a polynomial 

function. 
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В структурі загальної захворюваності хвороби бронхо-легеневої та 
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серцево-судинної систем розглядають як такі, що супроводжуються високим 

рівнем інвалідизації і смертності, при цьому провідну роль приділяють 

захворюванням, медичну і соціальну значущість котрих важко перебільшити і 

особливо в умовах їх поєднання - хронічному обструктивному захворюванню 

легень (ХОЗЛ) та гіпертонічній хворобі (ГХ) [8, 9, 10, 11].  

Слід зазначити, що у механізмах формування патології бронхо-легеневої і 

серцево-судинної систем на даний час значуща роль приділяється порушенню 

функціонального стану ендотелію та змінам коагуляційної ланки системи 

гемостазу. Відзначаючи ключове значення у патогенезі захворювань [3, 5] 

наголошується на їх участі у формуванні судинних катастроф [1, 2, 4] та 

визначенні ступеня кардіоваскулярного ризику таких хворих [6], що не 

виключає їх синергізм в умовах коморбідності ХОЗЛ і ГХ. Незважаючи на те, 

що поєднання означеної патології у хворих викликає велику зацікавленість 

широкого кола дослідників і лікарів-практиків, вивчення показників гемостазу 

обмежується визначенням лише деяких з них, а дослідження функції ендотелію 

та системи гемостазу у таких хворих не є численними.  

Метою дослідження було проаналізувати особливості змін показників 

системи гемостазу і функції ендотелію у хворих на ХОЗЛ із компенсованим 

легеневим серцем в умовах коморбідності з ГХ та визначити їх роль як 

маркерів підвищеного ризику судинних ускладнень.  

Було досліджено 64 хворих на ХОЗЛ II стадії із компенсованим хронічним 

легеневим серцем [7] (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) [12]; група контроля була представлена 15 практично 

здоровими особами відповідного складу за ознаками статі та віку.  

Оцінку судинно-тромбоцитарної і плазмової ланок гемостазу визначали за 

кількістю тромбоцитів (Тр) за G. Brecher et al., протромбінового часу (ПтЧ) за 

В.П. Балуда, антитромбіну-ІІІ (Ат-ІІІ), тромбінового часу (ТЧ), толерантності 
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плазми до гепарину (ТПГ), плазмінового лізису (ПлЛ) за методиками Е.Д. 

Гольдберг, фібриногену (Фг), розчинного фібрину (РоФ) за Т.Н. Горшковой та 

Х.Д.Ломазовой).  

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. Отримані 

результати дослідження порівнювались між групами хворих та з показниками 

практично здорових осіб (група контроля, n=15), які мали ідентичну 

обстеженим хворим статево-вікову структуру.  

Обробка отриманих даних проводилась з використанням ліцензійних 

програм Microsoft Office 2003, Microsoft Excel Stadia 6.1/prof. Для всіх 

показників вірогідність 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.  

Даними аналізу змін показників гемостазу було з’ясовано, що у хворих на 

ХОЗЛ, порівняно з практично здоровими особами, підвищувались вміст Тр*** 

(320,0±4,0 Г/л порівняно з 280,0±10,0 Г/л), Фг*** (5,0±0,4 г/л проти 2,42±0,2 

г/л), показник ТЧ*** (22,0±0,6 с проти 14,6±0,8 с), знижувались ТПГ*** 

(310,0±2,5 с проти 360,0±12,0 с) та Ат-ІІІ* - до 19,0±0,6 % (в контролі - 

20,9±0,4 %), проте зміни показників ПтЧ, РоФ та ПлЛ (в групі контроля, 

відповідно, 16,4±0,6 с, 0,52±0,02 ум. од. та 135,4±2,2 с) мали лише характер 

тенденції. За наявності коморбідної ГХ у хворих на ХОЗЛ зміни були більш 

значущими, суттєво підвищеними, порівняно з практично здоровими особами, 
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були вміст Тр*** (330,0±5,0 Г/л), Фг*** – в 2,7 рази (6,6±0,6г/л), показники ТЧ*** 

– більш, ніж в 2,2 рази (33,0±0,8с), в 2,1 рази – ПтЧ*** (34,2±0,4с) і в 1,3 рази – 

ПлЛ*** (185,0±2,3с). Відмічалось також суттєве (в 1,8 рази) зниження ТПГ*** 

(200,0±4,0с) і Ат-ІІІ*** (майже в 1,3 рази - до 16,3±0,3%), при цьому 

спостерігалось більше ніж утричі збільшення показника РоФ (1,8±0,6 ум. од.), 

що відбивав активацію проміжних ланок тромбоутворення. Порівняно із 

хворими на ХОЗЛ у хворих з коморбідною патологією були суттєво 

підвищеними вміст Фг# (в 1,3 рази), показники ТЧ### (в 1,5 рази), ПтЧ### (1,8 

рази), ПлЛ### (в 1,3 рази), РоФ# (в 2,4  

рази), а зниженими ТПГ### (в 1,5 рази) та Ат-ІІІ# (майже в 1,2 рази).  

Отримані нами результати, таким чином, певною мірою визначали 

наявність у хворих на ХОЗЛ ознак гіперкоагуляції (Тр, Фг, ТПГ, Ат-ІІІ, РоФ) в 

умовах хронічного запального процесу, активації системи фібринолізу (ТЧ) і, 

водночас, більш вираженого її пригнічення (ПлЛ) і підвищення ПтЧ в умовах 

коморбідності із ГХ, що, можливо, було обумовлено зниженням вмісту та/або 

активності ряду прокоагулянтних факторів.  

Знайдено, що у хворих на ХОЗЛ, порівняно з контролем, мало місце 

зниження вмісту NOХ майже в 1,4** рази (4,7±0,3 мкмоль/л проти 3,4±0,2 

мкмоль/л в контролі) та зниження більш, ніж у 1,5*** рази, ЕНВД (9,0±0,3% 

проти 13,8±0,7%). За умов наявності коморбідної ГХ у хворих на ХОЗЛ 

зниження рівня NOХ було більш значущим (16,2±1,3 мкмоль/л) – більш, ніж у 

2,2*** та 1,6### рази порівняно, відповідно, з групою контроля та хворими на 

ХОЗЛ, спостерігалось суттєве підвищення вмісту ЕТ-1 (5,2±0,10 пмоль/л) - в 

1,6*** рази порівняно з практично здоровими особами (3,2±0,5 пмоль/л) та в 

1,3### рази - з хворими на ХОЗЛ (4,0±0,4 пмоль/л), при цьому показники ЕЗВД 

(10,2±0,4%) та ЕНВД (7,0±0,2%) були найбільш низькими (р<0,001), позитивно 

корелювали з NOХ  (відповідно, r= 0,36 і r= 0,44; p<0,05 ) та приділявся 

негативний зв’язок (r= -0,49; p<0,05) між NOХ и ДППА (5,2±0,1 мм). Означене 
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вище свідчило про наявність у хворих на ХОЗЛ ознак дисфункції ендотелія [5] 

иа значно більш вираженості її у хворих з коморбідною патологією.  

Підсумовуючи вищевикладене слід констатувати, що у хворих на хронічне 

обструктивне захворювання легень із компенсованим хронічним легеневим 

серцем характер змін системи гемостазу відбиває підвищення активності 

коагуляційної ланки та асоціюються з порушенням функціонального стану 

ендотелію із вагомою перевагою вазоконстрикторних потенцій. Найбільш 

вираженими ознаки дисфункції ендотелію та синдрому гіперкоагуляції із 

пригніченням фібринолітичної активності притаманні хворим на хронічне 

обструктивне захворювання легень із коморбідною гіпертонічною хворобою, 

що слід розглядати як маркери підвищеного ризику тромбогенних судинних 

ускладнень і ураховувати при формуванні стратегії і тактики лікування.  
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Сисецкий А.П.  

КОРРЕКЦИЯ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ ПРИ 

ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА, ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ 

БОЛЕЗНИ И СОМАТОФОРМНЫХ РАССТРОЙСТВАХ 

 

Сисецкий А.П. 

 

Во время  пандемии COVID-19 актуально уменьшение 

психоэмоционального напряжения, особенно при ишемической болезни сердца 

(ИБС), гипертониче-ской болезни (ГБ) и тревожно- депрессивних 

расстройствах, когда его уро-вень и так чрезвычайно высок. Пациентам с 

сердечно-сосудистой патологи-ей и соматоформными расстройствами 

свойственно ощущение отсутствия своих границ, феноменологически  - 

страдание от избытка ограничений. По-мимо адекватной фармакологической и 

хирургической коррекции им крайне необходимо целевое  структурирование 

внутреннего психологического пространства (ВПП).   

Материал и методы. 1 гр. пациентов - 40 мужчин 42,8 ± 1,3 лет с 

стабиль-ной стенокардией напряженяи II-III ФК, гипертонической болезнью ІІ 

ст. и тревожно- депрессивными расстройствами назначалось традиционное 

лече-ние  (β-адреноблокаторы, нитропрепараты, блокаторы кальциевых 

каналов, транквилизаторы) и лечебная физкультура. Рандомизированная 2 гр. - 

40 мужчин 43,4 ± 1,2 лет - дополнительно выполняла  голографическое модели-

рование с ландшафтно-образной кинезиотерапией.  Исследовался уровень 

психоэмоционального напряжения  до и после 10-дневного курса коррекции, а 

также ишемическая активность и кардиогемодинамика. Верификация про-

водилась коронаровентрикулографией, суточным мониторингом ЭКГ и 

артериального давления, ВЭМ, ЭхоКГ, "Тестовой самоидентификациной 

системой","Самооценкой уровня психоэмоционального напряжения".  
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Методика голографического моделирования. В процессе внутреннего   

“дви-жения” от неясных ощущений до чёткого восприятия собственного 

состоя-ния важно фокусирование на конкретных элементах нашей чувственной  

сфе-ры - образах наших состояний. Репродуцирование образов  - постоянная ак-

туальная потребность. Вместе с тем объёмное или голографическое мыш-ление 

очень важно в новых технологиях визуализации сердца и головного мозга, в 

частности с использованием искусственного интеллекта. Для струк-

турирования ВПП с целью психологической декомпрессии и продуктивного 

динамического развития в кризисных условиях использовался  объединён-ный  

интегративный образ внутреннего состояния.  

Интегративний образ (ИО)  - мгновенный “срез” ВПП, образующийся во 

внутреннем поле зрения  при объединении образов цвета (ахроматически) - 

зрительный анализатор, звука - слуховой, запаха - обонятельный, вкуса - 

вкусовой, прикосновения - тактильный и дви-жения - проприоцептивный 

анализаторы. Созданый внутреннний ИО трансформируется во внешний  ИО 

при визуализации его в графической композиции или кинестетически. При этом 

осмысливается собственное состояние и уменьшается психоемоцио-нальное 

напряжение, особенно при кризисных состояниях - ИБС, гипертони-ческой 

болезни и соматоформных расстройствах. 

Методика состоит с трёх уровней, которые подразделяются на этапы. I 

уро-вень. 1. Во внутреннем поле зрения по очереди  слева направо расстатрива-

ются базисные геометрические фигуры - элементи архетипного моделирова-ния 

и психофизиологической регуляции собственного состояния - точка, пря-мая 

линия, треугольник, квадрат, круг, восприятие которых характеризуется 

высокой нейрофизиологической  активностью. Выбирается оптимальная фи-

гура. 2. Во внутреннем поле зрения  от центра к периферии расстатриваются 

основные спектральные цвета и выбирается оптимальный. 3. Объединяются и 

расстатриваются избранные фигура и цвет. 4.  Производится развёртка цветной 

фигуры в объёме - объёмная голограмма. 5. Объёмная голограмма  
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визуализируется графически и кинестетически. 6. Поэтапно представляются и 

объединяются с развёрткой в объёме модифицированная ( производная от 

оптимальной базисной геометрической) фигура и нюансированный (произ-

водный от оптимального) цвет с визуализацией  объёмной голограммы гра-

фически и кинестетически. 

II уровень. Собственно создание  ИО. 1. Последовательно прелставляются 

и создаются графические эквиваленты образов оптимального цвета  (ахромати-

чески), звука, запаха, вкуса, прикосновения и движения. 2. Все образы объе-

диняются  в один - ИО. 3. Созданный ИО мысленно располагается в агрес-

сивной и комфортной внешних средах с а- и хроматическим графическим и 

кинестетическим отражением его модификаций в них и  самого процесса 

трансформации.  

ІІІ уровень. 1. Мысленное дистациирование ИО с а- и хроматическим 

отраже-нием этапов процесса его трансформации. 2. Мысленное 

дистанциирование ИО  в ближнее и отдалённое бдущее с а- и хроматическим 

графическим и ки-нестетическим отражением этапов процесса трансформации. 

При этом про-исходила постепенная трансформация образов на основании 

созданных, ко-торые интенсивнее по воспритию от исходных. Дальнейшая 

работа проводи-лась именно с ними или же с предварительно созданными, если 

на каком-то этапе они начинали восприниматься более  активными. 

Особенно важна графическая и  кинестетическая развёртка созданных на 

всех уровнях ИО. При этом не только уточнялась реальность его существова-

ния, но и постоянно находились пути  собственного видения своего состоя-ния 

и реальности. В новых диагностических технологиях также используют-ся 

виртуальные структуры, в которых дематериализация формы при переходе в 

знаковую информационную систему приводит вначале к её схематизации, 

упрощению и жёсткости, а затем в процессе контролированной коррекции - к 

графическому и кинестетическому воспроизведению во внешней реальности. 
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При создании ИО структурируется ВПП и активизируется жизненный 

потен-циал. Посредством ИО в среде с определённым пространственным 

решением возможно моделирование личностных особенностей, способа 

восприятия действительности, стиля жизни и собственного жизненного пути.  

Необходимо время, чтобы привыкнуть к созданным образам, 

визуализиро-вать их и таким образом осознать своё состояние, своё Я и 

продуктивно из-менить его, уменьшив  уровень психоэмоционального 

напряжения при ранее не воспринимавшихся внутренних и внешних 

проблемах. 

Благодаря ИО, который отражает реальное настоящее состояние и при его 

развитии - будущее, осмысливаются закономерности нашей жизни, выявля-

ются жизненные  резервы, что позволяет коррегировать  собственное состо-

яние, стимулировать развитие и создавать жизненную перспективу. ИО - ди-

намичный образ самого себя - позволяет определять своё внутреннее состоя-

ние посредством активного представлени и визуализации, укрепляя и обога-

щая наши эмоциональные ресурсы и коммуникативные возможности, трени-

руя способность к мобилизации жизненного опыта, развивать саморегуля-цию, 

оптимизировать нашу жизнь и уменьшать психоэмоциональное  напря-жение. 

Результаты. По сравнению с 1гр. во 2гр. пациентов 

кардиогемодинамика улучшилась более существенно: увеличились сердечный 

и ударный индексы, минутный объём кровообращения , уменьшилась фаза 

напряжения правого желудочка (Р < .0,05).  В 1гр. систолическое артериальное 

давление снизи-лось с 172 ± 1 до 143 ± 1 мм рт. ст. (Р < .0,05), диастолическое - 

с 103 ± 1 до 92 ± 1 мм рт. ст., во 2 гр. - соответственно: с 173 ± 1 до 131 ± 1 мм 

рт. ст. (P < .0,05) и от 106 ± 1 до 82 ± 1 мм рт. ст. (P < .0,05). Частота и 

длительность ишемических эпизодов уменьшились у 73% больных 2гр. и 14% -

1 гр. 
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Индексы психоэмоционального напряжения (ИПН) до начала коррекции 

в 1гр. и 2гр. были соответственно: тревога - 8,76-8,78, агрессивность - 4,62-4,64, 

страх смерти - 8,11-8,13, чувство одиночества - 8,51 -8,53; суицидность - 4,33-

4,31. ИПН после коррекции в 1гр. и 2гр.: тревога - 7,32 и 3,55, агрессив-ность - 

3,98 и 2,35, страх смерти -  7,21 и 3,48, чувство одиночества  - 7,33 и 4,25; 

суицидность - 3,79  и  2,17 соответственно. До начала коррекции 76% 

пациентов 2 гр. и 78% 1гр. оценивали своё состояние как плохое, 24% та 22% - 

очень плохое. После коррекции 6% пациентов 1гр. отмечали плохое состоя-ние, 

56% - удовлетворительное, 38% - хорошее.  Соответственно  34% паци-ентов  

2гр. отметили удовлетворительное состояние, 57% -  хорошее и  9% - отличное. 

У 57% пациентов 2гр. значительно уменьшены дозы β-адренобло-каторов и 

блокаторов кальциевых каналов при сохранении стабильных пара-метров 

кардиогемодинамики. У 48% пациентов этой группы отменены транк-

вилизаторы. 

Снижение уровня психоэмоционального напряжения  у пациентов с 

стабиль-ной стенокардией напряжения II-III ФК, гипертонической болезью ІІ 

ст. и со-матоформными расстройствами посредством  голографического 

моделирова-ния и ландшафтной образной кинезиотерапии позволяет 

уменьшать  интен-сивность их фармакологической коррекции с улучшением  

психоэмоциональ-ного состояния и кардиогемодинамики. 
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Термін «Новий час» зародився ще в XVI столітті, як найменування однієї 

з чотирьох епох європейської історії, що слідувала після античності і 

середньовіччя. В термінологічному словнику П. Е. Генчанівської дано 

визначення даному поняттю: «Новий час – період в історії людства, що 

знаходиться між Середньовіччям і Новітнім часом і охоплює XVII-XIX ст. У 

цей час формується техногенна цивілізація, усталені суспільні відносини, 

відбувається становлення раціоналістичного й емпіричного мислення» [1, с. 

134]. 

У різних джерелах по-різному визначають дату початку Нового часу. 

Деякі історики стверджують, що відкриття Америки в 1492 р. стало тим самим 

початком. В інших джерелах вказується, що зародження Нового часу 

доводиться на початок епохи Відродження і Реформації в Європі. Спори ще 

ведуться, але дослідження показують, що великий вплив мали революції, що 

відбувалися в той час в Європі, такі як: Нідерландська революція XVI ст., 

Англійська революція XVII ст., Французька революція XVIII ст. і 

загальноєвропейська революція XIX ст. [2, с. 3]. 

Новий час – це період великих змін в усіх сферах життя, що мали велике 

значення для європейської історії. Найважливішою рисою Нового часу став 

промисловий переворот – перехід від мануфактурного до машинного 
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виробництва, що поклав початок індустріалізації, тобто створенню великого 

машинного виробництва в усіх галузях економіки. В наслідок цих процесів, в 

Європі відбувався перехід від суспільства аграрного типу до індустріального 

суспільства. До того ж, в XVII столітті Європа переживає наукову революцію, 

відбуваються нові відкриття, зростає процес секуляризації, релігія втрачає свій 

безумовний авторитет, на перший план висуваються знання та розум [2, с. 4]. У 

наступні століття темпи розвитку науки і техніки тільки набирають обертів. В 

результаті зростає грамотність населення і розвивається система освіти, яка 

охоплює все більш широкі верстви населення. У сфері художньої культури 

характерною рисою стають більш швидкі темпи формування різних художніх 

стилів, які часто співіснують і мають виражені національні риси. 

Зміни, які відбувалися в економічному, політичному і духовному житті 

європейського суспільства в XVI-XIX століттях, знайшли своє відображення в 

костюмах і сприяли розвитку нових методів поширення моди. Проаналізуємо 

хронологію змін даних методів.  

В епоху Відродження основною формою поширення моди були портрети 

знаті, збірники моделей для мережив та збірники національних костюмів 

народів світу.  

В XVII ст. мода змінюється частіше ніж в попередні роки, тому 

з'являється потреба в нових формах її поширення. В середині XVII ст. у Франції 

була винайдена Пандора, що являла собою велику воскову ляльку. На них 

надягали модні туалети і виставляли у вітрині паризького магазину на Сен-

Оноре. Відомо, що було два види Пандор: на великій Пандорі, розмір якої 

становив половину людського зросту, демонстрували парадні сукні, а маленьку 

Пандору, висотою в чверть зростання людини, наряджали в ранковий наряд. 

Після демонстрації в Парижі, ляльок відправляли в інші європейські столиці [3, 

с. 59]. 

XVII ст. – це час зародження і поширення друкованих видань, в яких 

можна було побачити ілюстрації костюмів від відомих живописців. Перший 
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такий журнал побачив світ в 1672 році і мав назву «Mercure galant» («Галантний 

Меркурій») – це був чоловічий журнал. Пізніше англійський видавець і 

журналіст Дасон Делтон видав й жіночу версію даного журналу – «Ladies 

Mercury» («Дамський Меркурій») [4, с. 242]. 

У другій половині XVIII ст. з'явилися перші спеціалізовані модні 

журнали. Такі журнали стали новим двигуном поширення моди і мали зовсім 

інший вигляд  – це були великі гравюри, які розфарбовувалися аквареллю 

вручну і супроводжувалися описом кожної деталі костюму, крою та тканин. 

Велика кількість людей не мали можливості купувати дорогі друковані 

видання, тому основним джерелом поширення моди були зразки костюма 

аристократії та Пандори, що продовжують подорожувати світом. 

У 2 пол. XIX ст. журнали мод забезпечуються викрійками, порадами по 

шиттю, в'язанню та вишиванню. Збільшується рівень друкарської справи, 

журнали виходять тепер великими тиражами, ціна на них знижується, вони 

стають доступнішими для більшої кількості людей. Вперше в журналах 

з'являються фотографії. В кінці XIX ст. у Франції створюють перші Будинки 

моделей та влаштовують виставки та демонстрації на манекенах та 

манекенницях робіт видатних модельєрів тих часів [3, с. 75].  

Отже, у Новий час відбулися великі зміни у всіх сферах життя 

суспільства: і в економічній, і в політичній, і в культурній, і в сфері моди. 

Урбанізація, наукова революція, індустріалізація та промисловий переворот 

мали прямий вплив на поширення зацікавленості людей в слідуванні моди та 

пошуку джерел, що будуть надавати актуальну інформацію. Хоча період був 

коротшим за попередні епохи, він мав велике значення для європейської історії 

та привів до великих зрушень в друкуванні журналів, які до сьогоднішнього 

дня не втрачають своєї популярності в якості джерела поширення моди. 
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АНАТОМІЧНИЙ АЛЬБОМ УКРАЇНСЬКОГО ЖИВОПИСЦЯ ПЕТРА 

ОЛЕКСІЙОВИЧА БАСАНЦЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ В КДХІ  

 

Мельничук Анастасія Ігорівна 

 аспірантка кафедри теорії і історії мистецтва, викладач пластичної анатомії               

           Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури 

м. Київ, Україна 

 

Анатомічні рисунки українського живописця та графіка, професора 

Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури  Петра 

Олексійовича Басанця, виконані під час навчання в Київському державному 

художньому інституті у 1953-1954 рр., є недослідженою сторінкою 

мистецтвознавства та заслуговують особливої уваги у висвітленні методики 

викладання пластичної анатомії у КДХІ. 

Уродженець Чернігівщини, вищу освіту здобув в Одеському художньому 

училищі ім. Грекова (1952) [1]. По закінченні Київського художнього інституту 

у 1958 році, Басанець був прийнятий на викладацьку діяльність (1961), 

працював на кафедрі рисунку та живопису близько сорока років [1]. Безліч 

творів митця глибоко реалістичні та відображені у різних мистецьких жанрах: 

пейзажі, портреті, побутовій та історичній картинах.  

З метою підвищення освітнього рівня та художньої майстерності 

майбутніх митців, у період навчання П. О. Басанця в КДХІ (1953-1954 р.р.) на 

викладання  пластичної анатомії зараховують живописця Ніну Сергіївну Ган. 

Завдяки рисункам Басанця можливо оцінити весь методичний запас, яким 

керувались викладач та учні в кабінеті пластичної анатомії: методичні 

препарати (скелет, розібраний скелет, анатомічний розфарбований муляж 

голови, хребці на стенді та Мюнхенський торс), а також науково-допоміжні 

матеріали, як схеми, методичні посібники, таблиці, тощо. 
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Невисвітлена скарбниця анатомічної спадщини митця зберігається в 

домашній колекції Юрія та Олександри Басанців. Великий доробок практичних 

завдань складає 25 анатомічних рисунків, зроблених у 1953-1954 роках під час 

навчання в КДХІ, про що свідчать печатки Інституту на кожному рисунку. В 

колекції представлені: анатомічний розфарбований муляж голови (профіль та 

3/4 спереду), череп у трьох поворотах (фас, профіль, 3/4 ззаду), скелет (грудна 

клітка з тазовим поясом в профіль, фас, 3/4 ззаду), хребці, Мюнхенський торс 

(фас, профіль, ззаду), кістки нижньої кінцівки, врисовування скелету і м’язів в 

контур фігури, права кисть руки, колінний суглоб (фас, 3/4 спереду). Проте, 

недослідженими залишаються два рисунки (кріплення м’язів до грудної клітки 

(рис.1) та зображення м’язів стопи (рис.2)), перерисовані з анатомічного 

посібника, який, на жаль, важко встановити. 

 

Рис. 1. П. О. Басанець. Анатомічний рисунок. Кріплення м’язів до грудної клітки. КДХІ 

1953-1954 р.р. 
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Рис. 2.  П. О. Басанець. Анатомічний рисунок. М’язи стопи. КДХІ 1953-1954 р.р. 

Великої уваги потребує висвітлення естетичного підходу виконання та 

оформлення завдань, які мали великий вплив в методичній практиці з 

пластичної анатомії: до верхньої частини кожного рисунку прикріплювалась 

прозора калька, поверх якої художник обводив контур рисунка і підписував 

назви різних частин кісткової та м’язової основ. Така частина підготовки являла 

собою «конспектовані рисунки». Більшість з завдань виконані в тоні 

(Мюнхенський торс, череп та грудна клітка з тазовим поясом). Використані 

матеріали художника є різноманітними: червоний та графітний олівці, білила та 

акварель (вохра жовта і палена умбра), перо та туш. Рисунки дають нам змогу 
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проаналізувати вимоги щодо практичних завдань з пластичної анатомії в КДХІ 

за 1953-1954 роки, а отже і оцінити рівень художньої підготовки.  

Відтак, можна впевнено стверджувати, що збережені анатомічні рисунки  

Басанця в колекції його сім’ї є унікальною знахідкою для ознайомлення з 

методичним підходом по пластичній анатомії  у 1953-1954 роках в КДХІ. 

Практичне завдання з підготовки художників потребувало не лише 

методичного забезпечення (кістяк, анатомічний муляж та екорше), а й вивчення 

та засвоєння матеріалу з анатомічного посібника для художників. Слід 

наголосити на естетичному вирішенні практичних завдань та використанні 

різних технічних матеріалів, що відігравало важливу роль в навчальній 

практиці з курсу пластичної анатомії. Перспективи подальших досліджень 

полягають у визначені підручника, з якого були скопійовані два анатомічних 

рисунки зі спадщини митця. 
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 Початок 1990-х років в українському мистецькому полі був позначений 

численними процесами, як стали можливими тільки з появою у митців 

можливості вільно  часто пересуватися різними країнами світу, з  реалізацією 

ідеї про мистецьку мобільність. Саме завдяки цьому світовий художній простір 

із часом познайомився з таким феноменом, як український екслібрис – один з 

найцікавіших, закритіших, специфічніших сегментів вітчизняної друкованої 

графіки. Кілька сотень років історії снування та розвитку друкованої графіки 

України мають у своїх анналах і окрему, самостійну сторінку – книжковий 

знак, перші зразки якого можна спостерігати ще з XVI cт. До сьогодні в силу 

своєї складності, як у створенні – для митця, так і в аналізі, інтерпретації – для 

критика – це один з найгірше відомих феноменів українського мистецтва, який 

тільки нещодавно почав серйозно піддаватися науковому тлумаченню. Навіть 

зараз ми можемо говорити мінімум про дві тенденції еволюції книжкового 

знаку у країні – з одного боку, це частина офіційного, академічного мистецтва 

графіки, з іншого – арт-феномен, що давно набув комерційного характеру. Міра 

дослідженості у них однаково незадовільна. Проте саме екслібрис є тим 

інструментом, тим містком, який досить швидко дозволив прокласти шлях від 

вітчизняного сучасного мистецтва до відомих крупних світових колекцій. 

Книжковий знак почав свою новітню історію існування на теренах 

України лише після набуття державою незалежності. Хоча цей факт лише 

http://orcid.org/0000-0002-8560-1846
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опосередковано можна розглядати як одну з причин стрімкого розвитку цього 

феномену, але, все ж, зв’язок прослідкувати дуже просто: на початку 1990-х рр., 

коли вже можна було забувати про «залізну завісу», художники почали часто 

брати участь у конкурсних та виставкових проектах за межами своєї країни, 

вступати в мистецькі організації різних держав, що сприяло стрімкій 

популяризації українського екслібриса [3]. Швидко митці, що презентують 

провідні школи українського книжкового знаку, набули популярності у 

світовому арт-просторі: київська, львівська, одеська школи все частіше були 

представлені на світових заходах у галузі друкованої графіки. Але став 

можливим і процес ознайомлення зарубіжних поціновувачів екслібриса з 

українським художнім середовищем – вітчизняний арт-ринок почав 

влаштовувати виставки-конкурси за участі зарубіжних митців, на яких мали 

можливість познайомитися з новими іменами в галузі книжкового знаку  

колекціонери, і пересічні шанувальники друкованої графіки малих форм [9]. За 

часом ці події припадають саме на добу утворення Українського екслібрис-

клубу, що існує та досить плідно працює з 1994 р. Очолюваний кандидатом 

мистецтвознавства, доцентом, колекціонером Петром Нестеренком, саме УЕК 

стояв біля витоків відродження українського книжкового знаку в новітній виток 

його історії. Екслібрис незалежної України – явище, що має переважно 

комерційний характер, бо виставки можливі, на жаль, лише за умови підтримки 

приватних меценатів, колекціонерів, замовників із різних країн. Державного 

фінансування виставкова діяльність у цій галузі не має. Саме процесом 

організації перших двох виставок початку 1990-х рр.  займався екслібрис-клуб 

та кілька художників, що стали ядром нової хвилі книжкового знаку сучасної 

України. 

Перші виставки-конкурси, з яких можна починати вести новий літопис 

книжкового знаку, відбулися в 1993-94 рр. у Києві, у залах Національного 

Музею Тараса Шевченка. Перша виставка була присвячена жіночим образам у 

мистецтві графіки малих форм та мала назву «Жінка в екслібрисі». Вона була 
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першою серйозною, масштабною спробою об’єднати митців із різних країн на 

теренах українського художнього простору. Журі конкурсу складалося з 

мистецтвознавців та художників (С. Кобець, голова виставкому, головний 

редактор газети «Соборна Україна», мистецтвознавець та президент УЕК                     

П. Нестеренко, художники В. Вишняк, Р. Агірба, Г. Пугачевський).  Не 

дивлячись на те, що техніки, в яких були створені презентовані роботи, 

вражали різноманітністю, все ж можна відмітити як одну з найхарактерніших 

та основних тенденцію до головування класичних технік друкованої графіки: 

глибокого друку (офорту, меццо-тинто, акватинти, сухої голки, м’якого лаку, 

гравюри на сталі та міді тощо), високого друку (гравюри на дереві та пластику, 

ліногравюри). Звісно, можна було побачити і приклади використання 

комп’ютерної графіки, але загалом можна констатувати, що наближення до цієї 

техніки стало популярнішим тільки ближче до сьогодення, коли все частіше 

академічні техніки поступаються СAD. Ця виставка стала показовою і щодо 

загальносвітових тенденцій розвитку екслібриса к. ХХ ст. – переважна кількість 

сильних, високопрофесійних митців походила з країн Східної Європи, тоді як 

Китай чи Японія, від яких традиційно можна було очікувати цікавої друкованої 

графіки, залишилися в ар‘єргарді. Крім 49 українських митців у змаганні за 

головні призи взяли участь 142 екслібристи: художники з Росії (23), Італії, 

Бельгії, Польщі (по 7), Нідерландів (6), Аргентини, Литви (по 5),  Китаю, Чехії 

(по 4),  Словакії (3), Естонії, Іспанії, Казахстану, Німеччини, Фінляндії, 

Хорватії (по 2), Великобританії, Білорусі, Грузії, Ізраїлю, Молдови, Угорщини, 

Франції, Швейцарії, Югославії, Японії (по 1). То ж, географія достатньо 

широка, щоб можна було з повним правом окреслювати певні тенденції 

художніх процесів усередині мистецького поля екслібрису. Переможцями 

конкурсу було визнано Кароля Фелікса зі Словакії, що спеціалізується на 

техніках глибокого друку, традиційно сильних у східноєвропейських сучасних 

графіків (рис.1), Герарда Гоудена з Бельгії за гравюру на пластику та Григорія 

Босенка з Молдови з його офортом. 15 митців були відмічені статусом 
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дипломантів виставки-конкурсу                                       (3 українських митці, 2 

російських, по одному з Естонії, Литви, Китаю, Польщі, Нідерландів, Словакії, 

Великобританії, Чехїї та 2 з Бельгії).  

  

 
Рис.1. Фелікс К. «Очікування музики». С3С7 

 

 Успіх виставки та цікавість до феномену книжкового знаку спровокували 

незабаром, у тому ж 1994 р., другу міжнародну виставку. Склад журі цього разу 

трохи змінився, хоча його ядро залишилося тим самим: мистецтвознавець                    

П. Нестеренко та художники Г. Пугачевський і Р. Агірба, головний редактор 

видавничого дому «Соборна Україна» С. Кобець. Але цього разу до них 

приєдналися президент Міжнародного благодійного фонду «Благодаріння»                

О. Бажан, директор міжнародного інституту космографії Ю. Швайдак та 

патріарх УАПЦ Димитрій. Наявність у складі журі духовного лиця 

обумовлювалася тим, що цього разу виставка носила об’єднуючий характер  і 
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мала назву «Релігій багато – Бог один». Кільксть учасників була майже така ж 

(139 авторів), і географія мало змінилася: брали участь 46 митців з України, 12 

– з Росії, по 10 – з Італії та Китаю, по 6 – з Бельгії та Аргентини, 5 – з Польщі, 4 

– з Румунії, по 3 – зі Словакії та Угорщини, по 2 – З Франції, Фінляндії, 

Югославії, Казахстану, Ізраїлю, Болгарії та Австрії и по 1 – з Австралії, 

Великобританії, Іспанії, Латвії, Люксембургу, Нідерландів та Чехії. То ж, деякі 

країни брали участь у конкурсі вперше, а деякі після першої спроби не були 

презентовані. Але здебільшого ядро учасників, сформоване на першій виставці, 

залишилося сталим. Цікаво, що, як і в попередньому конкурсі, головною 

премією був нагороджений митець зі Словакії, цього разу приз виборов Петер 

Кочак за свій аркуш у техніках глибокого друку (рис. 2).   

 
Рис. 2. Кочак П. Екслібрис Р. Агірба. С4С7 
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А друга премія на виставці була присуджена аж 6 митцям,  половина з яких 

була господарями конкурсу (В. Фенчак, Б. Романов, О. Криворучко), один 

художник представляв Францію та двоє – Росію. Дипломантів конкурсу було 

теж чимало, серед их були як українці, так і представники Китаю, Угорщини, 

Росії. 

Після хвилі активності на екслібрис-полі України настає тривалий період 

тиші. Здавалося б, такий початок може стати точкою відліку бурхливої історії 

явища в новий для нього час та в нових реаліях. Але, на жаль, блискучий 

початок став найактивнішим етапом за всю подальшу історію існування 

книжкового знаку. Лише в останні роки виставковий процес на теренах України 

трохи пожвавішав, але, за рідким виключенням (спільні проекти з Чехією та 

Китаєм), це виставкові заходи, що влаштовуються під егідою УЕК, розраховані 

здебільшого на студентську аудиторію та молодих митців. То ж, розвиток та 

популяризація книжкового знаку України до сьогодні пеебуває серед задач на 

майбутнє, для реалізації яких поки тільки тривають пошуки шляхів. 
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Der Beitrag untersucht die Besonderheiten der Unterrichtsmethode in einem 

berufsorientierten Fremdsprachenunterricht an einer Technischen Hochschule unter 

Berücksichtigung moderner Bedürfnisse und Bedingungen an die Erfahrung des 

Deutschunterrichts. Die Autoren gehen dieser Problematik nach und zeigen, dass das 

Erlernen der Grammatik einer Fremdsprache oft unbewusst geschieht: die Studenten 

studieren Grammatikregeln und führen dafür Übungen durch. Aber die Studenten 

finden es schwierig, mit Literatur in einem fremdsprachigen Fach (Deutsch) 

zurechtzukommen, da es an soliden Grammatikkenntnissen mangelt. Misserfolge 

kann man durch den Mangel an elementaren sprachlichen Kenntnissen der Studenten 



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

www.openscilab.org  Педагогічні науки 

© Afanasjewa L.W., Smyrnowa M.L.   85 

erklärt werden. Die Autoren des Beitrages erklären, wie dieses Problem gelöst 

werden kann. Die Autoren zeigen Wege und Methoden der Entwicklung einer 

lexikalischen Fremdsprachenkompetenz beim Erlernen einer Fremdsprache (Deutsch) 

für Studenten einer technischen Universität. Der Artikel ist von besonderem Interesse 

für Philologen und Fremdsprachenlehrer. Stichwörter: die Fremdsprache; die 

Grammatikkenntnisse; berufsorientierte Ausbildung; sprachliche Kompetenz. 

        Problemstellung. Ein deutlicher Ausbau der internationalen Kontakte in 

verschiedenen Bereichen menschlichen Handelns hat den Wandel der Bedürfnisse 

und Ziele der Beherrschung der Sprachen der internationalen Kommunikation 

maßgeblich beeinflusst. In der modernen Welt ist es notwendig, sich auf das Erlernen 

mindestens einer Fremdsprache zu konzentrieren, um das erforderliche Niveau der 

beruflichen Ausbildung eines Spezialisten jeden Profils zu erreichen. Dies ist eine 

Voraussetzung für das Streben nach ausreichender fremdsprachlicher 

kommunikativer Kompetenz, deren Ausbildung zu einem der Hauptziele des 

Fremdsprachenunterrichts geworden ist. 

        Die Aufgabe des Fremdsprachenunterrichts an einer Technischen Hochschule ist 

es, die fachliche Fremdsprachenkompetenz der Studierenden zu formen. Diese 

Kompetenz ist integraler Bestandteil der Professionalität eines Absolventen einer 

modernen Hochschule. Ein moderner Spezialist muss den ständig wachsenden 

Informationsfluss in seiner Muttersprache beherrschen und Zugang zu Informationen 

haben, die der Weltgemeinschaft zur Verfügung stehen.  Ohne 

Fremdsprachenkenntnisse ist es heute in vielen Tätigkeitsfeldern schwierig, 

erfolgreich Karriere zu machen. Fremdsprachenkompetenz wird daher unter 

modernen Bedingungen zu einem wesentlichen Bestandteil der zukünftigen 

beruflichen Tätigkeit eines Fachmannes, insofern nimmt die Rolle des Faches 

„Fremdsprache“ an technischen Hochschulen deutlich zu. Der Bildungsstandard der 

Hochschulbildung erfordert unter Berücksichtigung der fachlichen Besonderheiten 

beim Studium einer Fremdsprache seine Ausrichtung auf die Umsetzung der 

Aufgaben der zukünftigen beruflichen Tätigkeit der Absolventen. Das praktische Ziel 
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des berufsorientierten Fremdsprachenunterrichts impliziert die Ausbildung von 

Fähigkeiten im mündlichen und schriftlichen berufsorientierten Sprechen. Der Lehrer 

muss den Studenten beibringen, sich mündlich oder schriftlich zu verständigen, 

fremdsprachliche Sprache zu produzieren, zu erstellen und zu verstehen. Das Ziel des 

Fremdsprachenunterrichts an Hochschulen ist es, ein ausreichendes Niveau für den 

praktischen Gebrauch einer Fremdsprache in der zukünftigen beruflichen Tätigkeit zu 

erreichen. 

Forschungen und Veröffentlichungen. Viele Wissenschaftler haben sich mit 

dem Thema der berufsorientierten Fremdsprachenvermittlung an einer technischen 

Hochschule beschäftigt. Das sind solche Forscher wie G.A. Kitajgorodskaja, [3], P.I. 

Obrastsow, O.J. Iwanowa, [6]  D.L. Matuchin [4] und viele andere. Eine Reihe der 

Methodiker beschäftigt sich mit dem Problem der Bildung sprachlicher 

grammatikalischer Kompetenz, darunter E.I. Passow [8], der in seinen 

Veröffentlichungen die grammatikalische Kompetenz von Studenten anhand eines 

kognitiven Modells untersucht. Es ist wichtig, die Definition der grammatikalischen 

Kompetenz des Europarats im Dokument Gemeinsamer Europäischer 

Referenzrahmen für Sprachen: Lernen, Lehren, Beurteilen zu beachten. Das 

Autorenteam dieses Dokuments versteht grammatikalische Kompetenz als „… die 

Kenntnis der grammatikalischen Elemente der Sprache und die Fähigkeit, diese in der 

Sprache zu verwenden. Grammatische Kompetenz umfasst die Fähigkeit, eine 

bestimmte Bedeutung zu verstehen und auszudrücken und sie in Form von Phrasen 

und Sätzen zu formalisieren, die nach den Regeln einer bestimmten Sprache 

aufgebaut sind (im Gegensatz zur mechanischen Reproduktion von auswendig 

gelernten Mustern).[7] Diese Bestimmung sollte insbesondere bei der Ausbildung der 

grammatikalischen Kompetenz von Bachelor-Studierenden technischer Hochschulen 

berücksichtigt werden, da der Fremdsprachenunterricht absolut pragmatisch ist und 

mit ihrer späteren beruflichen Tätigkeit verbunden ist, dies jedoch im Rahmen eines 

kleinen Klassenzimmers geschieht Stunden, die nicht ausreichen, um qualitativ 

hochwertige Ergebnisse zu erzielen. 
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Hauptteil. Die kommunikative fremdsprachige  Kompetenz kann als die 

Fähigkeit zur effektiven Kommunikation definiert werden, die sich in Situationen im 

Zusammenhang mit der beruflichen Tätigkeit manifestiert und zum Austausch von 

Informationen, Gedanken, Ideen, zur Durchführung von Interaktionen, zum Aufbau 

von Beziehungen mit Kollegen und Partnern, zur Entwicklung gemeinsamer 

Positionen beiträgt, in verschiedene Arten von Kontakten zu knüpfen. Der 

Schwerpunkt liegt auf der Praxis der Wissensanwendung, der Entwicklung 

betrieblicher und technischer Komponenten und nicht nur auf dem Wissen selbst, der 

Komplexität der Bildungsergebnisse. Daher ist es beim Unterrichten einer 

Fremdsprache notwendig, sich auf den kompetenzbasierten Ansatz zu konzentrieren. 

Der Fremdsprachenunterricht basiert oft auf einer unbewussten Grundlage. Die 

Studenten lernen Grammatikregeln auswendig, denken über ihre Verwendung in 

einzelnen Sätzen nach und nicht mehr. Und wenn sie vor der Aufgabe stehen, zu 

bestimmen, welche grammatikalische Struktur in einer bestimmten Situation 

verwendet werden soll, geraten die Studenten in Verwirrung und finden es schwierig, 

die richtige Antwort zu geben. Viele Misserfolge im Fremdsprachenunterricht 

werden durch den Mangel an elementaren Sprachkenntnissen der Studenten erklärt. 

Ohne ausreichende Sprachbasis erworbene Fähigkeiten gehen schnell verloren. Daher 

ist es notwendig, die sprachliche Kompetenz der Studenten zu entwickeln. Unter 

Sprachkompetenz wird die Gesamtheit der Kenntnisse, Fertigkeiten, Fähigkeiten 

verstanden, die für eine effektive berufliche und soziale Tätigkeit und 

Persönlichkeitsentwicklung der Absolventen erforderlich sind und die sie nach 

Abschluss des Studiums beherrschen und nachweisen müssen. Die Entwicklung der 

Sprachkompetenz beinhaltet die Erklärung grammatikalischer Phänomene, die für die 

Studenten  unverständlich sind, die Entwicklung ihrer Fähigkeit, sie in Texten zu 

erkennen und die Fähigkeit der Studenten, sie in der Sprache zu verwenden. 

Ausgerichtet auf das kommunikative Ziel des Grammatikunterrichts an einer 

technischen Universität kann die Grundvoraussetzung für den Umfang des 

grammatikalischen Materials gebildet werden. Sie soll ausreichen, um die Sprache als 
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Mittel zur berufsorientierten Kommunikation im Rahmen der vom Studiengang 

gesetzten Grenzen zu nutzen und unter den gegebenen Bedingungen real zu 

beherrschen. Es ist wichtig, dass die Studenten nicht nur die Grammatikregeln 

verstehen, sondern auch die entsprechenden Fähigkeiten für ihre Anwendung 

entwickeln, indem sie mündliche und schriftliche Aufgaben ausführen. Es sollte 

gesondert darauf hingewiesen werden, dass Grammatik- und Wortschatzkenntnisse 

einen großen Einfluss auf die Effektivität des Unterrichts aller Arten von 

Sprachaktivitäten haben. Eine wichtige Rolle spielen rezeptive Fähigkeiten, da das 

Verständnis authentischer fremdsprachiger Texte von ihrer korrekten Isolierung und 

Erkennung der Hauptelemente des Satzes abhängt. Diese Kenntnis der 

Grammatikregeln allein reicht jedoch nicht aus, um Sprechfertigkeiten zu bilden, also 

das kommunikative Ziel des Lernens zu erreichen. Es ist notwendig, das Training in 

der Verwendung von Sprachmaterial mit seiner Funktionalität in der Sprache zu 

kombinieren. Das Erlernen der Grammatik, ohne sie in Sprachsituationen zu 

verwenden, führt dazu, dass die Studenten die Regeln auswendig kennen, sie aber in 

ihren fremdsprachlichen Äußerungen nicht effektiv anwenden können. 

Im praktischen Unterricht ist es notwendig, den Studenten Aufgaben zu geben, 

die eine Reihe von Trainingsübungen bilden, die zur Entwicklung der 

Sprachkompetenz der Studenten beitragen. Dies sollten Übungen zum Erkennen des 

bestandenen grammatikalischen Materials sein, d.h. zur Entwicklung rezeptiver 

Fähigkeiten, auch die Konsolidierung dieses Materials, d. h. Übungen auf 

verschiedenen Ebenen, die zum Polieren der Fähigkeiten der Studenten beitragen, die 

Verwendung von bestandenen und festen grammatikalischen Einheiten in der 

Sprache der Studenten. Die Qualität des Verstehens des Satzes als Ganzes hängt von 

der Fähigkeit ab, ein bestimmtes Wort oder eine grammatikalische Struktur in einem 

Satz zu erkennen und richtig zu bestimmen. Gleichzeitig wird die größte Wirkung 

beim Einsatz moderner technischer Mittel im praktischen Unterricht erzielt. 

Beispielsweise kann eine Audioaufnahme als Übung zum Erkennen 

grammatikalischer Einheiten verwendet werden; zur Festigung ist es gut geeignet, mit 
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speziell entwickelten Programmen Übungen auf einem Computer durchzuführen, da 

der Student nach Abschluss der Aufgabe sofort das Ergebnis seiner Arbeit sehen und 

seine Fehler analysieren kann. 

Das Ergebnis der Arbeit und ein Indikator für die Qualität des erworbenen 

Wissens können verschiedene Aufgaben sein: von der Erstellung eines Dialogs oder 

einer Monologe zu einem bestimmten Thema bis hin zu einer Präsentation mit 

modernen Technologien. Solche Aufgaben tragen zur Erweiterung des aktiven 

Wortschatzes der Studenten bei, helfen, die sprachlichen Fähigkeiten zu bilden, die 

zum Erreichen eines kommunikativen Ziels erforderlich sind. Der Erfolg jedes 

weiteren Schrittes hängt direkt von der Qualität des vorherigen ab. Viele Lernfehler 

werden auf eine unzureichende Betonung von Sprachübungen zurückgeführt. Und 

der Wunsch, durch die mühsame Trainingsphase zu springen und sofort auf 

"Sprachniveau" zu sein, führt dazu, dass die Studenten grammatikalische Einheiten 

recht schnell erfassen und ebenso schnell wieder verlieren und daher die Sprache der 

Studenten voller grammatikalischer Fehler ist. Um das kommunikative Ziel des 

Fremdsprachenunterrichts zu erreichen, sind daher alle Komponenten dieses 

Komplexes wichtig. Jede Übung des Komplexes sollte ein Glied in der Kette sein, ein 

klar definiertes Ziel haben, das sich auf die Bildung einer bestimmten Fertigkeit oder 

Fertigkeit konzentriert, die ein wesentlicher Bestandteil einer komplexen 

Kommunikationsfertigkeit ist. 

Besonderes Augenmerk sollte auf den Leseunterricht gelegt werden. Folgende 

Lesearten werden unterschieden: analytisch, studierend, suchend, einführend. Um die 

kommunikative Kompetenz von Studenten technischer Fachrichtungen zu erhöhen, 

sollte auf alle Lesearten geachtet werden. Denn der Zweck des Leseunterrichts ist 

nicht nur die korrekte Ausführung der pädagogischen Aufgabe, sondern auch die 

Gewinnung der notwendigen Informationen aus dem Text für die weitere 

Verwendung. Daher sollte der Inhalt der Texte auf das Fachgebiet der Studenten 

bezogen sein, da die im Text enthaltenen Informationen nicht nur die fachlichen 

Kenntnisse der Studenten vertiefen, sondern auch das Interesse am gewählten Beruf 
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und am Erlernen einer Fremdsprache steigern. In Anbetracht der Tatsache, dass das 

Lesen eine der wichtigsten Sprachaktivitäten an einer technischen Universität ist, 

hängt die Wirksamkeit des Unterrichts davon ab, wie gut die sprachliche Kompetenz 

der Studenten ausgebildet ist, da die Kenntnis der Grammatik die Grundlage für einen 

zusammenhängenden Gedanken aufbauen. Wenn die Frage des Lehrens lexikalischer 

Einheiten gelöst werden kann, indem man sie auswendig lernt und sie sowohl in der 

mündlichen als auch in der schriftlichen Sprache ständig verwendet, dann ist das 

Problem des Grammatikunterrichts lang und dauerhaft. Das Studium der Grammatik 

an der Universität wird durch das Konzept des Lehrens einer berufsorientierten 

Fremdsprache und die begrenzte Anzahl von Kontaktstunden erschwert.  Unter 

solchen Bedingungen ist es nicht möglich, die Probleme der allgemeinbildenden 

Schule zu beheben und alle Abschnitte der deutschen Sprache gründlich zu studieren. 

Es sei darauf hingewiesen, dass die Grammatik von größter praktischer Bedeutung 

ist, da mit seiner Hilfe wird die Ausbildung mündlicher und schriftlicher 

Kommunikationsfähigkeiten. [2, S.17]  

Trotz der Veränderungen in der Auffassung von Sprache als 

Kommunikationsmittel und zum Zweck des Sprachunterrichts, nämlich der 

Entwicklung von vier Schlüsselkompetenzen - Sprechen, Schreiben, Hörverstehen 

und Lesen, weisen einige Forscher beim Grammatikunterricht darauf hin zur 

Überlegenheit der Form über den Inhalt: Die Grammatik im Curriculum erscheint als 

separate Strukturen mit dem Verb als Hauptelement. [3, S.20]. 

Es gibt eine Reihe von Gründen, grammatikalische Strukturen als separat 

existierende Elemente zu studieren: es ist einfacher zu lernen und zu lehren; es ist 

einfacher, die Assimilation zu überprüfen. Aber, ist es ratsam, das Erlernen 

schwieriger grammatikalischer Phänomene wie Passiv oder Konjunktiv mit 

Lernenden zu verschieben, bis sie ein fortgeschrittenes Sprachniveau erreicht haben? 

Unterdessen kann die Aufteilung des grammatikalischen Materials in separate 

Strukturen und Elemente die Studenten daran hindern, sich ein ganzheitliches Bild 

davon zu machen, wie bestimmte grammatikalische Phänomene in der Sprache 
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verwendet werden. Darüber hinaus sind einige grammatikalische Kategorien 

bequeme Vereinfachungen und manchmal Verzerrungen ihrer Funktionsweise in der 

Sprache. Folglich können die Studenten ohne Erfahrung in der Arbeit mit Grammatik 

auf Text- oder Diskursebene die studierten grammatikalischen Kategorien nicht nur 

im Text oder Diskurs, sondern im Kontext der realen Kommunikation verwenden. 

Schlussfolgerungen. Unserer Meinung nach ermöglicht ein ganzheitlicher 

Ansatz des Grammatikunterrichts den Lernenden, Strukturen und Ausdrucksweisen 

zu wählen, was sie ausdrücken möchten, anstatt sich ständig Gedanken darüber zu 

machen, ob sie Grammatikregeln richtig anwenden. Darüber hinaus ermöglicht ein 

ganzheitlicher Ansatz bei der Erforschung grammatikalischer Kategorien, der auch 

die in der gesprochenen Sprache verwendeten Formen einbezieht, den Übergang zu 

einem höheren Kompetenzniveau in der zu studierenden Fremdsprache. 

So zeigt sich, dass das Erreichen eines Ziels im Fremdsprachenunterricht die 

Durchführung einer ganzen Reihe von Aufgaben und Übungen unterschiedlicher 

Komplexität und Schwerpunktsetzung erfordert, die dazu beitragen, die Qualität des 

Fremdsprachenunterrichts für Studenten zu verbessern Davon hängen zu einem 

großen Teil seine Chancen auf eine Anstellung bei einem renommierten 

Unternehmen, seine Möglichkeit, sich im Ausland weiterzubilden, ab. Schließlich ist 

eine Fremdsprache heute ein zusätzliches Mittel der kognitiven Aktivität, eines der 

wichtigsten Elemente, die den Wert eines Spezialisten bestimmen. 
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Ідеї гуманізації музичної освіти займають почесне місце у науковому 

доробку професора О. Я. Ростовського. За його власним визначенням, 

гуманізація освіти – визнання людини найвищою цінністю соціуму, прагнення 

максимально розкрити та реалізувати її здібності та задовольнити освітні 

потреби [4]. Він вбачає у цьому виклик сучасного суспільства, реалізація якого 

забезпечить зменшення розриву між бажаним та дійсним у системі як шкільної 

освіти, так і вищої. 

За переконаннями науковця, гуманізація музичної освіти школярів 

закріплює свої позиції у сфері освіти тим більше, чим глибше у життя людей 

проникають фактори, детермінуючі розвиток науки, а разом з тим – і 

абстрактного мислення, еволюцію суспільства в цілому. Сучасний соціум все 

більш потребує активізації емоційної сфери людини (учня насамперед), її 

почуттів та духовності в цілому, розвитку здатності не лише до мислення, а й 

до переживання та співпереживання (емпатії).Усе вищесказане призводить до 

зростання та утвердження ролі музичного мистецтва у духовному житті 

суспільства [3].  

«Музична освіта – підкреслює О. Ростовський – це складний 

діалектичний процес розвитку художньо-творчих здібностей учнів, їх здатності 

до естетичного сприймання, переживання і творення музики». [2, с. 193]. Тобто, 

мова йде про ретельно сплановане та кероване соціально-педагогічне явище, 

що пов'язує в єдиний процес об’єктивні і суб’єктивні чинники [6]. Найменші 
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складові даного процесу – уроки – мають відповідати критеріям завершеності 

та цілісності і водночас бути елементами системи уроків, визначальними 

рисами системності яких є спільність загальної мети і постановка спільних 

завдань [2]. 

Загальною метою музичної освіти професор О. Ростовський визначає 

«формування музичної культури особистості як невід’ємної частини її духовної 

культури», основотворчими ж у даному контексті виступають гуманізуючі 

чинники цього процесу [5]. 

До гуманізуючих чинників відносяться наступні: 

- Поєднання навчальної та творчої діяльності учнів на уроках 

музичного мистецтва; 

- Виховання особистісного емоційно забарвленого ставлення 

учня до музики; 

- Стимулювання вчителем творчості та фантазії учнів; 

- Спонукання учнів до творчих пошуків, особистого 

самовдосконалення й самовираження у музично-творчій діяльності; 

- Формування в учнів ставлення до музики, як до виду 

мистецтва, а не лише навчального предмету; 

- Повага до особистості учня та до результатів його власної 

музично-творчої діяльності; 

- Активна роль учнів як суб’єктів навчального процесу; 

- Розвиток в учнів почуття успіху від власних музично-освітніх 

досягнень, упевненості в здатності до сприйняття, осмислення та 

інтерпретації змісту музичних творів [3]. 

Таким чином, для досягнення у освітньому процесі вказаних вище 

факторів необхідним є формування відповідної музично-педагогічної культури 

студентів - майбутніх вчителів. На думку О. Ростовського, мета професійної 

підготовки майбутнього вчителя музики полягає у формуванні його музично-

педагогічної культури як взаємопроникного комплексу педагогічних, 
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психологічних та фахових професійних знань, умінь, поєднання високого рівня 

загального особистісного розвитку і професійних рис, стилю педагогічної 

поведінки. Тож, головною ідеєю науковця ми бачимо розвиток духовності 

майбутнього вчителя музики як домінуючий складник методологічної системи 

цілісної підготовки викладачів до професійної діяльності [4]. 

За переконаннями професора О. Ростовського, оптимальна дидактична 

модель професійної підготовки вчителя музики локалізується на перетині ідей 

гуманізації та гуманітаризації освіти [4]. Гуманітаризація має на меті закласти 

фундамент засвоєння особистістю загальнолюдських цінностей, здатність 

транслювати учням засвоєні підвалини духовності, передати культурні 

надбання людства та прищепити ціннісне ставлення до них. Проте ще однією 

складовою, що знаходиться на одному рівні в ієрархії даної дидактичної моделі, 

є фахова підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва, наповнення 

якої складають дисципліни музично-теоретичного циклу, формуючи  творчу 

особистість майбутнього вчителя, що включає музичну грамотність, логіку 

цілісного аналізу, розуміння музичної форми та виявляючись у найвищому 

ступені майстерності - самостійності теоретичного і виконавського 

мислення [6]. 

Вчений акцентує на тому, що саме розвиток особистості, а не набуття 

знань є метою навчання майбутнього вчителя; цінністю є не максимальний 

обсяг знань, а їх гнучкість і мобільність, системність та систематизованість [4]. 

Особистість вчителя музичного мистецтва має розвиватись гармонійно та 

збалансовано, запорукою цього є співпраця та співтворчість між студентами 

музичних факультетів та викладачами, атмосфера довіри та поваги, позитивний 

психологічний фон навчання. Студент виступає суб’єктом власного розвитку, 

підготовка його до професійної діяльності не є процесом, до якого можна 

застосувати суто технологічний підхід [1]. 

У освіті сьогодення педагогічні ідеї професора О. Ростовського знаходять 

відгук та продовження у працях науковців навіть незважаючи на деякий розрив 
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з точки зору часового чиннику. Розвиток людства призводить до усвідомлення 

невичерпності ресурсів процесу гуманізації, еволюція ідей наукового світу 

визначає гуманізацію усіх сфер сучасного життя як основоположний принцип 

створення нового та реформування вже існуючого. У царині музичної та 

музично-педагогічної освіти не втрачає актуальності твердження О. Я. 

Ростовського:  «Гуманізація навчання має бути провідним критерієм його 

успішності, а формування особистості майбутнього вчителя музики – основою 

музично-педагогічної освіти» [4]. 
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          The development of emotional intelligence becomes particularly important and 

relevant in the preschool and young school age, as children are at the process of 

actively developing their emotions during this period, enhancing their self-awareness, 

capacity for reflexion and the ability to take the partner's position and take into 

account their needs and feelings.  A leading role in the formation of the child's 

personality and the shaping of his or her spiritual world is assigned to the emotional 

sphere. 

          The current system of the New Ukrainian School  requires that teachers have 

the ability to perceive the child's integral personality.  The Concept of the New 

Ukrainian School in the section 'Key Competences for Life' stresses the need for the 

formation of such competences as 'cultural awareness and self-expression', which 

means "the ability to understand the works of art, to form one's own artistic 

sensibilities and to express one's ideas, experience and feelings with the help of art". 

[4] Thus, a child discovers a range of new feelings, a palette of emotional influences 

which enrich her/his attitude towards the natural world. 

          In this way, a child first begins to experience the joy of learning, the beauty of 

work, nature, works of art and pride in their success.  Moreover, the language of 

emotions is learned, a register of human experiences is enriched, their awareness and 

the need to own emotions, a culture of feelings is born. 
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          An important role is also played by children's life experience, which increases 

with age.  The children begin to notice, understand their unmediated feelings, get 

their first impressions in life, which can be reflected on the paper. Even with very 

limited   creative skills children are able to adequately express their feelings, and 

desires.  

         Actually, we often turn to art in our important, critical moments in life, and it 

does not only take away the problems for a while, but also allows us to look at them 

in a different way, to comprehend and to live through them.  This creative way of 

self-expression can become the greatest source of self-recognition, joy, strength and 

health. In modern science, the term "isotherapy" is becoming widespread.  It concerns 

health renewal  (both children and adults) through the use of creative arts. By 

depicting their experiences, people seem to live again and "put" their negative 

emotions on paper.  By reflecting on their feelings, they can also adjust  their attitude 

to the things that cause unpleasant emotions. The very possibility of the child 

expressing himself through the image is a great relief.     

         The very possibility of the child expressing himself through the image is a great 

relief.  What is more important - the process of creativity helps not only to solve 

countless problems, but also reveal the hidden ones.  Painting reveals those aspects of 

the personality, which a person would never otherwise have known: emotional 

displacement, experience, expectations.  In the process of recognising them, a child 

renews his soul, becomes more aware of himself and is able to live a more full life. 

          The nature has endowed humans with sensory organs and they constantly use 

this gift to explore the world.  By interacting directly with surrounding reality, we 

receive the most authentic information about the world.  The properties of objects and 

phenomena, affecting our senses, give rise to a variety of sensations: we distinguish 

colours, flavours, smells etc. Feelings stand at the beginning of cognitive process, 

become a bridge between  human senses and the energy of the external sensory 

irritation; they provide the material that is reflected and processed in the brain. [2] 
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         In action, a child not only produces these or those changes in the material 

world, but also influences and is influenced by people.  Children experience what 

happens to them.  The experience of this attitude to the environment constitutes the 

sphere of emotions.  "Emotional development of a child begins very early, at birth, 

and the mechanisms of emotional reactions are established during the period of 

internal and foetal development.  In the pre-school years, emotions differ in their 

diversity, consistency and complexity.  Emotions, feelings, evolving in the process of 

communication and activity, are organically intertwined in the process of personal 

development of the child.  Educational art and own activity is a beneficial tool for 

their development". [3]            

          L.S. Vygotsky distinguishes four forms of linking the perception with reality.  

In the scientist's opinion, the first form is connected with the idea that each creation 

of imagination is always made of elements taken from reality, which are in the 

previous experience of people. The creativity of perception," writes L.S. Vygotsky, 

"is directly dependent on the richness and breadth of people's past experience, 

because this experience represents the material from which the creation of fantasy is 

created.  The richer the experience of a person, the greater the matter which has in its 

possession his knowledge." [1] 

         L.S. Vigotsky considers another form of link between the perception and real 

life to be the adequacy of the finished product of fantasy, a product of activity with 

some phenomenon of reality. 

         The third form of connection is the emotional one.  Describing it, L.S. 

Vygotsky notes that emotion has the ability to select impression, thoughts, images, 

which are in tune with the mood that drives the person at a given moment.  But the 

mood of a person also affects his feelings.  Imaginary feelings do not create 

expectations, but real feelings.  [1]    

         The fourth form of connection is characterized by the fact that the human being 

creates a new, previously non-existent product which begins to have an impact on 

other things and on the person him or herself, because it becomes reality.   
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          Creative work help children develop and improve their activities. The process 

of activity development means the gradual formation of all its structural components: 

motives, purpose, set of actions. Artistic activity begins at an early age and continues 

to develop in preschool years.  If the conditions for its emergence and formation are 

set up in a timely manner, it will become a bright and rewarding means of self-

expression and development of a child.  As the activity grows, the child grows, 

develops and changes. "Children’s creative work development is tightly linked to the 

development of their motivational and spatial sphere".  [3] 

         There are two clear tendencies in the examination of children's artistic activities.  

In one case, the source of creativity is said to be the child's inner strength which is 

self-generated; in the other case, it is the children's acquisition of certain skills and 

know-how under the influence of the teacher which enables them to create images. 

          “The content of the children paintings tells us that the child is social being: he 

is concerned about all the manifestations of human life.  Children's pictures show the 

value orientations of the family and the whole social environment which influences 

the child, as well as the inner attitudes which are formed in the child herself.  While 

painting a child expresses himself as a representative of his country, his nation, and 

as an individual.  The content of his or her drawings reflects what is significant for 

him or her in the world”.  [3] 

         L.S. Vygotsky called drawing activity "graphic speech".  Emotions influence 

creativity and imaginative activity of people, playing in it the role of emotional 

component.  They lie at the heart of the inspiration, intellect, and mental processes 

and organize them.  [1] 

         The work of Y. Kuprina on the influence of the isotherapy on the young pupils 

as one of the means of art pedagogy is of particular interest for our research. Art 

pedagogy and isotherapy set and solve similar tasks aimed at the formation of a 

strong creative personality, able to be active. Y. Kupryna stresses the importance of 

isotherapy as a technology based on the use of creative art in the implementation of 

not only educational, but also corrective tasks, which are made through art creative 
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activities, and aesthetical perception. As Y. Kuprina says, the content of the 

technology of isotherapy in solving the problems of adaptation of children of young 

school age is educational and educational in nature based on humanistic principles. 

Through the use of technology isotherapy maintains a high level of intellectual and 

emotional activity of young students. According to the researcher, it is isotherapy that 

acts as an integrative adaptation mechanism for young school-age children, which 

gives people an active position with respect to the possibilities of adaptation to the 

socio-cultural environment, which contributes to the overall harmonization of the 

person. [5] 

          Isotherapy has some significant advantages over other types of technology in 

terms of the emotional and cultural adaptation of children. Let’s list  the most 

important of these advantages: first of all the child according to the age features his 

inclination to drawing, modeling, drawing, that is to creativity; each child can 

participate in the process of isotherapy work, which does not require special artistic 

skills.  Isotherapy is primarily a means of non-verbal communication, which is 

particularly valuable for children who have difficulty in describing their experiences 

verbally. Creative activities are a way to bring children together, a unique point of 

contact between a teacher and children that is valuable in reinforcing contacts, and in 

situations of mutual alienation. It should be stressed that isotherapy is a means of free 

self-knowledge; it requires an atmosphere of trust, high tolerance and respect for the 

child's inner world. The isotherapeutic work stimulates positive emotions in children, 

helps  overcome apathy and inactivity, form a more active life position, i.e. positively 

influence the problem of social adaptation.  Thus, isotherapy is seen to be based on 

the mobilisation of internal self-regulation mechanisms and encourages the creative 

potential of the child. Therefore, it meets the fundamental need for self-actualization 

and self-realization, i.e. it contributes to the child's range of abilities and self-

confirmation as a person.  

             To solve the problems of emotional and cultural adaptation of young 

schoolchildren, certain art pedagogical tools have advantages over other types of 
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technology based solely on verbal communication.  It has been proved that the 

images of artistic creation reflect all kinds of memory processes, including fears, 

confrontations, arguments, dreams, which the child experiences emotionally mainly 

in visual images. 
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Однією з найважливіших здібностей людини є здатність до 

запам’ятовування, зберігання, своєчасного і правильного використання 

інформації. Пам’ять – це основа людської свідомості (у т. ч. самосвідомості) та 

інтелекту. Психологи виділяють різні види пам’яті (короткочасна –

довгострокова, довільна – мимовільна, вербальна, образна, моторна, емоційна, 

просторова тощо). Залежно від того, що запам’ятовується і відтворюється, 

розрізняють за змістом чотири різновиди пам’яті, а саме: образну, словесно-

логічну, рухову та емоційну. 

В основі розвитку пам’яті лежать два основні чинники: уява та асоціація. 

Для того, щоб запам’ятати щось нове, необхідно провести асоціативний зв’язок 

із яким-небудь відомим фактором, активізувавши уяву. Асоціація – це уявний 

зв’язок між двома образами. Чим різноманітніші й чисельніші асоціації, тим 
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міцніше вони закріплюються в пам’яті. Кращому запам’ятовуванню сприяють 

дивні та подекуди алогічні асоціації. Спеціальні мнемотехніки сприяють 

кращому запам’ятовуванню інформації, специфічних термінів і текстів, виразів, 

означень тощо. 

Всесвітньовідомі особистості, котрі славилися непересічною пам’яттю, 

використовували найрізноманітніші прийоми і методи мнемоніки 

(мнемотехніки) запам’ятовування. які ґрунтуються на особливостях людської 

психології та правил запам’ятовування. Так, наприклад, американський 

письменник Марк Твен, щоб запам’ятати інформацію, структурував її на 5 

частин і до кожної з них схематично малював відповідне зображення, яке 

відтворювало найяскравіший момент саме цієї частини інформації. 

Талановитий художник-мариніст І. К. Айвазовський, формував і розвивав 

фотографічну пам’ять щоденним п’ятихвилинним тренуванням 

запам’ятовування певного предмета, людини або пейзажу і потім в уяві 

відтворював побачене, заплющивши очі. Гаррі Лорейн – всесвітньо відомий 

фокусник, письменник і висококваліфікований спеціаліст із питань розвитку 

пам’яті – використовував власні мнемотехніки. Сенс однієї з них полягає у 

створенні ланцюжка взаємопов’язаних асоціацій. Давньоримський політичний 

діяч і філософ Цицерон для розвитку пам’яті пов’язував ідею або об’єкт, які 

необхідно запам’ятати, із предметами інтер’єру певного приміщення. 

Сучасному школяреві при опануванні навчальних дисциплін доводиться 

запам’ятовувати багато термінів, означень, правил, формул, правил, схем, 

арифметичних і геометричних властивостей, алгоритмів розв’язування 

конкретних прикладів. Однак підручники з математики недостатньо 

ознайомлюють учнів із прийомами ефективного запам’ятовування 

математичних правил і не містять спеціальних тренувальних вправ на їх 

закріплення, тому не всі учні добре запам’ятовують теоретичний матеріал. 

Водночас майже 60% атестаційної роботи з математики в рамках зовнішнього 

незалежного оцінювання (ЗНО) складають завдання базового рівня, при 
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виконанні яких учень має продемонструвати основні знання і вміння. 

Мнемонічні прийоми, які знатиме учень, допоможуть запам’ятати основні 

математичні поняття, стандартні прийоми математичних перетворень та 

алгоритми розв’язання типових рівнянь, нерівностей, зекономлять навчальний 

час на уроках математики.  

Сучасний учитель математики має не тільки навчати своїх учнів, а й 

показувати їм, як структурувати будь-яку інформацію та опановувати секрети її 

запам’ятовування, допомагати школярам зрозуміти прийоми групування 

навчального матеріалу, класифікації, аналогії, схематизації, пошуку опорного 

пункту. Одним із найдоступніших і найпоширеніших способів 

запам’ятовування є прийом перекодування інформації, коли те, що 

представлено у вигляді малюнка, картини і т. п., описується словами, і навпаки. 

Деякі мнемонічні прийоми вимагають значних інтелектуальних зусиль. До них 

насамперед належить структурування матеріалу, при застосуванні якого 

встановлюються зв’язки, відношення в середині об’єкта, що запам’ятовується, 

тому він сприймається як ціле. Цей прийом дає змогу успішно запам’ятовувати, 

зберігати й відтворювати будь-яку інформацію (абстрактну, невідому, 

заплутану тощо), бо спрямований на її впорядкування. Перераховані прийоми є 

основою формування та розвитку пам’яті.  

Наявні мнемотехніки будуються на створенні образу інформації, 

зіставленні точної відомої інформації з новою. Образна інформація 

запам’ятовується добре, тому що вона найбільше наближена до 

функціонування нашого мозку. Асоціація – обов’язковий принцип усіх 

психічних утворень. Механізм асоціації полягає у встановленні зв’язку між 

враженнями, що одночасно виникають у свідомості. Залежно від умов, 

необхідних для їх утворення, асоціації поділяють на три типи: асоціації за 

суміжністю, асоціації за схожістю, асоціації за контрастом. Яскраві та незвичні 

асоціації ефективно сприяють запам’ятовуванню інформації. Наприклад, якщо 

присвоїти цифрі 1 образ спортсмена, а цифрі 5 – образ школи, то число 15 
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можна запам’ятати історією спортсмена, який брав участь у шкільних 

змаганнях; або кожній цифрі, яка має певну форму при написанні, присвоювати 

обриси якихось предметів, наприклад, нуль (круг, диск, м’яч, сонце), один (лом, 

соломинка, гак, крюк) тощо. При запам’ятовуванні якогось числа всі його 

цифри мають бути об’єднані в якусь історію, що містить відомі образи. 

Кожному двозначному числу може бути присвоєна якась знаменита особистість 

і її характерні дії, а для кожного однозначного числа підібрана довільна проста 

асоціація за значенням або за співзвучністю (1 – олівець (за виглядом), 3 – 

мушкетер (за значенням), оскільки є відомий роман О. Дюма «Три мушкетери», 

7 – сім’я (за співзвучністю)). Важливо запам’ятати відповідності для кожного 

числа – як від 0 до 9, так і інших, починаючи з 10, щоб вони міцно закріпилися 

у свідомості.  

Цифро-буквений код – це одна з найпопулярніших і найдавніших 

мнемотехнік. Ця методика заснована на тому, що кожній цифрі присвоюється 

визначена буква і утворюються смислові фрази з початкових букв інформації, 

що запам’ятовується.  

Застосування вказаної мнемотехніки розглянемо на прикладі. Наведемо 

цифро-буквений код, який ґрунтується на відповідності між приголосними, з 

яких починається багато цифр, і, власне, самими цифрами від 0 до 9 

(0123456789). Н(нуль), Р(раз-один), Д(два), Т(три), Ч(чотири), П(п’ять), 

Ш(шість), С(сім), В(вісім), Б(дев’ять-багато), оскільки  буква Д вже зайнята 

цифрою 2. Щоб вільно використовувати цифро-буквений код, цю таблицю 

треба гарно вивчити. Щоб запам’ятати, наприклад, число 689312 треба: 

- розбити його на пари цифр 68-93-12; 

- перекодувати цифри у словах: перша буква на позначення приголосного 

звука у слові – це перша цифра двозначного числа, а друга літера на 

позначення приголосного має відповідати другій цифрі цифро-буквеного 

коду. Для чисел «6 і 8» (букви «ш» і «в») можна скласти слово «шовк, шов, 
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швець, швидко. Для цифр «9 і 3» складемо – метро, мат, матрац, мати, для 

цифр «1 і 2» – радість, рудий, рідина, рідкість; 

- утворені слова, що позначають пари, використати для створення певної 

історії, наприклад «ШВидко МиТи РаДіатор», «ШоВковий МаТрац – 

РіДкість» або «ШВачка МоТрона – РуДа». Використовуючи цей прийом, 

можна скласти, наприклад, словосполучення для запам’ятовування шести 

цифр відомого числа π(пі) – «ТРи ЧеРстві ПаМпушки». 

Поширеним є прийом створення римованих пар слів або навіть 

невеличких віршів для запам’ятовування термінів або іншомовних слів за 

допомогою співзвучних уже відомих слів або словосполучень. Наприклад, 

Лариса – бісектриса, Оксана – медіана, прямота – висота або ж: 

- Індукція – модель життя, 

- від n до n+1 – природний хід. 

- Як мама є, то є й дитя, 

- За ним – онука і весь рід [1]. 

Часто для запам’ятовування багатоцифрових чисел вибирають 

відповідність між числом і кількістю букв слова в реченні, вірші чи розповіді. 

Так, наприклад,  число π можна запам’ятати з точністю до десятимільйонних за 

допомогою речення:  

3 , 1 4 1 5 7 2 6 

Так , я хочу і люблю цукерочки із джемом 

Число π можна отримати також за допомогою такого алгоритму: взяти 

три перших непарних цифри: 1, 3, 5; подвоїти їх кількість: 113355; потім 

розбити утворене шестизначне число на два тризначних: 113 і 355; розділити 

більше число на менше: 355/113 = 3,141592 ..., де значення перших шести 

розрядів є точними. 

Наведемо окремі приклади застосування прийомів мнемотехніки на 

уроках математики. 
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А. При розв’язуванні рівнянь учні часто забувають змінювати знак при 

перенесенні доданків. Наприклад,  3х + 5 = 2х - 10. Промовляємо «правило» 

так: Знак рівності – це річка, а знак доданка «+» або «-» – це одяг. Якщо 

доданок перепливає «річку» то, «одяг» у нього  «намокає», значить, треба його 

змінити, тобто змінити знак.  

 
Рис. 1. Мнемонічний прийом для розв’язування рівнянь 

Б. Для кращого запам’ятовування назв осей координат використовувати 

жестикуляцію губ при вимові слів: вісь ОРДИНАТ – при вимові букви О – рух 

губ показує «вертикальну» вісь, вісь АБСЦИС – при вимові букви А –

горизонтальну вісь.  

В. Для запам’ятовування правила додавання чисел із різними знаками 

моделюється гра в шашки, коли образом чорних шашок є від’ємні числа, а 

білих – додатні числа. Правила гри: шашка одного кольору «з’їдає» шашку 

іншого кольору. Виграє той, у кого шашок залишиться більше. 

 
Рис.2. Мнемонічний прийом виконання додавання чисел із різними знаками. 

Г. Означення синуса й косинуса гострого кута прямокутного трикутника 

легко запам’ятати з огляду на чергування звуків, що позначаються літерами И-

О, у реченні: СИнус – відношення прОтилежного катета до гіпотенузи. 

КОсинус – відношення прИлеглого катета до гіпотенузи. 
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Д. При вивченні формул зведення учням важко запам’ятати складне 

правило з підручника. Для запам’ятовування порядку зміни назви функції при 

значеннях  і  по вертикальній осі ствердно киваємо головою, тобто міняємо 

функцію на кофункцію, а по горизонтальній осі при , заперечуємо рухом 

голови, тобто не змінюємо. 

Е. Для запам’ятовування значень синуса й косинуса кутів 0°, 30°, 45°, 60°, 

90° слід запам’ятати  дріб із знаменником 2, а чисельником для синуса є числа 

0, 1, 2, 3, 4 під знаком арифметичного квадратного кореня, а для косинуса – 

числа  4, 3, 2, 1, 0 під знаком кореня. Оскільки  , то ці 

числа пишемо без кореня.  

Є. Подумки нумеруємо пальці руки від мізинця n = 0,1,2,3,4: мізинцю 

(№0) відповідає кут 0°, безіменному (№1) – 30°, середньому (№ 2) – 45°, 

вказівному (№3) – 60°, великому (№4) – 90°. І застосуємо просту формулу  

, де α – значення кута, n – номер пальця Для косинуса застосовується 

ця ж формула, тільки нумерація має починатися з великого пальця. 

 
Рис. 3. Мнемонічний прийом для запам’ятовування значень синуса і косинуса. 

Застосування мнемотехніки дає можливість продуктивного перемикання, 

відволікання від строгості й абстрактності математичних знань на рівень 

життєвих асоціацій, ігор, уяви й фантазії. Можливості використання 

мнемонічних прийомів практично безмежні, оскільки у шкільному віці 

розвивається абстрактне мислення. Мнемоприйом розвантажує інформацію, 

робить новий навчальний матеріал легким для засвоєння. Активна розумова 
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діяльність створює сприятливу для процесу запам’ятовування атмосферу, що 

стимулює розвиток пам’яті школяра. Треба лише допомогти учневі 

структурувати, схематизувати матеріал, знаходити аналогії для 

запам’ятовування інформації. Водночас слід виокремити й запам’ятовувати 

базові, ключові математичні факти й за допомогою логічних умовиводів 

отримувати інші властивості, закономірності. 

На наш погляд, така робота має включати систему вправ на розвиток 

різних видів пам’яті, при цьому складність завдань повинна поступово зростати 

й характеризуватися збільшенням одиниць запам’ятовування. Вправи, 

спрямовані на розвиток пам’яті, доцільно включати в процес навчання 

математики, не виокремлюючи їх у певний етап уроку. Уведення ігрового 

елемента та тренувань за допомогою спеціальних комп’ютерних дидактичних 

ігор і вправ сприятиме засвоєнню нових знань і вмінь і не зашкодить основному 

змісту уроку.  
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Праця вчителя розглядається як одна з найважливіших професій в світі, 

оскільки вчителі мають справу з тим, що більшість цінує найвищим від усіх 

багатств — людським інтелектом. І перше, чому вони мають навчити своїх 

учнів, — це важливість ментальної грамотності, вміння вчитися. Одним із 

ефективних методів покращення процесу та результативності навчання є 

застосування інтелектуальних карт.  

Техніку побудови інтелектуальних карт розробив Тоні Бюзен і ця 

технологія отримала назву Mind Mapping. Уперше її представили світу навесні 

1974 року. Така карта наочно відображає зміст, суть певного поняття чи теми – 

у вигляді взаємопов’язаних елементів, які зображуються стежинками-

стрілками, написами, символами, малюнками тощо. В Україні автором 

технології застосування інтелектуальних карт у дошкільній та початковій освіті 

є Н. Гавриш.  

Переваги використання інтелектуальних карт полягають у наступному:  

1. Привертають увагу учнів. 

2. Легко піддаються корекції, змінам. Навчальний матеріал на основі 

інтелектуальних карт є гнучким і легко пристосовується до змін. 

3. Сприяють кращому засвоєнню матеріалу, оскільки ілюструють 

інформацію, яка безпосередньо стосується теми. 
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4. Інтелект-карти не лише викладають факти, а й демонструють 

взаємозв’язки між останніми, тим самим полегшуючи розуміння предмета 

учнями. 

5. Фізичний об’єм навчального матеріалу значно зменшується. 

6. Інтелект-карти особливо корисні для дітей з «нездатністю» до того 

чи іншого роду навчання [2; 3].  

Наведемо приклади використання інтелект-карт в освітньому процесі 

початкової школи: 

1. Українська мова — складання карт допомагає розблоковувати 

творчу уяву, інтелект-карта може стати планом твору чи планом переказу 

тексту.  

2. Літературне читання — інтелектуальна карта допомагає визначити 

та відобразити смислові акценти та різноспрямовані аспекти казки чи 

оповідання; провести асоціації змісту твору з реальним життям і реалізувати 

таким чином виховний потенціал твору. 

3. Математика — карти розуму можуть бути використані для запису 

даних, відображення зв’язків між математичними поняттями тощо.  

4. Я у світі, Природознавство, Основи здоров’я — використання карти 

для відображення змісту теми, опрацювання та осмислення соціально-

моральних категорій та понять.  

5. Іноземні мови — використання технології mind mapping допоможе 

нагадати словниковий запас, переглянути ключові фрази, використані в 

письмовій роботі.  

6. Виховна робота, психологія — осмислення моральних та 

психологічних категорій, їх взаємозв’язків з вчинками, думками; укладання 

планів виховних проектів [3; 4]. 

На думку Наталії Гавриш, складно визначити, до якої з відомих 

класифікацій методів навчання віднести застосування інтелектуальних карт. 
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З одного боку, карта — це наочний засіб. Вона візуально демонструє 

дітям взаємозв’язки понять теми, основні логічні блоки, містить малюнки, 

картинки. Тож застосування цього засобу можна класифікувати як наочний 

метод. З іншого боку, карти складають у процесі обговорення, полілогу: діти 

обмінюються думками, міркуваннями, висловлюють пропозиції, варіанти 

відповідей, тому це — словесний метод.  

Під час колективного створення й обговорення карти діти включаються в 

різні види діяльності — малюють, розігрують ситуації, виконують завдання за 

предметними картинками, створюють рухливі образи тощо. Тож це — 

практичний метод. Отже, метод інтелектуальних карт можна віднести до класу 

комбінованих методів навчання [1]. 

Практика показує: у процесі навчання інтелектуальні карти — 

ефективний метод колективної пізнавальної діяльності, який унаочнює зміст 

навчального матеріалу та полегшує його сприйняття і розуміння. У вигляді 

інтелектуальної карти легко відобразити процес та результат «мозкового 

штурму» або логіку і послідовність викладу навчального матеріалу.  

Як свідчить досвід роботи, у процесі навчання інтелектуальні карти є 

ефективним методом колективної пізнавальної діяльності, який унаочнює зміст 

навчального матеріалу та полегшує його сприйняття і розуміння [8; 14]. У 

вигляді інтелектуальної карти легко відобразити процес та результат 

«мозкового штурму» або логіку і послідовність викладу навчального матеріалу. 

Суттєвою особливістю інтелект-карт є відображення інтегрованих 

взаємозв’язків у межах тем (понять), які за звичайного, предметного поділу 

навчального змісту не прослідковуються та не визначаються. Для прикладу 

інтелект-карта до поняття «Лінія» може відображати не лише математичний 

зміст даного поняття, а й виходить далеко за його межі, розглядаючи лінію як 

частинку навколишнього світу, як поняття, присутнє в оточуючих предметах та 

явищах. 
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Інтелектуальні карти є цікавим способом конспектування. Вони значно 

економлять час при структуруванні, групуванні та запам’ятовуванні матеріалу, 

мають переваги перед звичною для нас лінійною формою представлення 

інформації (у вигляді стандартних конспектів чи коротких записів), тому що: 

- легше виділити основну ідею, якщо вона розміщена в центрі 

аркуша; 

- чітко видно відносну важливість кожної ідеї: більш важливі ідеї 

будуть розміщені ближче до центру, а менш важливі — на периферії; 

- зв’язки між ключовими поняттями легко вловляються завдяки їх 

близькому розташуванню відносно один одного та проведеним між ними 

з’єднувальних ліній; 

- оскільки така карта має структурний характер, то її легко 

доповнювати новою інформацією без жодних закреслень, виправлень, вставок 

тощо; необмежений характер карти (відсутність у неї меж) дозволяє головному 

мозку легше встановлювати нові зв’язки і від’єднувати нові елементи. 

Важливим методом в безпосередній роботі педагога з дітьми є складання 

інтелектуальних карт — за активної участі дітей, в процесі обговорення та 

пошуку асоціативних зв’язків, в коментуваннях та доповненнях у різних 

формах життєдіяльності. Як зазначає Н. Гавриш інтелектуальна карта є 

комбінованим методом навчання, який поєднує пізнавальну, мовленнєву, 

художньо-продуктивну, навіть рухову чи театралізовану діяльність дітей [1]. 

Вона створюється дітьми спільно з педагогами як художній продукт (колаж) 

упродовж певного часу (від одного уроку до кількох днів). Така карта є 

ілюстрованою, з написами, картинками, малюнками, фрагментами аплікаційних 

дитячих робіт. У ході вивчення навчального матеріалу така карта є і 

унаочненням опрацьованої теми, і своєрідним посібником для узагальнення, 

обговорення та підведення підсумків. 

Отже, інтелектуальні карти можуть ефективно використовуватись в 

освітньому процесі — як засіб унаочнення, відображення смислових 
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взаємозв’язків та конспектування матеріалу, а, отже, і як фактор, що сприяє 

кращому запам’ятовуванню змісту навчального матеріалу з певного 

навчального предмету. 
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РОЗВИТОК ТВОРЧОГО САМОВИРАЖЕННЯ  

СТУДЕНТІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ 

 

Кузнецова В.М., 
кандидат пед. наук, старший викладач кафедри педагогіки, української та 

іноземної філології Харківської державної академії дизайну та мистецтв 

 

Орієнтація сучасного педагогічного процесу на індивідуальність студента 

та створення відповідних оптимальних умов для розкриття його здібностей і 

розвитку творчого самовираження являються одними із пріоритетних завдань 

сучасної вищої освіти. Вища школа спрямована на підготовку 

висококваліфікованих фахівців, здатних вирішувати актуальні життєві та 

професійні проблеми в режимі самостійного творчого пошуку, експерименту та 

саморозвитку.  

У науковій літературі сутність творчого самовираження визначається як 

активне прагнення людини реалізувати своє «вище я» через освіту, 

вдосконалити себе на основі прагнення до ідеалу за допомогою прояву і 

розвитку своїх особистісних можливостей і здібностей в процесі створення 

нових художніх образів, творів і дій у конкретній творчій діяльності. Також 

підкреслюється, що феномен «самовираження» має міждисциплінарний 

характер, фіксує прагнення до розкриття свого природного потенціалу та 

відображення зовні своїх внутрішніх почуттів, переконань, установок [1, 3]. 

Дослідники Д. Богоявленська, А. Мелік-Пашаєв вважають, що процес 

самовираження не може не бути творчим, оскільки інакше індивід транслює 

заздалегідь закладені в нього програми і стереотипи. В основі різних проявів 

творчого самовираження людини існує єдиний стержень – прояв «творчого я» 

людини або «вектор самореалізації», що утворюється як напрям самовираження 

«творчого я» в плані реальної дійсності [2, 5]. 
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Питання розвитку творчого самовираження особистості науковці 

розглядають в декількох напрямках: у володінні творчими техніками, розвитку 

та вдосконалення умінь; аналізі причин і способів подолання внутрішніх 

бар’єрів до самовираження; формуванні навичок самоспостереження і 

рефлексії. 

Процес самовираження має етапи, які близькі до етапів творчої 

діяльності: мотивація, розкриття, втілення, пізнання, розвиток. Важливою 

умовою для розвитку творчого самовираження студентів є оточуюче 

середовище. Воно повинно бути безпечним, давати можливість вільно 

виражати свої почуття та думки, експериментувати та спонукати до самостійної 

праці.  

Творче самовираження студентів у навчальній діяльності 

характеризується низкою внутрішніх і зовнішніх чинників: особистісною 

самооцінкою та потребою у зовнішній підтримці; інтересом до навчальної 

діяльності, здібностями до неї;  самоповагою та саморегуляцією поведінки; 

суб’єктною оцінкою оптимальної, бажаної та реальної міри розвитку культури 

самовираження; впевненістю та незалежністю особистості [4, 6]. 

Науковці виокремлюють наступні напрями для розвитку творчого 

самовираження студентів:  

–  свідомо експериментувати з новими формами організації занять; 

постійно підкреслювати важливість оригінальних рішень в будь-яких 

предметних галузях; створювати атмосферу постійного пошуку проблем 

(завдань);  

–  знаходити можливість заохочення нових думок та ідей, 

конструктивної критики;  позбавлятися стереотипів і позбавляти від них інших, 

позитивно реагувати на запропоновані ідеї;  

–  накопичувати ідеї, неприйняті для вирішення конкретної задачі 

(вони можуть знадобитися), шукати сфери застосування цих ідей; надавати 
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максимальну свободу в процесі творчості;  заохочувати аналіз успішного або 

неуспішного досвіду вирішення проблем;  

–  розвивати та заохочувати взаємодію між групами, які паралельно 

вирішують власні задачі та розробляють власні проекти; підтримувати та 

допомагати в розширенні інформаційно-комунікативних каналів для 

отримування необхідних знань.  

Отже, слід зазначити, що процес самовираження складається з 

поведінкових актів, в яких студент передає інформацію про себе, та є способом, 

яким він реалізує себе як особистість. Поступово набуваючи досвід успішного 

самовираження, студенти усвідомлюють необхідність саморозкриття, 

самопрезентації та самореалізації в різних життєвих ситуаціях. Цей позитивний 

досвід приводить до появи у студентів стійких усвідомлених моделей творчого 

самовираження, а також є важливою умовою для гармонійного розвитку їх 

творчого потенціалу.  
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Махота І.Ю. 

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ  

НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

 

Махота Ірина Юріївна 

Викладач англійської мови на кафедрі іноземних мов факультету №1 

Харківського національного університету внутрішніх справ 

 

У сучасних умовах розвитку суспільства об’єм необхідних для людини 

знань швидко зростає, тому студент повинен не просто оволодіти певною 

сумую знань, а за час навчання сформувати уміння і навички самостійно 

здобувати знання, знаходити відповіді на питання, що висуває життя. Тому 

зростає роль самостійної роботи під час занять. Самостійна робота є  широким 

поняттям, у тлумаченні якого сформувалися різні підходи, що зумовлено 

відмінностями в розумінні суті цього явища. Досить часто самостійну роботу 

розглядають як окремий вид навчальних занять поряд з лекцією, семінаром або 

практичним заняттям. При цьому її суттєвими ознаками вважають проведення 

заняття за розкладом, роботу без безпосередньої участі викладача, але під його 

контролем. За іншими твердженнями, самостійна робота передбачає всю 

активну розумову діяльність студентів у навчальному процесі, є внутрішньою 

основою зв’язку різних видів і форм занять між собою. Разом із іншими видами 

роботи саме самостійна робота є, по-перше, одним із засобів боротьби за 

глибокі знання, а по-друге, є засобом формування самостійності та активності 

студентської особистості, допомагає розвивати її розумові, пошукові здібності 

[1].  

В процесі навчання зменшується частка прямого інформування студента 

й розширюється застосування інтерактивних форм роботи студента під 

керівництвом викладача, тож у сучасній вищій школі частка самостійної праці, 

самоорганізації, самоосвіти студентів поступово збільшується. Самостійна 
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робота студента в лабораторіях, читальних залах, участь у наукових 

дослідженнях формує сучасного фахівця, здатного до засвоєння та практично 

застосування осмисленої інформації [1]. Під час аудиторних занять самостійна 

робота може використовуватись на різних етапах, але на заняттях це такі види 

роботи як: самостійна робота з підручником та словником, самостійне 

виконання вправ комбінованого характеру, завдання з елементами творчості 

(складання речень, переказ тексту та інше), тестування та інші [2]. Іноземні 

педагоги наголошують – якщо група є неоднорідною, тобто складається зі 

студентів з різним рівнем знань, той завдання для самостійного опрацювання 

теж можуть бути різними. Вся система навчання, особливо завдання для 

самостійного опрацювання, мають бути побудовані так, щоб особистість 

студента активізувалась. Мета викладача – дати настанову та визначити 

напрямки самостійної діяльності. Але матеріал на самостійне опрацювання має 

бути не великим, щоб не зникло бажання його виконувати. Новий матеріал 

краще розглядати в аудиторії. Тому, питання самостійності, самостійної роботи 

привертали та привертають увагу педагогів та науковців. Різні аспекти 

самостійної роботи студентів розглянуто у численних дослідженнях 

вітчизняних педагогів (Ф.М. Алексюк, В.К. Буряк, Л.В. Клименко, В.В. 

Луценко, М.Ш. Сметанський та ін.). 

При зазначення і навчально-виховну силу самостійної роботи говорив ще 

російський письменник Л. Толстой: «Якщо учень у школі не вчиться сам нічого 

творити, то і в житті він завжди буде тільки копіювати». Тож організація 

самостійної роботи студента стає одним з пріоритетних завдань у роботі 

педагога в навчальному закладі будь-якого рівня. Її мета полягає не тільки в 

тому, аби студенти накопичили знання, уміння і навички, вона повинна 

створити можливість для розвитку творчих здібностей студентів.  

Мережа Інтернет – це необмежений доступ до великої кількості мовного і 

країнознавчого матеріалу, детального опису новітніх технологій, інновацій, 
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можливість постійно підвищувати рівень володіння мовою. Спілкування молоді 

в режимі он-лайн з іноземцями змінює їх ставлення до іноземної мови - вона 

перетворюється з навчального предмету в реальний засіб спілкування. Все це 

стає потужним мотиваційним фактором для вивчення іноземної мови. Сьогодні 

існує низка комп’ютерних програм для вивчення, розвитку та вдосконалення 

знань, умінь та навичок студентів [3]. Всі ці програмні продукти можна 

розподілити на чотири основні категорії: 

1. Електронні словники (Lingvo, Webster’s Dictionary, Longman Dictionary, 

Macmillan English Dictinary та інші), що надають можливість швидко знаходити 

слово з усіма його значеннями та можливими граматичними формами, 

прослуховувати озвучену транскрипцію та розглядати приклади речень з даним 

словом. 

2. Електронні перекладачі, що дозволяють перекладати великі 

тексти(Prompt, Magic Goody та інші). 

3. Програми для тестування з іноземної мови (електронне тестування з 

TOEFL, IELTS та ін.) служать для перевірки та контролю знань, визначення 

загального рівня володіння іноземною мовою.  

Важливим елементом самостійної навчальної діяльності студентів при 

оволодінні іноземною мовою є використання відеоматеріалів. Робота з такими 

матеріалами урізноманітнює види діяльності студентів, підвищує рівень 

мотивації вивчення іноземної мови, дає можливість працювати з автентичним 

зразками мови, що є особливо актуальним з огляду на відсутність іншомовного 

оточення[4].  

Отже, правильна грамотна організація самостійної роботи на заняттях з 

англійської мови дозволить поглибити, закріпити чи узагальнити знання 

студентів, розвиватиме інтерес до вивчення англійської мови, сприятиме 

формуванню вміння самостійно набувати нових знань, застосовувати вже 

набуті, таким чином , розвивати  творчу та пізнавальну активність студентів. А 
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саме комп’ютерні технології та мережа Інтернет створюють можливість для 

комплексного розвитку навичок мовлення, говоріння, письма та аудіювання, 

вони дозволяють глибше зрозуміти культуру країни, мова якої вивчається, 

спонукають інтерес до вивчення іноземної мови. 
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В умовах сьогодення, враховуючи актуальність проблеми збереження 

здоров’я сучасної молоді для успішного розвитку українського  суспільства 

серед складових професійної компетентності майбутнього фахівця пріоритетне 

місце посідає здоров’язбережувальна компетентність. Незаперечним є той факт, 

що майбутнє кожної країни, її політичний, соціальний, економічний та 

культурний рівні залежать від того, наскільки вона піклується про здоров’я 

молоді, створює сприятливі умови для формування і становлення у молодого 

покоління стійкого прагнення до збереження і зміцнення свого здоров’я. Тому, 

проблема збереження і зміцнення здоров’я в контексті загальнолюдських 

цінностей набуває все більшого значення. 

Тож, здоров’язбережувальна компетентність - це здатність людини 

застосовувати в умовах конкретної ситуації сукупність здоров’язбережувальних 

компетенцій , дбайливо ставитися до здоров’я власного та інших людей.  

Сучасному студенту , а саме майбутньому фахівцю в процесі навчання 

необхідно бути компетентним у питаннях збереження і зміцнення здоров’я, 

тобто, у нього має бути сформована здоров’язбережувальна компетентність, яка 

поряд з освіченістю, стане суттєвим підґрунтям їх здорового способу життя і це 

впливатиме позитивно на навчальний процес. Формування 

здоров’язбережувальної компетентності є постійним формуванням стійкої 



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

www.openscilab.org  Педагогічні науки 

© Махота І.Ю.   127 

потреби у студентів до ведення здорового способу життя, це тривалий процес, 

що потребує постійного і цілеспрямованого педагогічного впливу на них з боку 

педагогів.  

Тому, метою викладачів має бути в тому, щоб майбутні фахівці  

отримували в процесі навчання не тільки професійні навички, а й виховували в 

собі  відповідальність за  своє здоров’я. Таким чином, здоров’язбережувальна 

компетентність є якістю, яка формується на певному етапі діяльності, у рамках 

певної соціально-професійної ситуації й на основі індивідуально-психологічних 

якостей особистості та має ознаки інтегральності та системності. У зв’язку із 

цим, навчання у вищих навчальних закладах повинне орієнтувати студентів на 

придбання конкретних знань про людину та її здоров’я, умінь, навичок, 

необхідних для організації діяльності з питань здоров’язбереження та 

здорового способу життя.  

 Роблячи висновки, хочеться сказати, що здоров’язбережувальна 

компетентність як активна діяльність суб’єкта спонукається мотивами, що 

визначають її спрямованість, у даному випадку, на збереження й примноження 

здоров’я у майбутніх фахівців.  
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Аннотация. В работе рассматриваются проблемы, с которыми 

столкнулись преподаватели высшей школы в условиях пандемии. Обсуждаются 
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С приходом пандемии многие преподаватели ВУЗов столкнулись с 

необходимостью использовать дистанционные формы преподавания в учебном 

процессе. 

Сразу определимся, что речь идет не о дистанционном образовании, 

которое можно рассматривать как одну из форм заочного образования. Скорее 

речь пойдет об элементах дистанционного обучения. 

Дистанционное обучение – способ организации учебного процесса, 

основанный на использовании современных информационных и 

телекоммуникационных технологий, позволяющий осуществлять обучение на 
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расстоянии без непосредственного контакта между преподавателем и 

учащимся.  

Качество математических знаний всегда было приоритетным 

направлением в работе преподавателей Российского университета транспорта. 

В первую очередь нам важно, с какими знаниями придут в наш 

университет первокурсники [1, с. 142-147], [2, с. 120-124]. 

Даже до пандемии уровень математических знаний был невысок.  

С простыми заданиями, такими  как:  

действия с обыкновенными и десятичными дробями;  

решение квадратных уравнений (полного и неполного); действия со 

степенями;  

освобождение от иррациональности в знаменателе; 

решение линейных, квадратных и рациональных  неравенств;   

упрощение простейших тригонометрических выражений; 

решение простейших тригонометрических уравнений и 

тригонометрических уравнений, сводящихся к квадратным;  

решение простейших показательных уравнений и неравенств;  

решение простейших логарифмических уравнений; 

упрощение простейших логарифмических выражений;  

разложение квадратного трехчлена на множители;  

выделение неполного квадрата;   

деление многочлена на многочлен,  

могли справиться далеко не все первокурсники. Только половина студентов 

первого курса смогли выполнить входной тест более чем на половину. [3, c. 

148-153] 

Теперь, когда часть учебного процесса в школе вынужденно проходит в 

дистанционной форме, школьники неминуемо показывают еще более низкие 

результаты. 
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Посмотрим  теперь, с  какими  трудностями  столкнулись в высшей школе 

в конце марта 2020 года. 

Надо признать, что элементы дистанционных форм работы 

присутствовали в высшей школе и раньше. Но они не носили массовый 

характер.  

Большая часть преподавателей, работающих на математических кафедрах 

(и не только), это люди немолодые, у некоторых из них не было опыта 

использования современных интернет технологий. Общение со студентами 

происходило с помощью электронной почты.  Выручало  наличие  на     

кафедре  разработанных  и  изданных  индивидуальных  типовых  расчетов.    

Но прежде, чем студент начнет выполнять задание, ему необходимо объяснить, 

как это делать. Дисциплины гуманитарного блока можно воспринимать на 

слух. Для преподавания математики необходима доска. Пришлось давать 

студентам ссылки на учебники и интернет-ресурсы, где можно посмотреть 

решение примеров по конкретной теме.  

Математические знания должны подкрепляться умением решения 

примеров. Набрать математический текст на компьютере непросто. Такая 

работа занимает много времени. Поэтому студентам разрешалось присылать 

решенные задачи в виде фотографий листов тетради. 

Представляете, какую колоссальную работу пришлось провести 

преподавателям,  чтобы  проверить присланные работы, которые не всегда 

были фотографиями хорошего качества. На каждую задачу, решенную с 

ошибками, надо было написать рецензию, в которой объяснялись ошибки. 

Порой приходилось отвечать на 20 писем в день. Работа преподавателя стала 

занимать существенно больше времени. 

Постепенно многие преподаватели освоили ZOOM. Это позволило 

консультировать студентов устно, что немного облегчило работу 

преподавателя. 
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Еще одним подспорьем были изданные на кафедре конспекты лекций, 

которые «покрывали» практически все математические дисциплины, читаемые 

на кафедре. Изданные конспекты были размещены в электронной библиотеке 

нашего университета. Каждый студент, где бы он не находился, имел к ним 

доступ. Конечно, мотивированные на изучение предмета студенты в итоге 

получили знания практически без потерь.  

Ни для кого не секрет, что среди студентов есть те, кто имеет слабые 

знания или еще хуже слабую мотивацию. Такие студенты и раньше подходили 

к экзаменационной сессии со слабыми знаниями. Хороший преподаватель, 

проводя очные занятия, имел возможность увлечь такого студента или 

регулярно контролировать систематичность его занятий. При дистанционной 

форме преподавания это сделать практически невозможно.  

Ну и наконец, сама экзаменационная сессия. 

Технические возможности, которыми мы обладали на момент проведения 

сессии, практически исключали уверенность в том, что студент не пользуется 

подсказками и выполняет экзаменационную работу самостоятельно. Устная 

беседа, которая дает возможность убедиться в самостоятельности 

подготовленного ответа, хороша при проведении экзамена по гуманитарным 

дисциплинам. Поэтому большим подспорьем была возможность поставить 

экзамен-автомат по итогам работы в семестре. Преподаватели понимали и то, 

что у студентов при таком формате учебы так же возникали большие 

трудности, и были максимально доброжелательны. 

Все мы надеялись, что следующий учебный год пройдет в традиционной 

форме, но уверенности не было. Это беспокойство разделяло и руководство 

университета. Поэтому в летний период все преподаватели прошли повышение 

квалификации и освоили Microsoft Teams. Благодаря этой учебе мы стали более 

подготовленными к работе в дистанционном формате.  
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Но в работе преподавателей математики в высшей школе есть еще одно 

направление – проведение математических олимпиад для школьников. 

Олимпиадное движение имеет давнюю интересную историю [4, с. 172-189].  

Уже не первый год олимпиада проводятся в несколько туров. Первые 

туры часто проходят в дистанционной форме, а вот заключительный тур до 

пандемии всегда проходил в очном формате. В этом году впервые очный тур 

математической международной олимпиады проходил в дистанционной форме. 

Возможно, такой высокий уровень олимпиады позволяет гарантировать 

самостоятельность выполнения заданий. Думаю, что правильнее 

заключительные туры олимпиад проводить только очно. 

Какой же вывод мы можем сделать?  

Конечно, традиционную очную форму преподавания в высшей школе 

нельзя заменить на дистанционную. Но пандемия «вынудила» преподавателей в 

короткий срок значительно расширить познания в применении дистанционных 

форм работы. Полученный опыт очень важен. Наверное, мы уже не сможем 

обойтись без такой формы работы. 
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Аналіз теорії та практики дає змогу стверджувати, що сьогодні школа має 

потребу в спеціалістах із інноваційним мисленням, із інноваційними підходами 

до викладання та організації освітнього процесу. Тому під час навчання у 

закладах вищої освіти мають створюватися відповідні умови для розвитку 

готовності майбутніх фахівців до інноваційної педагогічної діяльності, а також 

формуватися прагнення до запровадження інновацій, до відшукування нового, що 

є найважливішим показником прагнення до педагогічної творчості. А готовність до 

інноваційної  діяльності є важливим фактором для ефективного формування 

інноваційної позиції фахівця початкової школи. 

Проблема формування готовності до інноваційної діяльності 

досліджувалася багатьма науковцями. Її досліджували В. Кремень, І. Дичківська, 

І. Бех, В. Мадзігон, О. Савченко, В. Пінчук, М. Меладзе, Н. Федорова та інші 

вчені. О. Пєхота, Н. Кичук, В. Сластьонін та ін. вивчали проблему формування 

творчої особистості, яка є суб’єктом професійного саморозвитку. До того ж, як 
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свідчить аналіз наукових джерел, проблема формування готовності майбутніх 

фахівців до інноваційної освітньої діяльності зацікавила науковців і стала 

об’єктом дослідження лише наприкінці ХХ ст. Лише зараз цьому питання 

приділили належну увагу й почали осмислювати її ґрунтовно, усвідомлюючи її 

вагомість та значимість. 

Адже багато залежить від саморозвитку, від самостійного вдосконалення, 

від бажання працювати над самостійним вдосконаленням, професійним 

розвитком. Аналіз досліджень свідчить про те, що рівень освітньої професійної 

підготовки  буде високим, якщо її спрямовано на творчу діяльність майбутніх 

фахівців у закладах вищої освіти. А для цього необхідно формувати потребу у 

здобувачів освітніх рівнів у професійному саморозвитку, крім цього, здатність до 

власної продуктивної самореалізації. Адже готовність фахівців до здійснення 

інноваційної діяльності є  важливою передумовою успішної розбудови сучасної 

освітньої системи початкової освіти.                                  

Як свідчить аналіз джерел, готовність до інноваційної освітньої діяльності 

зумовлюється особливостями розвитку майбутніх фахівців, а також їх 

професійною освітою, особливостями виховання та самовиховання, а також 

професійним самовизначенням майбутнього фахівця. «Така готовність регулює 

діяльність, забезпечує її ефективність. Однією з важливих якостей педагога, умов 

успішності його як професіонала є готовність до інноваційної діяльності» [1, с. 

277].  

Як стверджують науковці, готовність майбутнього фахівця до 

інноваційної освітньої діяльності визначають, враховуючи такі показники: 

наявність теоретичних знань про інновації; наявність потреби в застосуванні 

інновацій під час практичної педагогічної діяльності; потреба в 

експериментальній діяльності, а також готовність переборювати всі труднощі 

під час освітнього процесу [1]. 

А підготовлений до інноваційної освітньої діяльності фахівець володіє 

такими якостями: має вміння по-новому трактувати й визначати освітні цілі; 
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має усвідомлену фахову позицію; у процесі освітньої діяльності враховує їх 

особливості, а також стимулює розвиток школярів під час використання 

інноваційних технологій; уміє запропонувати під час навчання якісну освітню 

програму, у якій звертається увага на індивідуальні особливості школярів; має 

вміння коригувати власний освітній процес, враховуючи критерії інноваційної 

освітньої діяльності; досконало володіє інноваційними технологіями, методами, 

формами навчання; використовує ефективні форми рефлексії та самооцінки; 

має здатність об’єктивно оцінювати, стимулювати учнівські відкриття; має 

вміння аналізувати всі зміни в освітній діяльності, а також розвитку якостей 

учнів; здатність до власного інноваційного творчого розвитку, рефлексивної 

діяльності; має усвідомлення важливості власних інноваційних відкриттів, 

пошуків,  досліджень [1, с. 280].   

Адже нині, у часи змін в освіті та Україні, школі потрібен учитель-новатор, 

який має інноваційне мислення. Це має бути фахівець творчий, який зможе 

організувати інноваційний освітній процес, продуктивну діяльності учнів, а 

обов’язковим компонентом цієї діяльності буде творчість. Оскільки наукові 

дослідження, а також практичний педагогічний досвід переконують у тому, що 

творчий, інноваційний елемент в освітньому процесі є необхідним і важливим, бо 

успішна інноваційна педагогічна діяльність без цього є не ефективною та й в 

цілому практично  неможливою [1, с. 249]. 

Сьогодні необхідно створити в освітньому закладі таке  освітнє 

продуктивне середовище, яке б сприяло формуванню творчої особистості.  

Заклад вищої освіти має працювати над створенням творчого середовища, у 

якому можна знайомити майбутніх фахівців із сучасними педагогічними 

технологіями та формувати вміння володіти ними під час організації 

освітньої діяльності [3]. 

Аналіз наукових джерел дозволив виділити важливі умови, які варто 

враховувати під час освітнього процесу в закладах вищої освіти та під час  
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формування готовності майбутніх фахівців до інноваційної освітньої 

діяльності:  

– сприятливий мікроклімат на занятті та на уроці; 

– сформованість необхідних для здійснення інноваційної діяльності  

якостей учителя;  

– якісна теоретична підготовка майбутніх фахівців;  

– любов до здобувачів освітнього рівня; 

–  бажання та інтерес до вивчення передового педагогічного досвіду; 

– власна потреба в самоосвіті;  

– високий фаховий рівень підготовки та професіоналізм педагогів; 

– позитивне ставлення та потреба займатися інноваційною 

діяльністю; 

– чітке усвідомлення наявності типових труднощів, що виникають у 

процесі діяльності, а також аналіз отриманих засобів їх подолання; 

– залучення майбутніх фахівців до інноваційної діяльності; 

– професійний рівень підготовки майбутніх фахівців до інноваційної 

діяльності; 

–  готовність до творчості, здатність швидко реагувати на зміни, 

залежно від можливостей учнів, а також наявність творчого мислення, творчої 

уяви; 

–  уміння передбачати й аналізувати результати своєї діяльності; 

– наявність у фахівця навичок організувати мовотворчу діяльність; 

– співтворчість, яка є важливою установкою на творчу взаємодію з 

учнями; 

– діалогізм, який є бажанням та важливим умінням слухати та чути 

учнів, а також уміння вести міжособистісний діалог, який будується на основі 

поваги та довіри до учнів [1; 2]. 

Тобто, якщо враховувати ці умови, то можна забезпечити формування 

готовності майбутніх фахівців до інноваційної педагогічної діяльності. 
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В умовах сучасного  переходу  освітнього процесу на змішану форму 

навчання, стає необхідним зміна стилю взаємодії   між викладачем та 

студентом [ 2 ] зокрема мова йде про нагальну потребу підвищення кваліфікації 

викладачів « Викладачі — ключовий фактор успіху. Саме через викладачів 

відбувається змістове наповнення та взаємодія студентів на курсі. Успішна 

реалізація дисципліни у змішаному форматі передусім залежить від готовності 

викладача адаптувати свій підхід до подачі матеріалу, методів викладання й 

розуміння ролей викладача та студентів у навчальному процесі . Ось чому 

важливо комунікувати нові можливості, зокрема для викладачів, які 

з’являються завдяки впровадженню змішаного навчання» [2 c.15] Наші 

cпостереження за роботою викладачів, які ми помітили під час проведення 

вебінару по  асертивності, в рамках програми підвищення кваліфікації 

викладачів Київського Університету імені Бориса Грінченка,  виявили  певні 

протиріччя, які виникають у  викладачів ЗВО.  А саме : на  декларативному 

рівні викладачі засвідчують, що використовують асертивність у своїй роботі та 

розуміють важливість і необхідність саме цього стилю поведінки, як найбільш 

ефективного, такого ,що створює позитивні умови до навчання.  Коли, 

напередодні вебінарі  ми проводили   опитування викладачів ( у формі 

анкетування), стосовно того, який стиль вони використовують у своїй 

викладацькій діяльності , більшість  відповідала, що використовує саме 

асертивний стиль, та демонструє асертивну поведінку у роботі зі студентами.  

Але наразі , аналіз роботи під час проведення вебінару-тренінгу показав,  що 
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діють вони ригідними методами і не впроваджують асертивність у своїй  

практичній діяльності.  До того ж переважна кількість  навіть  не усвідомлює 

зміст цього поняття.  

Виходячи з результатів аналізу, який ми провели під час навчальних 

вебінарів та тренінгів по формуванню асертивної поведінки серед викладачів 

Київського Університету імені Бориса Грінченка, ми дійшли висновків, що 

розуміння викладачами поняття асертивності, її критерієв та проявів не 

відповідає дійсності. 

 Тому ми можемо стверджувати, що сучасні викладачі  потребують 

розвитку асертивної поведінки,  та  мають мотивацію до оновлення своїх 

комунікативних навичок, які є невід’ємною складовою асертивності.  

Але  виявляється, що проблема полягає у відсутності або недостатній 

доступності джерел  для здобуття інструментів , що сприяють  розвитку 

асертивності. 

Ми вважаємо, що  в умовах глобалізації та розвитку конкурентного 

соціального середовища дуже важливим є розвиток асертивної поведінки 

особистості в закладах освіти, зокрема особистості педагога у вищій школі.  

Асертивність –це  особистісна властивість, яка виражається у здатності 

людини конструктивно відстоювати свої права, захищати власні інтереси, 

незалежно формулювати і відстоювати свою думку, вільно висловлювати свої 

почуття, не порушуючи межі іншої людини  [3]. 

Асертивна поведінка має таку структуру:  

1) Демонстрація самоповаги і поваги до інших людей.  

2) Ефективне спілкування. У даному випадку головними є три наступні 

якості – чесність, відкритість і прямота у розмові, але не за рахунок емоційного 

стану іншої людини.  

3) Демонстрація впевненості та позитивної установки.  

4 ) Вміння уважно слухати і розуміти.  

5 ) Переговори і досягнення робочого компромісу.  
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6 ) Пошук простих виходів зі складних ситуацій [1]. 

В. Каппоні розглядає асертивність як гармонійне поєднання особистісних 

якостей людини, що відображаються у світогляді і позитивному налаштуванні 

на життя та проявляються у вміннях і навичках ефективної взаємодії. 

Асертивність – це спосіб організації своєї поведінки, уміння формулювати 

особистісні потреби й бажання, амбіційність у досягненні цілей, повага до 

людей, а головне – повага і любов до себе [2]. 

Формування асертивної поведінки у викладачів зумовлено 

трансформаціями, які відбуваються у навчальному процесі. А саме: через те, що 

наразі використовується здебільше дистанційна форма навчання, зростає 

необхідність змінювати стиль викладання, та форму взаємодії між викладачем 

та студентом. Від викладача сучасність вимагає більшої концентрації на 

студенті, довіри до нього та готовності поділяти відповідальність за навчальний 

процес. Концентрація уваги полягає у прийнятті особистісних якостей 

студента, вміння побудувати таку комунікацію, яка б створювала умови для 

партнерської взаємодії . 

Ми ставимо за мету донести до викладачів ЗВО , що  асертивна поведінка  

включає високу комунікативну компетентність, повагу до особистості і 

цінностей студентів, ввічливе ставлення, гнучкість, етичність, вміння чітко і 

зрозуміло відстояти власні інтереси, високий рівень емоційного інтелекту, 

екологічне збереження  меж міжособистісного спілкування. Отже асертивність 

– це партнерська взаємодія і саме через  прояви асертивності  можливо досягти 

найвищих результатів у навчанні, та спілкуванні зі студентами.  

Узагальнюючи  комунікативну компетентність викладача , як елемент 

асертивної поведінки, ми хочемо влучно  та лаконічно продемонструвати   

схемою «Квадрат», (4, с.22) . 

Цю схему було створено, як допоміжний інструмент тим, для кого 

спілкування є базовою професійною компетентністю: педагогам, психологам, 

керівникам.   
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Ф.Шульц фон Тун , виділяє чотири сторони спілкування, що створюють 

так званий «комунікативний квадрат», що включає саморозкриття, фактичний 

зміст повідомлення, емоційне ставлення і заклик. Відправник повідомлення 

(комунікатор) завжди стикається з питанням стосовно того, як подати себе 

відповідно змісту повідомлення, ставлення один до одного і заклику, або того, 

до чого відправник прагне спонукати одержувача повідомлення (реципієнта). 

Підвищувати якість спілкування Ф. фон Тун пропонує завдяки умінню 

подивитись на комунікацію очима співрозмовника, умінню зрозуміти позицію 

співрозмовника, умінню продовжити комунікацію з урахуванням потреб 

реципієнта, тобто одержувача повідомлення, у відповідності з власними 

потребами. [рис.1] 

Запропонована схема в першу чергу показує можливість  зрозуміти  

співрозмовника. Суть полягає у тому, що одержувач інформації не має 

сприймати її лінійно (однобоко). Кожне повідомлення дає нам розуміння про 

того, хто його надсилає, а саме про його емоційний стан, ставлення до 

отримувача, вплив на отримувача. Іноді фактичний зміст повідомлення може 

бути не настільки важливим, як інші складові. Наприклад можна сказати фразу 

«Я вас розумію!», заклавши в неї негативне ставлення або демонстрацію 

образи. В такому разі не слід розуміти буквально почуту фразу, а спробувати 

розібратися зі співрозмовником на рівні «Ставлення» або «Саморозкриття»  

 
Рис. 1 Схема «Комунікативний квадрат» 
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Висновки 

Як показали результати нашої роботи з викладачами, яку ми проводили  в 

рамках підвищення кваліфікації викладачів ЗВО , використання схеми 

«квадрат» значно підвищує ефективність взаємодії викладачів зі студентами. 

Застосовуючи у своїй практичній діяльності схему «квадрат», викладачі 

починали краще розуміти студентів, сприймати інформацію, враховуючи усі 

аспекти комунікативного посилання. Це може започаткувати розвиток 

партнерських стосунків  між викладачем та студентом, які в свою чергу є 

проявом асертивності та будуються на повазі , та особистій відповідальності 

обох учасників комунікативного процесу. Сучасний процес навчання вимагає  

від обох сторін-учасників застосовувати форму партнерської взаємодії, яка саме 

грунтується  на  асертивності.  
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В сучасних умовах  перетворення укрaїнського суспільствa особливої 

вaги нaбувaють питaння формувaння ефективних життєвих стрaтегій 

особистості, її психологічної гнучкості та мобільності соціaльної поведінки. У 

цьому контексті проблемa збереження психічного здоров'я населення, 

становить особливий інтерес для психологічної нaуки, оскільки її вирішення є 

нaдзвичайно aктуальним та вaжливим для освітянської прaктики.  

         Проблема психічного здоров'я вивчалась такими науковцями, як: О.С. 

Вaсильєва, Ф.Р. Філaтов, Г.С. Нікіфоров, Н.М. Шустров, І.Н. Гурвіч та ін. 

         У своєму підручнику О.С. Вaсильєв тa Ф.Р. Філaтов подaють 

системaтичний анaліз здоров’я як складного, бaгaтовимірного 

соціокультурного явищa, що потребує вaжливих біологічних, психологічних, 

соціaльних та духовних aспектів життя людини. Aвтори переглядaють 

узaгaльнення тa aнaлізують усе наявне соціокультурне, соціaльно-психологічне 

тa індивідуaльно-особистісне різномaніття, ототожнене з проблемою здоров’я 

та хвороб, щоб дізнатися більше про головне теоретичне питання психології 

здоров’я-побудови гіпотетичної моделі здорової особистості. [1, c.88] 

          Г.С. Никіфоров у своїй прaці робить спробу покaзaти можливість і 

необхідність рішення головної задaчі психології здоров'я як сaмостійної 

дисципліни, a саме: розкрити психологічне зaбезпечення здоров'я на основних 
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етапах життєвого шляху людини. Він вважає, що психічно здоровa людина є 

гармонійною, консолідованою, врівноваженою. Для спрямовaної особистості 

хaрaктерне реaлізація самореaлізації, духовності, гуманістичних влaстивостей. 

Їх вірогідність самоупрaвління використовується з такими якостями, як 

цілеспрямовaність, aктивність, aдеквaтний самоконтроль. [2, c.211] 

З'ясовуючи зміст поняття "психічне здоров'я", передусім звернемося до 

психологічних словників, які відображaють певну інтегрaцію всіх сучасних 

підходів до визначення тих чи тих понять. Так, у психологічному 

енциклопедичному словнику М. Єникєєв стверджує, що психічне здоров'я 

забезпечує aдекватну психічну сaморегуляцію особистісні (відповідність 

суб'єктивних психічних обрaзів реaльності, психічні реaкції на зовнішні 

подразники, їх об'єктивна цінність, пристосованість у міжособистісній 

взaємодії, здaтність до цілеспрямовaних дій) [3, c.359]  

Зa С.Д. Максименком, психічне здоров'я – це інтегральна харaктеристика 

повноцінності психологічного функціонування індивідa. Розуміння природи і 

мехaнізмів підтримки, a також розлaдів і відновлення психічного здоров'я 

стaновить собою істотне знaчення, бо воно є тісно пов'язaним із зaгaльним 

уявленням про особистість і мехaнізми її розвитку. [4, c.216]  

            У низці психологічних робіт психічне здоров'я прирівнюється до 

переживaння психологічного комфорту тa психологічного дискомфорту. 

Відомий укрaїнський психолог Подольська Є.А. зазначає, що психічне здоров'я 

- це внутрішній психічний стан, який зaлежить від душевного комфорту, що 

вимaгaє aдеквaтної реaкції та поведінки. [5, c.667] 

           Дослідник проблеми психології упрaвління О. Урбанович звертає увагу 

на те, що психічне здоров'я зaлежить від   процесу aдaптації, соціaлізації та 

індивідуaлізaції. [ 6, c.352] 

          У колективній прaці зa редакцією Титаренко Т. М. нaуковці стверджують, 

що сaме психічне здоров'я є резервом сил людини, зaвдяки якому вонa може 
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перебороти несподівaні стреси чи труднощі, що виникають за виняткових 

обставин.[7, c.51] 

            Щодо поглядів  вчених A.В Петровського ,М. Г Ярошевського «душевне 

благополуччя» є основою психічного здоровя, aдже здоров`я виявляється 

відсутністю хвороб психічних проявів, a тaкож aдеквaтної поведінки і 

діяльності особистості. До психологічних критеріїв психічного здоров’я, нa 

думку дослідників, можуть бути віднесені «відповідність суб’єктивних обрaзів 

об’єктaм дійсності; aдaптованість у мікросоціaльних відносинaх; здaтність до 

саморегуляції, що виявляється у поведінкових проявах; здaтність розумного 

плaнування життєвих цілей і підтримaння aктивності в їх досягненні» [8, c.301]  

             Психічне здоров`я  зaлежить від багатьох фaкторів, які можуть 

негaтивно вплинути нa людину. Це тaкі фактори як: конфлікти, недостатній  

відпочинок,  тривалі стресові ситуації, не дотримaння здорового способу життя 

. [9, c.774] 

Отже, психічне здоров'я охоплює шляхи гaрмонізaції людини, її бaжaння, 

амбіції, здібності, ідеали, почуття і свідомість. Воно хaрaктеризується 

відсутністю будь-яких вирaжених хворобливих змін чи стaнів особистості, 

тісно пов'язaне із її внутрішнім стaном оргaнізму. Психічне здоров'я 

зaбезпечується нa різних рівнях функціонувaння: біологічному (відсутність вaд 

особистого розвитку), психічному (здaтність протидіяти стресу) і соціaльному 

(комфортність особистості у соціумі). Психічне здоров'я зaбезпечує здaтність 

людини ефективно втілювaти в життя основні принципи психічної 

сaморегуляції. 

Отже,можнa дійти висновку, що психічно здоровою є гармонійна, 

врівновaженa, здaтнa до сaмореaлізaції своїх життєвих потреб особистість. Її 

здатність до самоуправління пов’язанa з такими якостями, як 

цілеспрямовaність, aктивність, aдекватний сaмоконтроль. 
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Студентка Національного університету «Острозька Академія» 

Україна, Острог 

 

Всесвітня пандемія COVID-19 змусила змінити організацію життя та 

навчання. Ця подія, як ніколи, активізувала дослідження когнітивних чинників 

здоров`я студентської  молоді, адже з різким переходом зі звичного способу 

життя у дистанційний, порушився режим дня загалом, все, до чого ми звикли, в 

один момент зникло. Таке навчання є однією з нових реальностей, що викликає  

питання у  вивченні психологічного комфорту студентів. Проблема когнітивних 

чинників збереження психічного здоров’я студентської молоді є мало 

дослідженою, що обумовлює актуальність даної роботи.  

Проблеми збереження психічного здоров`я вивчались такими науковцями 

як: А. Маслоу, Г. Олпорт, В. Франка, Н. Енкельман, П.І Калью, Л.А Руїс, Д. 

Шульте та ін.  

             Необхідність досліджень психологічного здоров'я студентів 

визначається наявністю таких чинників, що впливають на стан їх 

психологічного здоров'я, як ситуації іспитів, періоди соціальної адаптації, 

необхідність особистісного самовизначення в майбутньому професійному 

середовищі тощо. Емоційні стани, що переживаються під час цього, і їх 

наслідки складають серйозну загрозу психологічному здоров'ю студентів. 

Особливо це стосується того періоду в їхньому житті, коли особистісні ресурси 

здаються невичерпними, а оптимізм щодо власного здоров'я переважає над 

турботою про нього [3, ст. 122].  
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Зосередження на проблемах сьогодення, висока мотивація досягнень 

витісняють зі свідомості студента можливі побоювання, пов'язані з наслідками 

тривалих негативних станів. Студенти під час пандемії обмежені в спілкуванні 

з однолітками, дистанційне навчання створило нові умови, які є незвичні для 

них, які, своєю чергою, спричиняють  порушення звичного  способу життя. 

Адже соціальні контакти дуже важливі у цьому віці, через них відбуваються 

самоствердження,  розвиток вольових якостей тощо.  

Студентство є категорією населення з підвищеними факторами ризику. 

Цими факторами є вплив девіантної поведінки та емоційного вигорання 

студента.  Все це спричиняє порушення фізичного здоров’я і душевний 

дискомфорт, погіршує їх психічне здоров’я [1, ст.225].   

На думку Р. Поташнюка, психічне здоров'я – це стан психічної діяльності, 

основою якої є загальний душевний комфорт, що може забезпечувати 

контрольовані психоемоційні і поведінкові реакції [5].  

У своїх роботах  Шуляк К. А. до основних критеріїв психічного здоров'я 

відносить: відповідність суб'єктивних образів відображувальним об'єктам 

дійсності та характеру реакцій – зовнішнім подразникам, значенню життєвих 

подій; адекватний віковий рівень зрілості особистісної емоційно-вольової та 

пізнавальної сфер; адаптивність у мікросоціальних відносинах; здатність 

особистості до самостійного керування поведінкою, розумного планування 

життєвих цілей і підтримки активності в їхньому досягненні [6]. 

Серед когнітивних чинників, які зумовлюють зміну у психічному 

здоров’ї, найбільш значимими ми вважаємо низький рівень самомоніторингу,  

він зумовлений: нездатністю особистості контролювати власні емоційні стани; 

низьким рівнем стійкості до стресових ситуацій; схильністю до конфліктів; 

невпевненістю особистості у собі; заниженою самооцінкою; недостатньою 

комунікабельністю; недовірливістю. [4,ст.310] 

  Іншим когнітивним чинником психічного здоров’я може бути саногенне 

мислення, адже таке мислення допомагає контролювати свої емоції, оцінювати, 
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аналізувати та приймати рішення в стані душевного спокою. Такий тип 

мислення допомагає позбуватись наслідків емоційного стресу, дозволяє 

навчити особистість усвідомлювати свої емоції, поведінку в суспільстві, 

виробляючи власну позицію, не наслідуючи нормам чи автоматизми поведінки 

[2].  

Отже, для вирішення проблеми збереження психічного здоров’я студентів 

необхідно залучати якомога більше фахівців. І важливо, передусім, аби самі 

молоді люди усвідомлювали це. 
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Постановка проблеми та її значення. У наш час поняття «здоров’я» 

дедалі потужніше нагадує про свій сенс, широко охоплюючи як індивідуальні 

думки, так і розлогі простори засобів масової інформації, інтернету. 

Актуальність цієї класичної проблеми людської екзистенції набула нових 

обрисів у часи пандемії COVID-19. 

При цьому мова йде вже не тільки про традиційне в такому аспекті 

старше покоління або про осіб із типовими клінічними розладами, а і про дітей 

та молодь, на перший погляд, цілком «благополучних». Зазначений інтерес 

пов’язаний зі зростанням цінності людського життя на тлі низки глобальних 

проблем сучасності й поширення численних версій «апокаліпсису»; прагненням 

до внутрішнього комфорту у вирі перенасичення навколишнього середовища 

численними стресовими факторами; так зв. «постковідними симптомами». У 

наш час, зокрема, активно заговорили про «психічне», «психологічне» здоров’я 

як відносно незалежний аспект здоров’я назагал.   

Аналіз останніх досліджень із проблеми. Як зазначає М. Варій, котрий 

ретельно проаналізував у цьому контексті доступну зарубіжну та вітчизняну 

літературу, різні автори паралельно використовують такі поняття, як «психічне 

здоров’я», «психологічне здоров’я», «душевне здоров’я», «особистісне 
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здоров’я», а також «повноцінне функціонування», «емоційне благополуччя» 

тощо [1, с. 491]. 

О. Завгородня вказує, що у спеціальній літературі зустрічаються два 

основні підходи до трактування співвідношення між зазначеними поняттями: 1) 

психологічне здоров’я можливе лише за умови психічного та                                      

2) психологічне здоров’я є відносно автономним щодо психічного, між ними 

подеколи навіть можливі суперечності [2, с. 125].  

С. Максименко зауважує, що психічне здоров’я – це аспект здоров’я в 

цілому, пов’язаний із душевним комфортом, відсутністю психологічних 

патологій, здатності до ефективної діяльності та саморегуляції у контексті 

досягнення поставлених цілей та реалізації власних інтересів. Психологічне 

здоров’я розглядає як засіб диференціації просто соматично і психічно здорової 

особистості від спрямованого руху в напрямку реалізації вищих, духовних 

сенсів життя [4]. На нашу думку, саме внутрішнє – психологічне благополуччя 

є важливим індикатором як психічного, так і психологічного здоров’я людини.   

Різні аспекти здорового особистісного функціонування досліджують 

науковці М. Андрос, М. Бачериков, С. Болтівець, Л. Гармаш, І. Дубровіна,                   

Н. Коцур, Л. Куліков, С. Максименко, Г. Нікіфоров, В. Панкратов,                               

В. Петленко, Є. Потапчук, В. Семке, Р. Сірко, Д. Федотов, О. Хухлаєва,                            

Є. Щербина та ін. Їх теоретичні позиції часто відштовхуються (у своєму 

порівнянні або навіть запереченні) від фундаментальних напрацювань 

психологів психоаналітичної та гуманістичної орієнтацій [3, с. 37–39]. 

Розуміння відповідного феномену поглиблюється його внутрішнім 

структуруванням. Так, на основі аналізу науково-психологічної літератури та 

врахування феномену різнорівневості психіки, Є. Потапчук виокремлює 

наступні основні складові або види психічного здоров’я людини: розумове – 

уміння отримувати, аналізувати й використовувати необхідну інформацію; 

емоційне – здатність розуміти, висловлювати й регулювати свої емоції та 

почуття; практичне – здатність усвідомлювати свої потреби та інтереси, 
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ставити відповідні цілі та досягати їх [5, с. 10]. А тому один із найвагоміших 

чинників психічного здоров’я людини – це когнітивні складові її психіки. 

Отже, мета статті – аналіз психологічного благополуччя сучасної 

студентської молоді в контексті її когнітивної сфери.  

Виклад основного матеріалу. Проаналізуємо результати відповідного 

нашого емпіричного дослідження, яке здійснювалося через декілька 

взаємозв’язаних етапів. 

На першому етапі було обрано валідний та надійний психодіагностичний 

інструментарій для проведення констатувального дослідження. На другому 

етапі за допомогою доволі зручного у використанні питальника «Ваше 

самопочуття» О. Копіної, О. Суслової, Є. Заїкіна було визначено рівні 

психологічного благополуччя студентства. На третьому етапі було використано 

доволі відомий у світовій психології питальник                                          Р. 

Плутчика, Г. Келлермана, Х. Конте «Індекс життєвого стилю», з допомогою 

якого визначалися окремі когнітивні чинники самосприйняття та 

саморозуміння студентства. На четвертому етапі здійснювался математико-

статистична обробка,  аналіз та систематизація результатів, отриманих у ході 

констатувального емпіричного дослідження. 

В емпіричному дослідженні узяли участь 67 студентів І – IV курсів 

Національного університету «Острозька академія», серед яких 28 юнаків і 39 

дівчат. 

 У зв’язку з вищезазначеними темою, загальною метою та завданнями 

роботи, метою емпіричного дослідження, спеціально присвяченого окресленій 

актуальній науковій проблемі, стали вивчення та інтерпретація особливостей 

самооцінювання респондентів за важливими показниками їх психологічного 

благополуччя, а також встановлення взаємозв’язків відповідних показників з 

окремими аспектами осмислення й розуміння особистістю власного «Я». 

Як основний емпіричний інструмент на першому етапі дослідження було 

використано питальник «Ваше самопочуття» О. Копіної, О. Суслової,              Є. 
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Заїкіна. Перші його 2 питання спрямовані на самооцінку загального рівня 

здоров’я, наступні 17 – на визначення окремих емотивних самохарактеристик 

особистості, а останні 11 – рівня задоволеності важливими аспектами життя. 

Шляхом вирахування квартилів усю початкову вибірку було поділено на 

чотири підгрупи: 1) 18 осіб із найнижчим рівнем психологічного благополуччя 

(загальний бал 30 і менше); 2) 14 осіб із рівнем психологічного благополуччя, 

нижчим за середній (31–60 балів); 3) 19 осіб із рівнем психологічного 

благополуччя, вищим за середній (61–90 балів) та 4) 16 осіб із найвищим рівнем 

психологічного благополуччя (91 і більше балів). 

З метою вивчення та обґрунтування прогнозованої наявності окремих 

відмінностей між показниками напруженості механізмів психологічного 

захисту в студентів із різними рівнями психологічного благополуччя 

використовувався параметричний t-критерій Ст’юдента. 

Істотні, на достатньому та високому рівні статистичної значимості 

відмінності між нашими підгрупами констатовано за проявом наступних 

механізмів психологічного захисту: заперечення (t = 12,04 при р ≤ 0,001), 

компенсації (t = 7,85 при р = 0,05), гіперкомпенсації (t = 11,85 при р ≤ 0,001) та 

раціоналізації (t = 9,91 при р ≤ 0,001). 

Констатовано, таким чином, що зі зростанням рівня психологічного 

благополуччя особистості студента у його психічному житті найбільш суттєво 

посилюється механізм гіперкомпенсації, дещо меншою мірою – механізм 

заперечення та механізм раціоналізації, тоді як впливовість механізму 

компенсації, навпаки, послаблюється. 

Отже, на тлі зростання рівня психологічного благополуччя студентство 

частіше запобігає вираженню неприємних для нього або в чомусь 

неприйнятних почуттів, думок, дій через перебільшений розвиток протилежних 

психологічних утворень; також воно істотніше заперечує, тобто не сприймає, 

не визнає певні фруструючі, несприятливі аспекти навколишньої реальності, 

навіть якщо вони й очевидні для інших людей, і, як це не несподівано, частіше 
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вдається до інтелектуалізованого, «мудрого», на його думку, способу 

подолання певних обставин, нерідко особистісно травмівних, через 

психологічну втечу від реального досвіду та пов’язаних із ним негативних 

переживань. Відповідно, зростає загальний рівень його внутрішнього – 

психологічного благополуччя. 

Опишемо та проаналізуємо тепер детальніше окремі аспекти (окреслені 

відповідними пунктами питальника) впливовості захисних психологічних 

механізмів, між мірою напруженості яких у розрізі чотирьох підгруп 

констатовано статистично значимі відмінності. Зазначимо, насамперед, що 

усереднений показник оцінювання будь-якого пункту другого із використаних 

нами питальника (Р. Плутчика, Г. Келлермана, Х. Конте –«Індекс життєвого 

стилю») в межах 0–1,4 відповідає узагальненому значенню «не стосується 

зовсім»; 1,5–2,4 – «майже не стосується», 2,5–3,4 – «стосується частково» та 3,5 

– 4,0 – «цілком стосується». 

І. Механізм заперечення. Згідно із t-критерієм, статистично значимі 

відмінності між підгрупами встановлені за оцінками наступних тверджень: 

1) «зі мною дуже легко знайти спільну мову» (t = 3,23 при р = 0,004), 

усереднені показники оцінювання шкали в розрізі 1-ї, 2-ї, 3-ї та 4-ї підгруп, 

відповідно, 3,36; 3,43; 3,46; 3,63; отже, на всіх рівнях психологічного 

благополуччя дана самохарактеристика стосується респондентів лише 

«частково» і тільки на найвищому рівні такого благополуччя – уже «цілком»; 

2) «я завжди звертаю увагу на кращу сторону життя» (t = 10,49 при р = 

0,02), усереднені показники оцінювання – 3,07; 3,22; 3,29; 3,32; хоча тут 

зростання оцінок і є статистично істотним, а проте в усіх підгрупах 

узагальнений результат відповідає значенню «стосується частково»; 

3) «люди мені ніколи не набридають» (t = 17,96 при р ≤ 0,001), усереднені 

показники оцінювання – 2,36; 2,49; 2,66; 2,82; отже, якщо на двох нижчих 

рівнях психологічного благополуччя відповідна характеристика стосується 
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респондентів лише «частково», то на двох вищих рівнях такого благополуччя – 

уже «цілком»; 

4) «я тривалий час не помічаю негативні риси інших людей» (t = 9,85 при  

р = 0,02), усереднені показники оцінювання – 2,36; 2,47; 2,49; 2,71; можемо 

бачити, що тільки на найвищому рівні психологічного благополуччя відповідна 

шкала починає оцінюватися як така, яка бодай «частково» відповідає уявленням 

респондентів; 

5) «інші вважають мене надміру довірливою/им» (t = 9,13 при р = 0,03), 

усереднені показники оцінювання – 2,70; 2,79; 2,97; 3,00; отже, усіх 

респондентів зазначена характеристика стосується лише «частково», але на 

вищих рівнях психологічного благополуччя її значущість істотною мірою 

посилюється; 

6) «погане намагаюся викинути з голови» (t = 20,45 при р ≤ 0,001), 

усереднені показники оцінювання – 2,96; 3,11; 3,12; 3,35; таким чином, 

аналогічно до попередньої шкали, дана самохарактеристика лише «частково» 

стосується усіх досліджених осіб. 

Описані статистичні показники назагал демонструють збільшення (на тлі 

зростання загального рівня психологічного благополуччя) впливовості 

свідомого бажання позитивно комунікувати з іншими людьми. 

ІІ. Механізм компенсації. Згідно із t-критерієм, статистично значимі 

відмінності між підгрупами в цьому контексті встановлені за оцінками тільки 

двох тверджень: 

1) «у своїх мріях я завжди в центрі уваги навколишніх» (t = 7,82 при р = 

0,05), усереднені показники оцінювання – 2,24; 2,12; 2,03; 1,95; отже, в усіх 

досліджених підгрупах шкала отримала узагальнене своє значення «майже не 

стосується», а проте на вищих рівнях психологічного благополуччя її 

прийнятність істотною мірою зменшується; 

2) «я хочу, щоб мене вважали сексуально привабливою/им» (t = 12,07 при  

р = 0,007), усереднені показники оцінювання – 2,37; 2,35; 2,15; 1,99; аналогічно, 
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суб’єктивна значущість відповідної самохарактеристики в розрізі від 

найнижчого до найвищого психологічного благополуччя слабшає на 

статистично значимому рівні. 

Можемо констатувати, таким чином, що послаблення впливовості 

механізму компенсації на вищих рівнях психологічного благополуччя 

студентства відбувається переважно за рахунок трансформації егоцентричних 

спонукань. А от, наприклад, прагнення активної ідентифікації з певною 

значущою у житті людиною, незалежно від рівня психологічного благополуччя, 

стосується досліджених студентів лише «частково». 

ІІІ. Механізм раціоналізації. Згідно із t-критерієм, статистично значимі 

відмінності між підгрупами встановлені за оцінками наступних тверджень: 

1) «якщо мене лікують, то я намагаюся довідатися, яка мета кожної дії» 

(t= 8,29 при р = 0,04), усереднені показники оцінювання – 2,54; 2,72; 2,81; 2,88; 

отже, хоча відповідна усереднена самохарактеристика в усіх підгрупах 

стосується респондентів лише «частково», а проте на вищих рівнях 

психологічного благополуччя її роль істотною мірою зростає; 

2) «я завжди прагну випадково когось не образити» (t = 17,56 при р ≤ 

0,001), усереднені показники оцінювання – 2,97; 3,11; 3,25; 3,33; в даному 

випадку ситуація аналогічна до попередньої шкали; 

3) «вважаю, що не варто даремно злитися, а краще все спокійно 

обміркувати» (t = 16,10 при р ≤ 0,001), усереднені показники оцінювання – 2,99; 

3,06; 3,26; 3,32; таким чином, знову ситуація аналогічна до попередніх шкал; 

4) «їдучи подорожувати, намагаюся усе спланувати до дрібниць» (t = 8,48 

при р = 0,04), усереднені показники оцінювання – 2,75; 2,79; 2,97; 2,99; і знову 

аналогічна ситуація. 

Отже, посилення впливовості механізму раціоналізації на вищих рівнях 

психологічного благополуччя студентства проявляється переважно завдяки  

усвідомленню значущості емпатійних взаємин з іншими, намагання чітко 
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організувати своє навчання, відпочинок, рекреацію, а також пригнітити 

(переформулювати) власні негативні афекти. 

У контексті таких емпіричних результатів доцільно згадати, що 

відповідний блок пунктів використаної методики стосується не тільки 

механізму власне раціоналізації, а і сублімації. Адже, з огляду на зміст 

проаналізованих шкал, за оцінюванням яких між підгрупами виявлені 

статистично значимі відмінності, можна констатувати окремі прояви як 

першого, так і другого механізму. Зокрема, механізм сублімації пов’язаний з 

надмірною «втечею» окремих респондентів студентського віку в навчання. 

А тому тепер можемо підсумувати, що між дослідженими підгрупами 

існують статистично значимі відмінності за мірою напруженості одразу п’ятьох 

механізмів психологічного захисту: заперечення, компенсації, 

гіперкомпенсації, раціоналізації та сублімації. При цьому зростання міри 

напруженості на тлі підвищення рівня загального психологічного благополуччя 

стосується усіх зазначених механізмів, крім компенсації, що, навпаки, 

послаблюється – насамперед, за рахунок пригнічення зовнішніх проявів 

егоцентричних («бути в центрі уваги») потягів. 

Висновки. Спираючись на отримані та проаналізовані емпіричні дані, в 

цілому констатуємо, що зростання психологічного благополуччя у вибірці 

супроводжується посиленням дії переважно конструктивних захисних 

психологічних механізмів. Інакше кажучи, емпірично доведено важливу роль 

дії різних когнітивних чинників, як складових самосприйняття та 

саморозуміння студентів, на прояви їх психологічного благополуччя як 

внутрішнього індикатора психічного здоров’я. 
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Бубенова Світлана Русланівна 

Студентка Національного університету «Острозька академія» 

 

Мотиваційна сфера є необхідним елементом будь-якої діяльності, 

можливістю отримання необхідних результатів у процесі набуття знань, умінь і 

навичок. Вивченню мотиваційної сфери особистості присвячено чимала 

кількість наукових досліджень [1]. Мотивація навчальної діяльності постає як 

особливий вид мотивації. При цьому під мотивом навчальної діяльності треба 

розуміти чинник, що обумовлює прояв навчальної активності: потреби, цілі, 

установки, почуття обов’язку, інтереси і т.п.  

Незважаючи на досить велику кількість робіт, присвячених вивченню 

потреб та мотивацій, найменш вивченою залишається проблема мотивації у 

професійному навчанні студентів. 

Мета дослідження – дослідити вплив саморегульованих навчальних 

стратегій на успішність навчальної діяльності студентів. 

Ефективність навчального процесу прямо пов’язана з тим, наскільки 

висока мотивація оволодіння майбутньою професією. Процес навчання у вищій 

школі направлений на підвищення ефективності навчання та посилення 

пізнавальної діяльності. Дослідження різних аспектів мотивації навчання 

студентів має велике значення для підвищення ефективності вузівської освіти 

[3]. Навчальна мотивація виступає як внутрішній рушійний чинник розвитку 

професіоналізму, оскільки тільки на основі формування його високого рівня, 

можливий ефективний розвиток професійної освіченості та культури 

особистості [4]. 
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Необхідна умова для формування у студентів навчальної мотивації – 

можливість проявляти у навчанні розумову самостійність і ініціативність. Чим 

активніші методи навчання використовують, тим легше зацікавити предметом 

студентів. Основний засіб формування стійкого інтересу до навчання – 

використання таких запитань і завдань, вирішення яких вимагає від студентів 

активної пошукової діяльності. 

Для досягнення мети дослідження були використані такі методи 

опитування: методика для діагностування навчальної мотивації студентів А. А. 

Реана і В. А. Якуніна в модифікації Н. Ц. Бадмаєвої [2] та тест-опитувальник 

визначення мотивації досягнень за А.Мехрабіан (Форма А і Б). 

Відомо, що значна частина студентів, які вступають у навчальний заклад 

не завжди можуть пояснити, чим вони будуть займатися після закінчення 

навчання. Причиною цього є невідповідність між тим уявленням про професію, 

яке приводить минулих школярів до вузу, і реальним змістом даної професії. 

Випадковість професійного самовизначення може привести до складних 

переживань, розчарувань в обраній професії і важких внутрішніх конфліктів. 

Особливістю діяльності будь-якого навчального закладу є можливість впливати 

як на студентів, котрі адекватно оцінили схильність до обраної професії, так і 

на студентів, вибір освітнього напрямку котрих було здійснено випадково. 

Таким чином, вища освіта повинна зберігати і примножувати ті мотиваційні 

основи, з якими приходять студенти. 

Відомі такі різновиди навчальної мотивації студентів: професійні мотиви 

(отримати професію), пізнавальні мотиви (придбати нові знання та отримати 

задоволення від самого процесу пізнання), прагматичні мотиви (мати більш 

високий заробіток), соціальні мотиви (принести користь суспільству), мотиви 

соціального та особистісного престижу (утвердити себе і зайняти в 

майбутньому певний статус у суспільстві і в найближчому соціальному 

оточенні) [5]. 
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Дослідження мотивації навчально-професійної діяльності проводили 

серед студентів першого та четвертого курсів. Загалом у дослідженні взяло 

участь 52 студенти (27 студентів четвертого і 25 студентів першого курсів) 

таких факультетів: психологічний, історії та археології, та громадського 

здоров’я. 

Вивчення мотивів студентів проводили з використанням методики А. А. 

Реана и В. А. Якуніна в модифікації Н. Ц. Бадмаєвої. Методика дозволяє 

виявити ступінь прояву таких навчальних мотивів: комунікативних, 

професійних, соціальних, навчально-пізнавальних, мотивів уникнення 

небезпек, престижу і творчої реалізації. На рис. 1 представлено усереднені 

показники (у балах) розподілу мотиваційних чинників студентів першого та 

четвертого курсів. 

 
Рис.1. Усереднені показники розподілу мотиваційних чинників студентів 

першого курсу 
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Рис.2. Усереднені показники розподілу мотиваційних чинників студентів 

четвертого курсу 

 

Результати показали, що усереднені показники мотивації студентів 

першого та четвертого курсів виявилися подібними. Студенти керуються, 

головним чином, мотивами професійними (інтерес до професії, бажання стати 

висококваліфікованим фахівцем і т. п.), творчої самореалізації та 

комунікативними (прагнення ефективно спілкуватися і бути визнаним у 

навчальній групі). Велике значення мають для студентів також і соціальні 

мотиви (забезпечити собі гідне службове становище, приносити користь 

суспільству, виконати обов'язок перед батьками та освітньою установою і т. п.) 

та мотиви престижу. Це викликано тим, що студенти знаходяться на етапі 

оволодіння професійними навичками і у них сформувалося позитивне 

ставлення до своєї майбутньої професії, тому й мотивація до навчання має 

усвідомлений професійно-пізнавальний характер. Аналогічні опитування 

проводили серед працюючих і непрацюючих студентів четвертого курсу, проте 

суттєвих відмінностей у рівнях мотивації не спостерігалося. 

Найнижчі показники отримали мотиви, які об’єднують у групу 

“уникнення небезпек”. Очевидно, що студенти першого курсу ще більше 
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залежні від зовнішніх та внутрішніх чинників і тому для них ці мотиви є більш 

значимі. Загалом можна зазначити, що серед студентів четвертого курсу 

мотивація навчання у вузі вища, ніж у студентів першого курсу. У студентів 

першого курсу не до кінця сформовані мотиви навчальної діяльності у вузі, як 

бачимо для них, порівняно з четвертим курсом, вищими є мотиви престижу 

навчання у відомому навчальному закладі, на престижному факультеті. А 

студенти четвертого курсу навпаки більш усвідомлено оволодівають знаннями і 

професійними навичками, розуміють цінність вищої освіти, надають великого 

значення формуванню професійно важливих якостей, вмінь і навичок, так як 

вже визначили для себе чим вони планують займатися в майбутньому і що для 

цього їм потрібно. 

Навчально-пізнавальна діяльність студентів завжди є полімотивованою, 

тобто в структурі навчальних мотивів поєднуються зовнішні та внутрішні 

мотиви. До зовнішніх мотивів належать прагнення отримати певні успіхи у 

навчанні, набуття нових знань, навичок і умінь, взаємодії із товаришами. У разі 

зовнішньої мотивації чинники, що регулюють поведінку, не залежать від 

внутрішнього “Я” особистості. Проте у навчально-пізнавальній діяльності 

можуть мати місце і нейтральні, а іноді й негативні зовнішні мотиви. 

Наприклад, навчання як вимушена поведінка, навчання як намагання бути 

лідером або отримати престиж, прагнення бути в центрі уваги, бажання 

отримати тільки заохочення. 

Для вивчення спрямованості мотивації учасників дослідження було 

використано Тест-опитувальник А. Мехрабіана в модифікації М. Магомед-

Емінова. За допомогою цього тесту можна діагностувати найбільш стійкі 

мотиви особистості, а саме прагнення успіху та уникнення невдач. Причому 

оцінюють, який із цих двох мотивів у випробуваного домінує. Тест є 

опитувальником, що має дві форми — чоловічу (форма А) і жіночу (форма Б).  

Мотивація досягнення - один з різновидів мотивації діяльності, пов'язана 

з потребою індивіда домагатися успіху і уникати невдачі. Формування 
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мотивації до успіху чи до уникнення невдачі залежить від умов виховання і 

середовища, а також: 

1) особистісних стандартів (оцінок суб'єктивної ймовірності успіху, 

суб'єктивної труднощі завдання); 

2) привабливості самооцінки (привабливості для індивіда особистого 

успіху або невдачі в даній діяльності); 

3) індивідуальних переваг типу атрибуції (приписування відповідальності 

за успіх або за невдачу собі або оточуючим обставинам). 

За результатами вимірювання мотивації досягнень, серед студентів 

першого і четвертого курсів, які самовизначилися, щодо професійного 

спрямування, є ті, які б обрали нову професію через мотив утечі від невдачі 

(22% опитаних), так і ті, що хотіли б переорієнтувати свій професійний 

розвиток, зважаючи на мотив досягнення успіху (28%). Тест-опитувальник 

вимірювання мотивації досягнення А. Мехрабіана в емпіричному дослідженні, 

показав, що учасникам дослідження притаманні обидва типи мотивації 

досягнення, які, незважаючи на їхню полярну спрямованість, є рушійними в 

процесі особистісного професійного самовизначення. 
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Анотація. Вивчення ігрової діяльності та вплив геймінгу на психіку, 

опосередковане сучасними інформаційними технологіями, є одним із 

актуальних напрямків психології та кіберпсихології. Сучасні кіберпсихологічні 

дослідження гравців показують тісний зв’язок їх когнітивних і особистісних 

характеристик. У статті розглянуто теоретичні засади геймінгу, а також 

результати емпіричного дослідження когнітивних стилів геймерів. Було 

з’ясовано, що когнітивно-стильова специфіка більш характерна для гравців, 

що грають офлайн ігри, а висока схильність до ризику – для онлайн-геймерів. 

Отриманий результат показує неоднорідність комп’ютерної ігрової 

діяльності і підтверджує перспективність поділу ігор на два типи (онлайн, 

офлайн). Встановлено, що найбільш активні геймери характеризуються 

найбільш вираженою полінезалежністю; гнучким пізнавальним контролем і 

високими показниками схильності до ризику характеризуються геймери з менш 

рефлективним контролем. 

Ключові слова: психологія, кіберпсихологія, геймери, когнітивний стиль, 

когнітивний контроль, онлайн та офлайн ігри.  

Annotation. The study of gaming and the impact of gaming on the psyche, 

mediated by modern information technology, is one of the current areas of 

psychology and cyberpsychology. Modern cyberpsychological research on players 

shows a close link between their cognitive and personality characteristics. The article 

considers the theoretical foundations of gaming, as well as the results of an empirical 
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study of cognitive styles of gamers. It has been found that cognitive-style specifics are 

more common for players who play offline games, and high risk-taking is more 

common for online gamers. The result shows the heterogeneity of computer gaming 

activities and confirms the prospects of dividing games into two types (online, 

offline). It is established that the most active gamers are characterized by the most 

pronounced polyindependence; flexible cognitive control and high danger aversion 

are characterized by gamers with less reflective control. 

Keywords: psychology, cyberpsychology, gamers, cognitive style, cognitive 

control, online and offline games. 

 

Актуальність теми. Вивчення ігрової діяльності, опосередкованої 

сучасними інформаційними технологіями, являється одним із актуальних 

напрямків кіберпсихології — галузь психології, яка вивчає психіку та 

діяльність людини в умовах комп’ютеризації, яка також переплітається з 

вченням когнітивної психології . Комп’ютерна гра перестає бути розвагою 

дітей та підлітків: за даними на 2013 рік, у світі більше 60% геймерів старше 18 

років. Відзначаючи загальний характер захоплення, нерідко говорять про 

становлення цілого покоління, на формування психологічних особливостей 

якого мала значний вплив захоплення комп’ютерними іграми. На даний час в 

психології немає єдиної думки про те чи є вплив комп’ютерних ігор на психіку 

індивідів і чи є він позитивним чи негативним, або нейтральним. Можна 

зазначити і неоднорідність самого феномена ком’ютерної гри, тому можна 

розглядати і психічний вплив на психіку геймерів з позитивною інтенсивності 

ігрової діяльності, наприклад, вміст гри чи ігрова механіка. У зв’язку з цим 

виникає необхідність адекватної з точку зору психології оцінки та класифікації 

геймерів та комп’ютерних ігор, з однієї сторони, повно описуючих актуальну 

різноманітність комп’ютерних ігор, з іншого, дозволять виявити психологічну 

специфіку, характерну для окремих груп геймерів. 
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Мета дослідження: провести аналіз вітчизняних та зарубіжних наукових 

досліджень жанрів комп’ютерних ігор та визначити їхній психологічний вплив 

на геймерів ,також , провести власне дослідження, та визначити когнітивні 

стилі геймерів, що грають у різні жанри ігор. 

     Завдання наукової роботи: 

1. Здійснити теоретичний розбір жанрів комп’ютерних ігор; 

2. Проаналізувати когнітивні стилі респондентів та визначити їхню 

приналежність до жанрів комп’ютерних ігор; 

3. Емпірично визначити негативні/позитивні впливи на психіку геймера 

комп’ютерних ігор; 

Аналіз останніх досліджень. Дослідження стильових феноменів, що 

починалися з вивчення стилю життя (A. Adler, 1956; G. Allport та ін.) в 

сучасному науковому просторі, продовжують залишатись досить актуальними 

та затребуваними. Зокрема зростає інтерес до наукових досліджень, в яких 

з’ясовуються зв’язки індивідуальних особливостей особистості та її когнітивно-

стильових характеристик. Так, за останні десятиліття в вітчизняній 

психологічній науці досліджувались: психологічні особливості читання тексту 

іноземною мовою студентами з різним когнітивним стилем (С. Бондар, 2003); 

когнітивно-стильові характеристики у зв’язку з навчальною діяльністю 

студентів (О. Напрасна, 2004); динаміка інтегральної когнітивної структури 

мислення суб’єкта у процесі оволодіння професійними поняттями (О. 

Савченко, 2004); когнітивний стиль особистості як чинник процесу розуміння 

тексту (Л. Романовська, 2005); когнітивні стилі як чинник професійного 

становлення майбутніх психологів (Л. Жердецька, 2007); когнітивний стиль як 

чинник розвитку інтелектуального потенціалу майбутнього практичного 

психолога (О. Пісоцький, 2008); когнітивні механізми засвоєння іншомовних 

текстів як чинник розвитку професійної компетентності майбутніх інженерів-

педагогів (Г. Зеленін, 2009); тощо. Незважаючи на той великий інтерес, який 

виявляє багато дослідників до проблем когнітивно-стильових особливостей, в 
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сучасній психології залишається ціла низка актуальних проблем, які ще не 

отримали свого наукового обґрунтування. 

Виклад основного матеріалу. Сучасні комп'ютерні ігри дуже 

відрізняються за змістом, наповненням, відрізняються і мотивацією, на якій 

ґрунтується весь геймплей гри та психологічних ефектах, що в ньому 

формуються і закріплюються. Розумова діяльність, змодельована у відеогрі, 

визначатиме, яким саме ігровим жанром керуватиметься гравець. Однак 

проблеми приналежності до певного жанру гри – достатньо складне питання. 

Класифікація комп’ютерних ігор недостатньо розроблена, і дослідники 

постійно вносять свої пропозиції щодо її вдосконалення. 

     Визначення жанру гру важливе не лише в контексті просування гри до 

цільової аудиторії, оцінки творчого процесу, на основі якого і формується гра, а 

й для розуміння психологічного змісту активності тих, хто грає і залучається до 

ігрового процесу [3; 186,193]. 

     Ще донедавна питання про критерії класифікації комп’ютерних ігор 

розглядали як деталі кола інтересів, розваг та хобі незначної групи людей. 

Перші класифікації комп’ютерних ігор здійснили розробники, які брали до 

уваги елементи дизайну, тематику, цільове призначення ігор та стилістику. Для 

прикладу, дослідник відеоігор Марк Вульф уперше чітко визначив поняття 

жанру комп’ютерної гри у праці «Матерія відеогри» [5;17-24]. Дослідник обрав 

як критерій відеогри, тип активності гравця, що переважає в ігровому процесі. 

Дослідник був впевнений, що жанри ігор принципово відрізняються від жанрів 

кіно та різноманітної літератури, зокрема, такими критеріями як активна 

безпосередня участь аудиторії гри в подіях, взаємодією гри як «гравець-

персонаж»  та типом конфлікту, що об’єднує всі ігрові події. Дослідник виділяв 

42 жанри відеоігор, проте ця класифікація описує тільки саму основу ігрової 

індустрію і не може описати всі сучасні типи відеоігор у які розробники можуть 

кілька жанрів, хоча критерії класифікації Вульфа і досі є принциповими 

орієнтирами для психологічного аналізу та критеріїв ігор[5;18]. 
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     Жанрова класифікація ігор є однією з найбільш популярних і універсальних, 

за змістом можуть незначно різнитися, але частіше всього виділяють такі (за 

Марком Вульфом): 

• Бойовики – мета такого виду комп’ютерних ігор полягає у тому, щоб 

знищувати різноманітних ворогів, процес гри наповнений необхідністю діяти. 

Гравець позиціонує себе з героєм гри, при цьому певною мірою відбувається 

ідентифікація, подібною є  психологічна ідентифікація себе з героєм роману чи 

будь-якої іншої книги. 

• Симулятори – ігри, які певною мірою заміняють певні види діяльності, 

розрізняють технічні, аркадні, спортивні, економічні. Як правило, такого типу 

ігри дуже реалістичні, відповідають реальності. Такі ігри не несуть ні користі, 

ні шкоди, проте можуть згодитись для дітей для кращого пізнання речей, яких 

поряд немає. 

• Стратегії – ігри,  які найбільш позитивно оцінюються публікою та 

освітніми експертами, тому що у грі головним критерієм успішного 

проходження є вміння мислити, вимагає найвищого рівня інтелектуальних дій. 

•       Пригодницькі – тип гри, у якому гравець рухається через поставлену карту 

з перешкодами до цілі, виконуючи певні завдання та використовуючи певні 

предмети. Часто присутні в грі завдання та загадки, для проходження гри якого 

притаманне логічне мислення або ж його розвиток. Вимагає швидкої розумової  

реакції. 

• Рольові – гра, яка змушує обдумувати свою соціальну поведінку та 

взаємодію з іншими особами, включає в себе моральні принципи, які закладені 

саме в гравцеві  (використовують, зазвичай, базові, притаманні для більшості 

груп людей).  

• Навчальні – ігри, які спрямовані на отримання нових навичок та знань; 

такі ігри презентують дидактично організовану інформацію. Іноді в таких іграх 

використовується моделювання певних психологічних переживань і вони 
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мають психотерапевтичну спрямованість, проте зараз такі ігри маловідомі через 

малу популярність за типом жанру. 

     На основі даних про типи та жанри комп’ютерних ігор можна виділити певні 

позитивні характеристики гри, наприклад, такі як формування базових навичок 

для навчання (навчальні ігри), розвиток зорової-моторної координації ( всі 

жанри ігор), розвиток просторового сприйняття (бойовики, аркади), 

формування навичок вирішення проблем та розвиток логічного мислення 

(стратегії) і так далі. 

          Розглянемо детальніше когнітивно-стильові дослідження у психології. 

Більшість досліджень стильової специфіки  користувачів інформаційних 

технологій зосереджено навколо когнітивного стилю полезалежності (ПЗ)/ 

поленезалежність (ПНЗ). Показано, що ефективність навчання у віртуальних 

сферах не однакова у тих хто навчається з різними проявами цього стилю і 

залежить  від принципу організації навчальної  системи. (Chen, Mac re die, 

2002). 

     Досліди вчених показують, що полінезалежні досліджувані краще 

вирішують головоломки, ніж полізалежні учасники досліду. (Hong et al., 2012). 

Під час роботи з віртуальним простором полізалежні досліджувані  краще 

взаємодіють з невеликими складно організованими поєднаннями, в той час як в 

великих але менш складних віртуальних просторах полінезалежні досліджувані 

показують кращі результати, що пов’язане з специфікою сприйняття інформації 

     Когнітивні стилі – індивідуальні особливості переробки інформації, які 

характеризують специфіку ментальної організації індивіда [4; 178-183], [3; 57-

69]. Загалом, основна класифікація когнітивних стилів є такою: полізалежність 

– полінезалежність; імпульсивність – рефлексивність; ригідність – гнучкість; 

вузькість – широта діапазону еквіваленту; плавність – загострення; простота – 

складність (когнітивна); конкретна – абстрактна концептуалізація; плавність – 

загострення; широта категорії; фокусуючий – скануючий контроль;  низька — 
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висока толерантність до нереалістичного досвіду; конкретність — 

абстрактність. 

     Для емпіричного дослідження було використано такі методики:  тест 

співставлення схожих картинок (Дж. Кагана) (для дослідження когнітивного 

стилю імпульсивності / рефлексивності; тест вбудованих фігур (Г. Уіткіна) (для 

виміру когнітивного стилю ПНЗ / ПЗ); методика словесно-кольорової 

інтерференції (Тест Струпа) (для визначення когнітивного стилю гнучкий / 

ригідний пізнавальний контроль); опитувальник «Імпульсивність 7-ма версія» 

(Г. Айзенк в адаптації Т. Корнілової) (для виміру показників особистісної 

імпульсивності і схильності до ризику). Обробка результатів здійснювалась за 

допомогою статистичних пакетів MS Exel 2013. 

     Вибірка становила 50 досліджуваних, віком від 16 до 25 років, майже всі 

респонденти мають вищу освіту або є студентами. Група була поділена на тих, 

хто активно грає комп’ютерні ігри і на тих, хто грає регулярно, але з великими 

проміжками часу. В контрольну групу ввійшли респондентия, які в минулому 

інтенсивно грали комп’ютерні, середній вік 16-25 років, 20 осіб. 

     У результаті порівняння всіх досліджуваних із контрольною групою були 

виявлені наступні статистичні відмінності. В тесті співставлення картинок  Дж. 

Кагана гравці допускають менше помилок, ніж контрольна група (згідно з 

критерієм Манна-Уїтні, U = 1975.500; p =0.03); медіанне значення: M (геймери) 

= 3.5, M (КГ) = 6. Не виявлено статистично значущих відмінностей між 

групами за імпульсивним, рефлективним, а також швидким точним і повільним 

неточним когнітивними стилями (згідно з критерієм х-квадрат Пірсона, (6.104; 

р = 0.08). За тестом вбудованих фігур Г. Уїткіна встановлено, що, гравці 

значимо швидше справляються із завданням виявлення простої фігури в 

складній (t = 3.058; p = 0.03). Середній час вирішення завдання в групі геймерів 

становить 18.9 ± 9.2 с; в контрольній групі – 23.9 ± 10.6 c. Також, у групах 

різниться кількість досліджуваних з полезалежними і поленезалежними 

когнітивними стилями: в групі геймерів переважають поленезалежні 
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досліджувані (58,6%); в контрольній групі – полезалежні досліджувані (63,1%), 

(6.593; р = 0.01). За іншими вимірюваними  показниками відмінності між 

групою геймерів і контрольною групою не встановлені (P> 0.05). Отримані 

результати показують, що досліджувані з різним рівнем ігрової активності, які 

надають перевагу різним типам ігор, характеризуються різними когнітивно-

стильовим і особистісними характеристиками, а саме:  

• гравці, які грали більше 12 годин у тиждень, характеризуються 

полезалежним когнітивним стилем (швидким вирішенням завдань, 

високою інтегрованістю сенсорної і словесно-логічної системи переробки 

інформації, а також високим показником ризику); 

• гравці, які грали менше 12 годин у тиждень, виділяються високою 

вираженістю  рефлексивного когнітивного контролю, а також показали 

найнижчі показники по шкалі опитувальника «імпульсивність 7» (мало 

відрізняються від контрольної групи); 

• гравці, які надають перевагу онлайн-іграм, характеризуються високими 

показниками по шкалі ризику «імпульсивність 7»; 

• офлайн-гравці вирізняються найбільш вираженою когнітивно-стильовою  

специфікою: більш рефлексивні порівняно з іншими групами і більш 

поленезалежні. 

   Висновки. Когнітивний стиль вказує на індивідуальні відмінності у процесі 

оброки інформації і в ході дослідження можу підбити такі підсумки: 

1. Когнітивно-стильова специфіка гравців в комп’ютерні ігри проявляється 

по різному для кожного із типів геймерів з різним рівнем ігрової 

активності и переважаючих типів ігор, яким вони надають перевагу, а 

саме їх можна ділити на дво основні типи-онлайн та оффлайн. 

2. Онлайн и оффлайн-гравці характеризуються різними когнітивними 

стилями і особистісною характеристикою, що дозволяє говорити про 

розподіл усіх перспектив цього напрямку на два класи: онлай та оффлайн. 
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3. Когнітивно-стильова специфіка гравців, а саме висока рефлексивність і 

полінезалженість в найбільшому ступені проявляється у гравців, які 

грають оффлайн ігри. 

4. Висока полінезалежність і гнучкий пізнавальний контроль характерний 

для найбільш активних гравців, які грають більше 12 годин на тиждень, в 

той час як висока рефлексивність характерна для менш активних гравців. 

5. Поширене в літературі уявлення про імпульсивність гравців не 

підтвердилось, ні на когнітивному стилі ні на особистісному, одна можна 

зазначити, що гравці, які більше 12 годин на тиждень і гравці, які грають 

онлайн ігри дійсно характеризуються високим рівнем імпульсивності та 

агресії, притаманний їм схильність до ризику та гострих відчуттів, що 

може сприяти до необдуманих та ризикованих рішень у реальному житті.  

     У нашому дослідженні не підтвердився міф, який розповсюджується 

літературою, що гравці в комп’ютерні ігри мають високий рівень 

імпульсивності, однак геймери, які грають більше 12 годин у тиждень, і ті, які 

грають в онлайн ігри, справді мають високий рівень імпульсивності. 
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Молодший шкільний вік характеризується сильною залежністю дитини 

від дорослого. Проходження етапу становлення особистості багато в чому 

залежить від того, як складаються взаємовідносини дитини з дорослим. Самі 

дорослі не завжди розуміють, яких чином їх особистісні якості стають 

надбанням дітей, як своєрідно, відповідно до специфіки дитячого віку вони 

інтерпретуються та яке значення набувають для дитини [2]. 

Усвідомлена або неусвідомлена батьківська та педагогічна авторитарність 

породжує у молодших школярів дефіцит неординарності, почуття власної 

гідності, невпевненість в собі і багато інших якостей, які ускладнюють 

становлення особистості [4]. 

Стиль відносин дорослих до дитини впливає не тільки на становлення 

тенденції до певного стилю дитячої поведінки, а й на психічне здоров’я дитини. 

Так як невпевненість дитини в позитивному ставленні дорослого або, навпаки, 

впевненість в неактивній оцінці, як особистості, провокує пригнічену 

агресивність. Якщо дитина сприймає відношення дорослого, як негативне, то 

спроби дорослого спонукати дитину до спілкування викликають стан 

збентеження та тривоги. Тривалий дефіцит емоційного спілкування навіть між 
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одним з дорослих і дитиною, провокує невпевненість останнього в 

позитивному ставленні до нього дорослих взагалі, викликає почуття тривоги та 

відчуття емоційного неблагополуччя [2]. 

Під впливом спілкування з дорослими, у дитини не тільки формуються 

критерії оцінки себе та інших, а й «зароджується» здатність співчувати іншим 

людям, переживати чужі прикрощі та радощі, як власні. У спілкуванні з 

дорослими та однолітками, дитина вперше усвідомлює, що необхідно 

враховувати не тільки свою думку, але й думку інших. 

Саме з налагодженої системи взаємин дитина-дорослий починається 

формування орієнтації на інших людей та їх визнання [2]. 

У старшому дошкільному та молодшому шкільному віці формується 

самосвідомість особистості дитини. Такі процеси, в першу чергу, обумовлені 

загальним психічним розвитком, формуванням нової системи психічних 

функцій. Важливе місце починають займати мислення та пам’ять дитини. Тепер 

дитина може не тільки орієнтуватися та діяти в конкретних ситуаціях, але і 

встановлювати зв’язок між загальними поняттями та уявленнями [1]. Таким 

чином, мислення дитини відокремлюється від наочності, тобто переходить від 

наочно-дійового до наочно-образного мислення. Такий розвиток пам’яті та 

мислення дозволяє перейти до нових типів діяльності – ігрової, образотворчої, 

конструктивної. На думку Д. Б. Ельконіна, «з’являється можливість рухатися 

від задуму до втілення, від думки до ситуації, а не від ситуації до думки» [4]. 

З розвитком процесів мислення нерозривно пов’язаний розвиток мови. 

Тепер дитина здатна не тільки прокоментувати конкретну подію та висловити 

тимчасове бажання, але і задуматися, поміркувати про природу, інших людей, 

самого себе і своє місце в світі. 

Таким чином, з розвитком пам’яті, мислення, мовлення нерозривно 

пов’язана поява світогляду і самосвідомості дитини [4]. 

Такий, далеко не повний список змін і новоутворень, які відбуваються в 

молодшому шкільному віці. Переоцінити значення дорослого і, головне, 
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спілкування з дорослим, для психічного розвитку та психічного здоров’я 

дитини досить важко. 

Яскравим прикладом є феномен «госпіталізації», при якому взаємодія 

дитини з дорослим обмежується лише формальним доглядом за дитиною і 

виключається можливість повноцінного емоційного спілкування [1]. 

Доведено, що такі діти багато в чому відстають від своїх однолітків як у 

фізичному, інтелектуальному, так і в емоційному розвитку: пізніше починають 

сидіти, ходити, говорити, ігри одноманітні і часто обмежуються простою 

маніпуляцією з предметом. Як правило, пасивні, не допитливі, не володіють 

навичками спілкування з іншими людьми. Безумовно, описані приклади – 

нетипові явища, але вони є яскравою ілюстрацією того факту, що спілкування 

дитини з дорослими є головною детермінантою психічного розвитку та 

психічного здоров’я дітей [1]. 

Неврози у дітей не виникають, якщо батьки вчасно вирішують свої 

особисті проблеми та підтримують теплі взаємини в сім’ї, люблять дітей, добрі 

до них, чуйні до потреб і запитів, прості та безпосередні у зверненні, 

дозволяють дітям висловлювати свої почуття, вчасно стабілізують нервову 

напругу, діють узгоджено в питаннях виховання, беручи до уваги відповідні 

орієнтації та захоплення дітей [3]. 

Важливу роль в походженні неврозів психічної травматизації, зумовленої 

порушенням сімейних взаємовідносин та неправильним вихованням. Діти 

хворіють неврозами під впливом несприятливих обставин, до яких неможливо 

адаптуватися, які неможливо перенести безболісно. Виникнення в цих умовах 

неврозу як психогенного захворювання особистості, що формується на 

психологічному рівні, морально-етичну несумісність з подібним ставленням 

батьків, несумісність, яку дитина не може подолати через особливості своєї 

психіки і тиску обставин, що перевищують рівень психофізіологічних 

можливостей. 
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Таким чином, формується внутрішній та неврозотонізуючий дитину 

конфлікт, має декілька пов’язаних рівнів: 

- соціально-психологічний, мотивований невдачами спілкування та 

труднощами в досягненні соціально значущої позиції; 

- психологічний, обумовлений несумісністю у вхаємовідносинах із 

батьками, загрозою втрати «я»; 

- психофізіологічний, як наслідок неможливості відповідати завищеним 

вимогам та очікуванням дорослих. 

Становище ускладнюється тим, що діти з неврозами не можуть через свій 

обмежений, психогенно деформований життєвий досвід, умови виховання та 

стосунки у родині, емоційно відреагувати на наростаюче нервово-психічне 

напруження.  

Соціально-культурний характер чинників, здатний несприятливо 

впливати на психічне здоров’я, обумовлений темпом сучасного життя, 

дефіцитом часу, недостатніми умовами для зняття емоційної напруги. 

Наслідком таких проявів є надмірна завантаженість батьків, невротизація, 

поява безлічі особистісних проблем в поєднанні з недостатньою 

поінформованістю про шляхи вирішення внутрішньоособистісних конфліктів, 

можливості психологічної та психотерапевтичної допомоги. Подібна 

особистісна дисгармонія батьків знаходить своє відображення в розвитку дітей 

та робить негативний вплив на їх психіку. 

До соціально-психологічних факторів, що впливають на показники 

психічного здоров’я дітей, психологи відносять, перш за все, такі, як 

дисгармонія сімейних відносин, дисгармонія сімейного виховання чи 

порушення у сфері дитячо-батьківських взаємовідносин. 

Молодший шкільний вік характеризується тісною емоційною 

прихильністю дитини до батьків (особливо до матері), причому не у вигляді 

залежності, а у вигляді потреби в любові, повазі, визнання.  
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Таким чином, часті конфлікти, гучні сварки між батьками викликають у 

дітей відчуття занепокоєння, невпевненості в собі, емоційної напруги і можуть 

стати джерелом їх психічного нездоров’я [2]. 
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Анотація. У статті розглядаються вплив академічної групи на 

саморегуляцію навчальної діяльності студента, а також розкриваються деякі 

загальні поняття які відіграють значну роль у процесі взаємодії групи із 

студентом. У статті звертається увага на такі понятті, як самооцінка, 

тривожність, робоча атмосфера, соціальні міжособистісні контакти і як на 

ці всі поняття впливає група у якій перебуває студент.   

Ключові слова: саморегуляція, самооцінка, тривожність, взаємодія, 

навчання, робоча атмосфера, соціальний контакт. 

Abstract. The article considers the influence of the academic group on the 

self-regulation of the student's educational activity, as well as reveals some general 

concepts that play a significant role in the process of group interaction with the 

student. The article draws attention to such concepts as self-esteem, anxiety, work 

atmosphere, social interpersonal contacts and how all these concepts are influenced 

by the group in which the student is. 

Key words: self-regulation, self-esteem, anxiety, interaction, training, 

working atmosphere, social contact. 

 

Постановка проблеми. Навчання є одною з провідних діяльностей 

людини і значна частина людей отримують освіту у аудиторіях навчальних 

закладів, де відбувається контакт між студентами, якій неодмінно впливає на 

навчальний процес, як студента так і групу. Соціальні контакти студентів і 

міжособистісна взаємодія у студентській групі вносять вагомий слід у розвиток 
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особистісних якостей студента та його можливість пристосуватися до умов і 

завдань які передбачає навчальний процес. Не викликає сумнівів, що характер 

взаємодії студентів впливає на саморегуляцію навчальної діяльності, а 

продуктивний процес взаємодії між студентами стимулює швидшу адаптацію 

до умов і ритму навчання і має позитивний вплив на успішність студента у тій 

чи іншій справі і навпаки. Механізми і наслідки взаємодії між студентами 

мають вагомий вплив на можливість студента організовувати свій навчальний 

процес.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Зараз, можна сказати, що 

саморегуляція є актуальною темою для дослідження, як у вітчизняних вчених 

так і зарубіжних та на разі відому про велику кількість досліджень як 

теоретичних, так і емпіричних. Загалом є роботи у яких вивчаються різні 

аспекти саморегуляції навчальної діяльності. Цю тему досліджували: М. 

Гриньова «Саморегуляція як основа успішної навчальної діяльності молоді» у 

статті висвітлено специфіку розвитку саморегуляції навчальної діяльності 

студентської молоді. Визначено ступінь поняття саморегуляція навчальної 

діяльності, фактори її формування[5]. Е.М. Балашов «Психологічні особливості 

та механізми саморегуляції в навчальній діяльності студентів» У статті 

розглянуто теоретичні підходи до визначення змісту саморегуляції[2]. Н.О. 

Юдіна, М.М. Тесленко «Усвідомлена саморегуляція навчальної діяльності 

студентів як проблема сучасної психології» у статті проаналізовано теоретичні 

підходи до розуміння саморегуляції особистості як складного системного 

явища[11]. Цікавими є дослідження, які визначають зв'язок самооцінки з видом 

діяльності, а також поведінкою студентів. Це в основному роботи які показують 

зв'язок рівня самооцінки з рівнем успішності навчальної діяльності студентів, 

Л. Божовича, В. Бондаря, С. Гончаренка, В. Лозової. Тобто, можна сказати, що 

у студентів які мають середній рівень успішності, Я – концепція дозволяє бути 

залученими у самостійні заняття та іншу активність, яка не буде пов’язана з 

їхніми досягненнями, але у них, порівняно зі студентами з високою успішністю, 
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є зв'язок між здачами іспитів і тривожністю[4]. Значною умовою успішної 

саморегуляції навчальної діяльності є самооцінка студентів, «Особливості 

самооцінки та рівня домагань у курсантів та студентів НУЦЗУ з різною 

успішністю учбової діяльності», Ушакова І.М., Кубанов М.Ю[9]. Також 

саморегуляцію вивчали такі вчені як  І. Бех, І. Лернер, С. Максименко, Г. 

Щукіна,  К. Абульханова,  Л. Бурлачука, В. Роменця та інші. 

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні особливостей 

впливу академічної групу на саморегуляцію навчальної діяльності студентів.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Як відомо, для студентів, 

навчально-професійна діяльність є провідною діяльністю. Надалі їхнє 

професійне становлення та інтелектуальний розвиток у багато чому буде 

залежати від успіхів у навчанні. Підґрунтям для успішного процесу адаптації 

студента у студентській групі і реалізації його здібностей та потенціалу є 

саморегуляція навчальної діяльності. Залежності від успішності саморегуляції 

студента, він зможе проявити себе у навчальній діяльності, відповідно до того 

як він зміг за допомогою саморегуляції адаптуватись до умов навчання.  

Навчання є основою для розвитку особистості і триває в тій чи іншій формі 

все життя. На навчальний процес у студентів впливають як зовнішні фактори 

(умови організації навчального процесу), так і внутрішні, такі як рівень  

розвитку та характер уваги, уяви, мислення, пам'яті, а також уміння вчитися 

тобто можливості організовувати навчальний процес.  Для успішного процесу 

навчання студентам  слід використовувати і поєднувати не тільки пізнавальні 

функції (сприйняття, увага, пам'ять, мислення, уява), але і вольові якості, емоції 

і потреби.  

Соціальні контакти студентів і міжособистісна взаємодія у студентській 

групі вносять вагомий слід у розвиток особистісних якостей студента та його 

можливість пристосуватися до умов і завдань які передбачає навчальний 

процес. Взагалі студентська група це своєрідне суспільство у якій кожен 

виконує свою роль і у мірі необхідності і бажання взаємодіє з групою 
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отримуючи досвід та певні поведінкові характеристики. «Психічні функції 

людини формуються в процесі її розвитку і становлення в суспільстві шляхом 

засвоєння нею соціального досвіду. А сам процес засвоєння розглядають як 

специфічну, властиву лише людині форму психічного розвитку»[8]. Тому, «для 

пізнання особливостей формування властивостей особистості, у тому числі й 

соціально-психологічних, необхідно розглядати її життя в суспільстві, її рух у 

системі суспільних відносин. Без колективу, групи, людських спільностей 

особистість в її діяльній соціальній сутності не можлива, тому 

охарактеризувати її можна тільки в системі міжособистісних стосунків, у 

колективній діяльності. Суспільство для особистості є не просто зовнішнім 

середовищем, а певною системою взаємозв'язків»[8]. Значну роль у 

саморегуляції навчальної діяльності відіграє самооцінка.  

Формування адекватної самооцінки – найважливіший чинник розвитку 

особистості. Відносно стійка самооцінка формується у дітей під впливом 

оцінок з боку оточуючих, насамперед найближчих дорослих й однолітків, а 

також у процесі власної діяльності дитини і самостійної оцінки її 

результатів[1]. Самооцінка – судження людини про міру наявності в неї тих чи 

інших якостей, властивостей у співвідношенні їх з певним еталоном, зразком, 

С.М. Дмитрієва[6]. Самооцінкою називають оцінка особистістю самої себе, 

своїх якостей, здібностей і місця серед інших людей. Упевнена у собі і у своїх 

діях людина, може вільно висловлювати свої думки і професійно само 

реалізовуватися у тому числі це стосується навчального процесу, оскільки 

впевнена у собі людина з високим рівнем самооцінки не боїться задати питання 

і швидше знаходитиме відповіді на свої питання, також такі люди не бояться 

пробувати, щось нове для себе. Умовою успішної реалізації молоді сьогодні є 

активність, впевненість у собі. В.Г. Ромек визначав впевненість у собі як 

генералізовану позитивну самооцінку[10].  

Коли мова йде про самооцінку студентів то можна помітити зв'язок 

самооцінки з такою рисою людини як тривожність, тобто мається на увазі, що 
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коли самооцінка на високому рівні то тривожність буде на низькому, і навпаки 

- коли самооцінка на низькому рівні, то рівень тривожності буде високий. 

«Важливість дослідження тривожності у студентів першого курсу», О.В. 

Батюх[3]. «Проблема вивчення тривожності у вітчизняній і зарубіжній 

літературі останнім часом обговорюється дуже активно. З одного боку, 

підкреслюється, що адекватний рівень тривожності відіграє важливу роль у 

емоційно-вольовій регуляції і в цілому є істотним внутрішнім фактором, 

зумовлює формування адаптивного ресурсу зрілої особистості. З іншого боку, 

більшість авторів зазначає, що саме з високим рівнем тривожності пов'язані 

труднощі соціально-психологічної адаптації, формування адекватного уявлення 

про себе у дітей підліткового і юнацького віку (В. М. Астапов, А. І. Захаров, Н . 

Д. Левитів, А. М. Прихожан та ін.)»[3].  

Зазвичай, можна спостерігати що студенти, які мають всі необхідні 

можливості, тобто це і когнітивні й мотиваційні умови для успішного навчання, 

а також витрачають необхідні для цього зусилля та час, мають рівень 

успішності у навчанні високий. Як правило це ті ж студенти, які можуть 

самостійно досягати успіхів у навчанні, організовувати свою інтелектуальну 

діяльність, правильно оцінювати та контролювати свою навчальну діяльність. 

Це підтверджує той факт, що вони справляються з виконанням завдань, коли 

біля них є інші люди, які беруть на себе завдання з контролю їх роботи. Тому, 

можна сказати, що невміння самостійно створювати умови та організовувати 

свою діяльність є основною причиною для деякої кількості студентів 

неуспішності у навчальній діяльності. Тому можливо, якщо студентів з такою 

проблемою виділяти і проводити з ними навчально-виховні заняття, які б 

виробили цей навик, то це привело б до підвищення їхньої успішності у 

навчанні і в подальшій професійній діяльності. 

Всі люди у тому числі і студенти відрізняються за типом мислення, 

інтелектуальними здібностями, а також за темпом засвоєння навчальних 

матеріалів. Тому при організації навчального процесу це слід враховувати і 
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здійснювати необхідну диференціацію навчально-виховного процесу. Для 

більшої успішності навчальної діяльності у студентів, слід формувати загальні 

розумові дії і прийоми інтелектуальної діяльності, збільшувати мотивацію 

студентів до навчання, а також використовувати нові та більш традиційні 

технології навчання, а для активізації студентів у навчальній діяльності можна 

використовувати сучасні інформаційні технології. Також необхідно формувати 

цілісну структуру цілей які потрібно досягти у навчальній діяльності. Тому 

необхідно систематично, а головне своєчасно встановлювати цілі навчання, які 

студенти зможуть оцінити і спрямувати свої сили на досягнення встановлених 

викладачем цілей, а також для виконання самостійно встановлених цілей 

навчання[7]. 

Висновки. Можна сказати, що впливу академічної групи на саморегуляцію 

навчальної діяльності приділено багато уваги як у зарубіжних так і вітчизняних 

вчених, є багато робіт які висвітлюють різні аспекти саморегуляції навчальної 

діяльності студентів. Найбільш значущими чинниками можна назвати такі 

чинники як самооцінка, самоконтроль, тривожність, адаптивність, стійкість, а 

також атмосферу яка переважає у групі студентів. 

Самооцінка формується у людини, ще у дитячому віці, під впливом 

оточуючих її людей і відіграє значну роль у особистісному розвитку людини і у 

значній мірі впливає на роботу студента у групі і його реалізацію у суспільстві, 

вона впливає на такі характеристики людини як активність і сміливість без яких 

процес адаптації і реалізації є складним і довгим. 

Атмосфера у групі відіграє важливу роль у навчальному процесі студента, 

оскільки впливає на швидкості і легкість адаптації до навчання, а також є 

вагомим аспектом який має вплив на рівень самооцінки. Важливу роль відіграє 

саме робоча атмосфера у групі, оскільки тоді студент може цілком віддатися 

навчанню і продуктивній взаємодії з групою. 

Отож, можна сказати, що є багато факторів того, як академічна 

студентська група впливає на процес саморегуляції навчальної діяльності 
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студента і можна сказати, що вплив групи на окремого студента є вагомим і має 

позитивний вплив на робочі характеристики студента, коли атмосфера у 

середині групи є робочою і продуктивною і навпаки. 
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Анотація 

 У статті здійснено теоретичний аналіз особливостей навчальної 

діяльності та пізнавальних процесів молодших школярів. Розглянуто досвід 

застосування інтелектуальних карт у роботі з дітьми дошкільного та молодшого 

шкільного віку. Доведено, що робота з картами полегшує процес сприймання, 

запам’ятовування, відтворення інформації та активізує пізнавальну активність 

школярів. Експериментально перевірено значення інтелектуальної карти як 

фактора, що впливає на підвищення запам’ятовування та засвоєння навчального 

матеріалу. Обгрунтовано доцільність їх застосування у навчальній діяльності. 

Ключові слова: інтелектуальна карта, пам’ять, молодший шкільний вік, 

навчальна діяльність, пізнавальні процеси. 

 

Постановка проблеми. Актуальність теми дослідження зумовлена 

особливостями сучасної шкільної освіти, яка передбачає засвоєння учнями 

значного за обсягом навчального матеріалу з різних галузей знань. Це 

пояснюється стрімким розвитком науки і техніки, розширенням 

інформаційного поля, яке наповнює зміст шкільної освіти, починаючи з 

початкової її ланки. Тому програми предметів та їхній обсяг швидко зростають, 

і це створює труднощі у засвоєнні програмового матеріалу учнями. Отже, існує 

суперечність між постійно зростаючим обсягом знань, які потрібно засвоїти 
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дітям, та можливостями пізнавальних процесів, зокрема, мислення та пам’яті 

дитини як чинників успішної навчальної діяльності. Одним із шляхів усунення 

цієї суперечності є розвиток образної пам’яті, образного мислення та уяви 

учнів. 

Значну роль у процесі навчальної діяльності школярів відіграє пам’ять, 

оскільки якісне запам’ятовування є ключовою умовою оволодівання основними 

науками, що є першим і найголовнішим завданням шкільного навчання. 

Особливістю освіти школярів є те, що вона головним чином ґрунтується на 

переважному застосуванні функцій лівої півкулі мозку (логіка; слова; числа-

цифри; послідовність; лінійна побудова; аналіз) і майже не використовує 

функцій правої півкулі (колір; ритм; уява; просторові уявлення; образи; мрії), 

спрямована на розвиток логічного, раціонального мислення та передбачає 

застосування механічної пам’яті. Однак дослідження психолого-педагогічних 

основ розвитку образного мислення (А. Ананьєв, Л. Виготський, Б. Теплов, 

Г. Костюк, П. Якобсон та інші) доводять, що найкращих результатів у навчанні 

можна досягти лише завдяки поєднанню логічного та образного мислення. 

Формування та розвиток образного мислення зумовлює ефективний розвиток 

уваги та пам’яті, сприяє швидшому і легшому запам’ятовуванню текстів та 

навчального матеріалу.  

Дослідження особливостей функціонування людського мозку вказують на 

два головні принципи його роботи: принцип ліво- та правопівкульного 

мислення, який ґрунтується на відмінностях у сприйнятті інформації лівою та 

правою півкулями нашого мозку, та принцип асоціативного мислення, який 

полягає в тому, що наш мозок працює з інформацією асоціативно, в результаті 

чого створюються образи, завдяки яким ми і розуміємо інформацію. Саме ці 

два принципи і покладені в основу методу інтелектуальних карт, автором якого 

є Тоні Бьюзен – провідний спеціаліст у світі з проблем розвитку інтелекту [3].  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Останнім часом метод 

інтелектуальних карт знайшов своє застосування у дошкільній освіті 
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(Н. Гавриш, І. Кіндрат) [ 5; 7] – як основа планування та організації освітнього 

процесу та як метод навчально-пізнавальної діяльності у роботі з 

дошкільниками; в початковій освіті - як засіб візуалізації та осмислення 

морально-філософських категорій (Н. Гавриш) [4]; у середній освіті - як метод 

навчально-пізнавальної діяльності при вивченні окремих предметів і навіть в 

інклюзивному навчанні [6]. Наявний досвід став основою пошуку шляхів 

використання інтелектуальних карт у роботі з молодшими школярами, зокрема, 

як методу опрацювання навчального матеріалу, що сприяє розвитку пам’яті та 

асоціативного мислення.  

Отже мета статті полягає у дослідженні впливу застосування 

інтелектуальних карт на результативність засвоєння молодшими школярами 

навчального матеріалу. 

Виклад основного матеріалу. Психологія та педагогіка визначають 

провідним видом діяльності у молодшому шкільному віці навчальну діяльність. 

У широкому розумінні — це діяльність суб’єкта по оволодінню узагальненими 

способами навчальних дій. Як відомо, навчальна діяльність невід’ємна від 

мисленнєвої. Т. Левченко стверджує, що пізнання об’єктивної дійсності в 

процесі навчання починається з відчуттів і сприйняття, а далі переходить до 

мислення. Мислення на основі відчуттів і сприйняття розширює межі нашого 

пізнання [8]. Тому дуже важливо у процесі навчання якомога комплексніше 

задіювати мисленнєві процеси, розвивати їх та включати в роботу обидві 

півкулі головного мозку.  

Особливістю сучасної шкільної освіти, починаючи з початкової її ланки, є 

необхідність засвоєння учнями значного за обсягом навчального матеріалу з 

різних галузей знань. Це відображено у навчальних програмах, обсяг яких 

швидко зростає. Загальновідомо, що важливим чинником успішності засвоєння 

навчального матеріалу дитиною є можливості та рівень розвитку її 

пізнавальних процесів. Як зазначав Л. Виготський, у молодшому шкільному 

віці інтелектуальна активність дитини забезпечує взаємопов’язаний розвиток 
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усіх пізнавальних процесів – сприймання, уваги, уявлення, пам'яті, мислення. 

Важливою ознакою сприймання у дитини молодшого шкільного віку науковці 

вважають те, що на його гостроту впливають попередньо отримані знання, 

засвоєні поняття, асоціативні здібності мислення та пізнавальний інтерес. В 

учнів розвивається здатність розглядати та помічати, порівнювати та шукати 

відмінності, виділяти головне та істотне. Необхідною умовою якісного 

сприймання та подальшого осмислення навчального матеріалу є використання 

різних видів наочності. Експериментальні дослідження говорять про те, що 90% 

інформації, яка сприймається індивідом, надходить через зоровий канал 

сприймання, що підтверджує виняткову важливість застосування наочності у 

навчанні. 

Упродовж молодшого шкільного віку здатність до заучування та 

відтворювання суттєво підвищуються. Було досліджено, що в цьому віці 

продуктивність запам’ятовування конкретного матеріалу зростає на 28%, 

емоційного – на 35%, абстрактного – на 68%. Такі зміни можна пояснити тим, 

що учні опановують більш досконалі мнемічні прийоми. Розвиток пам’яті 

молодших школярів характеризується також зміною у бік зростання ролі 

довільного запам’ятовування у порівнянні з мимовільним, та зростанням ролі 

образної та словесно–логічної пам’яті. Вміла організація навчального процесу 

допомагає учням виділяти опорні пункти у запропонованому їм матеріалі, 

пов’язувати їх між собою і завдяки цьому успішно запам’ятовувати. 

Ефективним способом такої організації навчального процесу може стати 

застосування інтелектуальних карт, в основі побудови яких — принцип 

асоціативності людського мислення та пам’яті. Зупинимося на асоціативності 

як важливій характеристиці пам’яті та візуального мислення. 

Мнемонічні прийоми (від грец. mnemonikon – мистецтво 

запам'ятовування) будуються на асоціативних зв'язках між новими знаннями та 

попередньо засвоєними поняттями та досвідом. Асоціативність як елементарні 

зв'язки уявлень і понять між собою є однією з властивостей людської пам’яті та 
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мислення. Саме на цій властивості ґрунтується метод інтелектуальних карт, 

автором якого є англійський психолог, дослідник проблем інтелекту Тоні 

Бюзен.  

Як зазначає Тоні Бюзен [2], наше мислення можна уявити як велику 

асоціативну машину, а наш мозок — як надпотужний біокомп’ютер. У цьому 

біокомп’ютері думки розходяться від практично безкінечної кількості 

інформаційних вузлів, як промені. Кожен біт інформації, який потрапляє в 

мозок, можна уявити як центральний сферичний об’єкт, від якого відходять 

тисячі й мільйони асоціацій, кожна з яких, у свою чергу, стосується і 

поєднується з безмежною кількістю інших асоціацій. Кількість використаних 

асоціацій можна вважати пам’яттю. У результаті використання цієї 

багатоканальної системи обробки та зберігання інформації мозок формує 

«інформаційні карти».  

Сучасна наука пропонує візуалізовувати отримані знання у вигляді 

ментальних карт, скетчів, схем, таблиць та іншими способами, що ґрунтуються 

на візуальних прийомах. Науковці визначають найвищим рівнем розвитку 

наочних форм мисленнєвої діяльності візуальне мислення. Для нашого 

дослідження це поняття є ключовим, оскільки інтелектуальна карта візуалізує 

інформацію у вигляді стуктурно-логічної схеми, побудованої за радіантним 

принципом.  

Сучасні дослідники зазначають, що в умовах глобальної інформатизації 

суспільства з’явилась проблема «кліпового мислення» [1], яке полягає у 

фрагментарному, мозаїчному сприйнятті оточуючої дійсності та інформації. Це 

призводить до спрощення світогляду дитини і складання нею картини світу з 

розрізнених шматочків елементарного змісту. Ця проблема характеризується і 

нестійкістю пам’яті та уваги дітей. Як вважає Н. Гавриш, одним із шляхів 

протистояння «кліповому мисленню» може стати складання та застосування 

інтелектуальних карт як своєрідної «схеми» взаємозв’язків об’єктів. Окрім того, 

зважаючи на постійно зростаючий обсяг інформації, який мають засвоїти учні у 
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процесі вивчення навчальних предметів, ми звернулися до методу 

інтелектуальних карт як такого, що дає змогу візуалізувати у вигляді 

структурно-логічних схем певний навчальний матеріал. Важливим є і те, що 

метод інтелект-карт дозволяє представляти інформацію таким чином, щоб її 

могли одночасно сприймати і ліва, і права півкуля головного мозку, а, отже, 

підвищує ефективність процесів мислення і пам’яті [4]. 

Техніку побудови інтелектуальних карт, як було зазначено вище, 

розробив Тоні Бюзен і ця технологія отримала назву Mind Mapping. Уперше її 

представили світу навесні 1974 року. Сучасні розробки способів візуалізації 

інформації простежуємо з 1960-х років. Вони пов’язані з розвитком теорії 

понятійних мереж стосовно вивчення людського мислення в процесі навчання. 

Базові правила для Conceptmapping — способу представлення і 

взаємопов’язування думок — розробив професор Джозеф Новак з 

Корнуельського університету як засіб інтенсифікації навчального освітнього 

процесу для викладання наукових дисциплін. Проблематикою когнітивного 

картування займалися також інші фахівці, зокрема російські науковці 

Єкатерина Васильєва, Євгеній Волков та західні дослідники Джон Кларк, 

Хайнер Мюллер, Джеймі Наст.  

Тоні Бюзен запропонував радіантну побудову інтелектуальної карти: її 

завжди будують навколо центрального об’єкта. Кожне слово та графічне 

зображення стають центром наступної асоціації, а весь процес створення карти 

представляє собою потенційно безкінечний ланцюг асоціацій, які відходять від 

спільного центру. Тобто, така карта наочно відображає зміст, суть певного 

поняття чи теми – у вигляді взаємопов’язаних елементів, які зображуються 

стежинками-стрілками, написами, символами, малюнками тощо. Тому 

інтелектуальні карти є прямим додатком та формою графічного вираження 

радіантного мислення. 

Сутність інтелектуальних карт полягає у візуалізації інформації на основі 

певних правил її систематизації. Розглянемо детальніше, як це відбувається. В 
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інтелектуальній карті інформація візуалізується через поєднання слів зі 

знаками, символами і малюнками. Вони активізують інформацію у пам’яті та 

інтерес до матеріалу, а також підкреслюють оригінальність і привабливість 

карти. Сама інтелектуальна карта стає образом, тобто візуальним 

відображенням не тільки певного змісту, а й мисленнєвих процесів, які 

відбуваються у процесі її складання. Використання ж символів, водночас, 

активізує мисленнєву діяльність, задіює уяву, розвиває образне та асоціативне 

мислення.  

Розглянемо ще одну мисленнєву операцію – систематизацію. У процесі 

складання інтелектуальної карти відбувається структурування думок або 

певного змісту, яке відображається основними та другорядними гілками-

лініями. Тоні Бюзен називає це використанням ієрархій і категорій у формі 

базових порядкових ідей [3]. Зокрема, базові порядкові ідеї – це ключові 

поняття, які стають головними гілками інтелектуальної карти. Від кожної з них 

ідуть відгалуження – продовження думок, розкриття понять через додавання 

нових асоціацій та зв’язків. Ієрархія думок і категорій у формі базових 

порядкових ідей значно збільшує потенціал інтелектуальних карт.  

Тоні Бюзен наголошував: вчити людей потрібно не просто певній техніці 

чи методиці щодо створення інтелект-карт, а й самій манері мислення. 

Інтелектуальні карти – не просто форма відображення чи зображення певного 

змісту, а найефективніший спосіб організації мисленнєвої діяльності [3]. Тому 

вони забезпечують краще запам’ятовування та ефективне збереження 

інформації, яку містять. А це, у свою чергу, збільшує об’єм якісно засвоєної 

інформації.  

Дослідження результативності використання методу інтелектуальних 

карт як засобу підвищення результативності опрацювання та запам’ятовування 

навчального матеріалу проводилось у 2-4 класах у І семестрі 2020-2021 н. р. 

Загалом в експерименті брало участь 89 учнів. 
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На початковому етапі експерименту з метою визначення значення 

графічних образів в навчальному процесі нами було проведено експеримент, 

аналогічний описаному в 1989 році В.Метліним [3, с. 79-80]. Результати цього 

експерименту підтвердили думку про важливість асоціацій та образів у 

запам’ятовуванні матеріалу, про ефективність запам’ятовування через 

взаємозв’язок зображувальної та словесної інформації. Ці результати стали 

підставою для висунення гіпотези щодо можливості застосування 

інтелектуальних карт в навчальному процесі, оскільки останні не лише 

використовують візуальні образи, а самі по собі є візуальними образами. 

Другий етап експерименту передбачав використання інтелектуальних 

карт на окремих уроках у другому, третьому та четвертому класах. Оскільки у 

закладі не було можливості поділу класів на підгрупи (контрольну та 

експериментальну), ми обрали порівняльний аналіз вивчення різних тем через 

традиційну форму уроків та з використанням інтелектуальних карт. У кінці 

визначеного терміну учням було запропоновано тести для перевірки знань, а 

потім ми порівняли результати успішності за різними темами. 

У цілому ступінь якісного (високий та достатній рівні) засвоєння 

матеріалу з використанням інтелектуальних карт у 3-4 класах досягала 86-97% 

(у співвідношеннях не менше 45% високого рівня), у той час як ступінь 

засвоєння матеріалу на високому та достатньому рівні з використанням 

традиційних методів становила 70-90%. Щодо 2-х класів, то відсоток високого 

рівня засвоєння навчального матеріалу з використанням інтелектуальних карт 

становить 31% у порівнянні з 12% за традиційною методикою. Загальний 

відсоток високого та достатнього рівнів засвоєння матеріалу учнями на 28% 

вищий за умови використання інтелектуальних карт. 

Окрім того, інтерес становила і тривалість запам’ятовування вивченого 

матеріалу. Через місяць після вивчення теми проводилось контрольне 

опитування (усне або письмове) стосовно основних понять вивчених тем. 

Результати такого опитування вказали на вищий рівень довготривалої пам’яті 



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

www.openscilab.org  Психологічні науки 

© Кіндрат К.С.   197 

щодо матеріалу тих тем, у вивченні яких застосовувались інтелектуальні карти, 

у середньому на 15-20%. Отже, експериментальне дослідження 

результативності застосування інтелектуальних карт при опрацюванні 

навчального матеріалу засвідчило  їх високу ефективність та доцільність.  

Висновки. Теоретичний аналіз навчальної діяльності та пізнавальних 

процесів молодших школярів дозволив виділити наступні основні особливості: 

переважання образної та емоційної пам’яті у дітей цього віку, важливість 

використання наочності та обов’язкового підкріплення матеріалу прикладами. 

А поєднання навчальної діяльності з практичними діями є важливим чинником 

розвитку уваги, пам’яті та необхідною умовою успішної навчальної діяльності 

молодших школярів. 

Проведене дослідження підтвердило ефективність використання 

інтелектуальних карт як фактора підвищення якості засвоєння учнями 

молодшого шкільного віку навчального матеріалу, адже вони унаочнюють 

структурно-логічні та смислові взаємозв’язки між поняттями у межах теми. 

Доцільним є використання інтелектуальної карти як оригінального конспекту, 

який значно полегшує запам’ятовування та подальше відтворення матеріалу, 

зокрема, і через більш тривалий час.  

Разом з тим, проведене дослідження та досвід застосування 

інтелектуальних карт у практиці роботи свідчить про те, що цінність їх 

використання – не лише в полегшенні запам’ятовування матеріалу. Цінним є 

сам процес складання карти, оскільки він активізує мислення учнів – і наочно-

образне, і логічне, причому це відбувається без примусу, природно. Школярі із 

задоволенням ілюструють матеріал, що вивчається, у вигляді кольорових 

структурно-логічних схем, що сприяє позитивному ставленню до процесу 

навчання.  

Інтелектуальні карти допомагають ширше, глибше поглянути на тему, яка 

вивчається, помітити та відобразити взаємозв’язки між різними навчальними 

предметами та галузями знань. Це збагачує та розширює картину світу, яка 
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формується у молодших школярів. Тому ми рекомендуємо метод 

інтелектуальних карт як ефективний засіб розвитку пам’яті та інтелекту 

молодших школярів та як ефективний засіб підвищення результативності 

навчальної діяльності.  
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Мясо птицы в структуре мяса всех видов животных занимает второе 

место после свинины. В Беларуси птицеводство является важнейшей отраслью 

в снабжении населения высококачественными продуктами. Накопленные 

данные по пищевой и биологической ценности мяса птицы свидетельствуют о 

его соответствии медико-биологическим требованиям, предъявляемым к сырью 

для производства продуктов массового питания, в том числе детского. В 

последние десятилетия отмечается рост значения мяса птицы и продуктов его 

переработки в питании людей благодаря высоким потребительским свойствам 

[2,3].  

Современное птицеводство является наиболее развитой отраслью в 

Республике Беларусь среди других отраслей животноводства. Для него 

характерны интенсивный рост поголовья, использование высокопродуктивных 

кроссов, концентрация большого поголовья на ограниченных площадях. 

Мясная продуктивность птицы определяется ее мясными качествами, массой в 

https://orcid.org/0000-0003-4523-2473
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убойном возрасте, скоростью роста, быстротой оперяемости молодняка, 

питательной ценностью мяса, оплатой корма и яйценоскостью и зависит от 

вида птицы, породы, уровня кормления, способа содержаниях. Сегодня мясо 

сельскохозяйственной птицы составляет 44% от общего объема производства 

мяса. Это стало причиной увеличения среднедушевого потребления мяса [5]. 

Цель данных исследований – сравнить качество мяса основных видов 

домашней птицы: кур, гусей, уток и индейки. 

По химическому составу мясо птицы отличается от мяса убойных 

животных повышенным содержанием биологически ценных белков и легко 

плавкого жира. Мясо птицы содержит (в %): воды-50-70; белков – 16-22; жиров 

– 16-45; минеральные вещества и витамины, экстрактивные вещества, 

небольшое количество углеводов (гликогена). Анализ данных таблицы 1 

показывает, что каждый вид птицы имеет свой химический состав и пищевую 

ценность [1,3]. 

Птица: 
Категория: 

Цыплята Гуси Индейки Куры Утки 
1-ая 2-ая 1-ая 2-ая 1-ая 2-ая 1-ая 2-ая 1-ая 2-ая 

Вода,мл 63,8 67,7 45,0 54,4 57,3 64,5 61,9 68,1 45,6 56,7 
Белки,г 18,7 19,7 15,2 17,0 19,5 21,6 18,2 21,2 15,8 17,2 
Жиры,г 16,1 11,2 39,0 27,7 22,0 12,0 18,4 8,2 38,0 24,2 
Зола,г 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 1,1 0,8 0,9 0,6 0,9 

Минеральные вещества, мг 
Na 70 88 91 99 90 100 70 79 58 90 
K 236 242 240 274 210 257 194 240 156 160 
Ca 14 12 12 14 12 18 16 18 10 12 
Mg 19 22 30 34 19 25 18 21 15 13 
P 160 175 165 179 200 227 165 190 136 156 
Fe 1,3 1,7 2,4 2,4 1,4 1,8 1,6 1,5 1,9 1,9 

Витамины, мг 
А 0,04 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 0,07 0,07 0,05 0,05 
В1 0,09 0,11 0,08 0,09 0,05 0,07 0,07 0,07 0,12 0,18 
В2 0,15 0,16 0,23 0,26 0,22 0,19 0,15 0,14 0,17 0,19 
РР 6,1 6,4 5,2 5,6 7,8 8,0 7,7 7,8 5,8 6,0 

Энергетическая ценность, ккал/100 г 

 183 127 412 317 276 197 241 161 405 287 
Таблица 1 – Химический состав и пищевая ценность мяса птицы (на 100 г продукта).  
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Для мясных кур (корниши, брама, лангшан) характерна большая живая 

масса: для петухов – 3,5-5,5 кг, для кур – 3-4,5 кг и быстрый рост, 

скороспелость, хорошее развитие мышечной основы с уровнем низкого 

содержания соединительной ткани. До 70% составляет выход мяса, что 

является достаточно высоким показателем. 

Самым крупным видом среди домашней птицы является индейка, 

выращивание которой нацелено на получение большого количества мяса. 

Масса индюка – 12-16 кг, индейки – 7-9 кг. Для откормленной индейки % 

убойного выхода составляет 85-90. Для мяса этой птицы свойственны высокие 

вкусовые достоинства, хорошая усвояемость. 

Цесарки – менее распространенный вид домашней птицы. Они 

отличаются небольшими размерами и живой массой 1,6-2,2 кг. Мясо цесарки 

можно сравнить с мясом пернатой дичи, хотя оно более нежное и жирное. Из 

пород цесарок легко разводится жемчужная и голубая[1,2]. 

Пищевая ценность мяса птицы характеризуется количеством и 

соотношением белков, жиров, витаминов, минеральных веществ и степенью их 

усвоения организмом человека; она обусловлена также энергетическим 

содержанием и вкусовыми свойствами мяса. Лучше усваивается и обладает 

хорошими вкусовыми свойствами мясо с равным содержанием белков и жиров. 

Наибольшей пищевой ценностью обладает мышечная ткань, так как она 

содержит преимущественно полноценные белки с наиболее благоприятными 

для организма человека незаменимых аминокислот. Процентное отношение 

неполноценных белков к полноценным в мясе птиц составляет около 7%, а в 

говядине – 15-20%. Различные мускулы одной и той же птицы имеют разный 

химический состав[1,4]. 

Жир из-за легкоплавкости хорошо усваивается, а при жарке птицы 

равномерно распределяется по мышечной ткани. Жир птиц относится к группе 

твердых жиров. Усвояемость его организмом человека – около 93%. В состав 

жира птиц входят, в основном, триглицериды стеариновой, пальмитиновой и 
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олеиновой жирных кислот (последняя составляет до 47% от всех жирных 

кислот, входящих в состав гусиного жира). Кроме перечисленных жирных 

кислот, в состав жира кур и гусей входят также линолевая, миристиновая и 

лауриновая кислоты. Летучих жирных кислот содержится не более 0,1-0,2%. 

Кислотное число внутреннего жира выше, чем подкожного. Имеет высокое 

йодное число (64-90), кислотное число-0,6[3]. 

На основании данных таблицы 1 можно сделать вывод, о том, что больше 

воды содержит мясо цыплят и кур (61,9-68,1 мл), меньше – в гусях и утках 

(45,0-56,7 мл). Мясо индейки содержит максимальное количество белков –

19,50-21,6 мг. На втором месте по содержанию белка – куры и цыплята (18,2-

21,2 г). Наименьшее количество белка находится в мясе гуся и уток (15,2-17,2 

г). Жиры в мясе гусей и уток составляют 24,2-39,0 г, у кур, цыплят, индеек – 8,2 

- 22,0 г. Золы меньше всего в мясе уток – до 0,6-0,9 г. У остальных видов мяса 

птицы содержат золы одинаковое количество – 0,8-1,1 г[3]. 

Мясо птицы содержит много минеральных веществ, но больше всего 

калия встречается в индейке и утке – до 257 мг на 100 г. мяса, фосфора в 

индейках - до 227 мг на 100 г, кальция до 18 мг на 100 г, натрия до 100 мг на 

100 г, желез (до 2,4 мг на 100 г, магния до 34 мг на 100 г. Из витаминов мясо 

птицы содержит: в мг на 100 г. – А до 0,07, В1 до 0,18, В2 до 0,26, PP до 8,0[1]. 

Гусиное мясо является более жирным, чем утиное – до 20% жира и более 

жесткое. Индейка имеет достаточно нежное мясо, которое не вызывает 

аллергию, поэтому его рекомендуют детям. Кроме того индейке свойственно 

малое количество холестерина – 74 мг на 100 г., оно богато железом, селеном, 

магнием и калием, витаминами PP, B6, B12, B2[4]. 

Анализ научной информации показал, что лучшими питательными 

свойствами обладает мясо индеек и кур, причем по содержанию в нем белков и 

соотношению их с жиром наивысшие показатели имеет молодняк птицы этих 

видов. В мясе цыплят-бройлеров и индюшат меньше жира (6-8 %) по 

сравнению с мясом гусей (30-39 %) и уток (26-36 %), но существенно больше 
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белка (21,5-22,5 % против 12-17 %). У кур, цесарок и индеек грудные мышцы и 

мышцы крыла белого цвета, а ножные мышцы и мышцы осевого скелета темно-

красного. Цвет мяса уток и гусей красный и не зависит от местоположения и 

функций мышц. Мясо цесарок, фазанов, перепелов характеризуется высокими 

питательными и вкусовыми качествами, присущими боровой дичи. Мясо 

голубей отличается особой нежностью, имеет высокие вкусовые качества, 

достаточно питательно и относится к категории деликатесной диетической 

продукции[5]. 

В мясе индеек низкое содержание холестерина. Большая часть мышечной 

ткани индеек относится к белому мясу, биологически более ценному. 

Биологическая ценность мяса птицы, прежде всего, обусловливается 

полноценностью его белков, то есть содержанием и соотношением в них 

незаменимых аминокислот. Полноценность белков мяса птицы определяют по 

треониновой и триптофановой аминокислотной формуле продукта и 

сравнивают с оптимальной, предложенной Всемирной организацией ФАО. 

Триптофан и треонин считаются наиболее дефицитными аминокислотами в 

рационе человека, поэтому их содержание принимают за единицу и по ним 

рассчитывают все остальные аминокислоты. Например, оптимальная 

триптофановая формула ФАО для мяса цышътг бройлеров следующая: 

триптофан – 1; треонин – 2; изолейцин – 2,8; лейцин – 4,4; лизин – 3,2; 

метионин – 0,8; валин – 3,2; фенилаланин – 2,8[2,4]. 

Однако пищевая ценность мяса птицы не ограничивается только его 

питательностью и полноценностью белка, она обусловлена также количеством 

жира и соотношением отдельных жирных кислот. Белое мясо кур и индеек, 

мясо перепелов отличается небольшим содержанием жира, поэтому его чаще 

используют в детском и диетическом питании. Желательно, чтобы в мышечной 

ткани содержание жира не превышало 3,5-4 %. Липиды мяса птицы в отличие 

от липидов мяса других сельскохозяйственных животных богаты 

незаменимыми для человека жирными кислотами – линолевой, линоленовой и 
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арахидоновой, на долю которых приходится 22 % массы всех жиров. В 

говяжьем и бараньем жире сумма незаменимых кислот составляет лишь 2-4 %, 

в свином – 9 %[1]. С возрастом птицы содержание незаменимых жирных 

кислот уменьшается, поэтому жир молодняка сельскохозяйственной птицы 

более ценный в биологическом отношении, чем жир взрослых особей.  

Мясо птицы содержит некоторые минеральные вещества (фосфор, 

кальций, железо), а также витамины (Е и группы В). Из минеральных веществ 

больше всего содержится: фосфора в мясе цыплят-бройлеров – 80-120 мг%, в 

мясе взрослых кур – 90-130 мг%; кальция – 5-7 и 6-11 мг% соответственно. 

Мало в мясе бройлеров железа — 1,5—5 мг%. Кроме того, в мышечной ткани 

кур находится, мг%: натрий – до 300, калий – 220-230, марганец – 0,3-0,4, цинк 

– 0,1-0,3, медь – 0,2. В незначительных количествах найдены селен, кобальт, 

молибден, магний, никель, хром, алюминий, цезий. Таким образом, мясо 

бройлеров считается хорошим источником минеральных веществ и 

микроэлементов. Содержание витамина В5 в мясе бройлеров достигает 4-7,5 

мг%, витамина В7 – 3-5, витамина Е – 1-2 мг%[1,5]. 

Сравнительный анализ качества мяса птицы свидетельствует о 

преимуществах мяса цыплят-бройлеров по таким показателям, как содержание 

белка и его биологическая ценность, переваримость и усвояемость. Особенно 

существенны различия по коэффициенту переваримости мяса: у бройлеров, так 

же как и у дичи, он составляет 94-95 %, у кур – 72, уток – 68, индеек – 67%. 

По химическому составу мясо птицы является продуктом диетического 

питания. Наиболее полезное в этом отношении белое отварное мясо курицы. 

Белки мяса птицы (курица, индейка) водорастворимы, в них нет коллагена и 

эластина, поэтому они хорошо усваиваются организмом человека. Употребляя 

мясной бульон птицы происходит усиленное выделение пищеварительного 

сока, так как белое мясо богато экстрактивными веществами. В птичьих 

потрохах меньше жира, чем в мясе, но по содержанию белка они являются 

равноценными, энергетической ценности в потрохах от 662 кДж (сердце) до 
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1037 кДж (шея). [2,4] 

По сравнению с другими видами птиц индейка содержит намного меньше 

жира и калорий, но по составу белка не уступает ни одному другому виду мяса. 

В индейке есть огромное количество селена и витамина В, никотиновой 

кислоты и фосфора. Что касается фосфора, то по содержанию этого элемента 

индейка превосходит даже некоторые виды рыбы. Индюшатина хорошо 

усваивается организмом и в то же время надолго утоляет чувство голода. А 

поскольку в индейке умеренное содержание холестерина, она подходит для 

людей, страдающих от ожирения или атеросклероза[1]. 

Мясо перепелов редко включают в пищевой рацион. Его не встретишь на 

обеденных столах и обусловлено это его высокой стоимостью. А между тем 

мясо перепелок очень полезно для здоровья, особенно для тех, кто имеет 

проблемы с лишним весом. В 100 г перепелиного мяса содержится всего лишь 

230 ккал, большое количество белка, витаминов и минералов. Причем белок, 

который содержится в перепелах, очень быстро усваивается организмом. Есть 

мнение, что перепелиное мясо помогает легче и быстрее восстанавливаться 

после тяжелой болезни или потери крови. Доказано также, что благодаря 

большому содержанию магния, железа, калия и меди, перепелиное мясо 

способно оказывать положительное воздействие на работу мозга, сердечно-

сосудистой и иммунной системы[4]. 

Страусятина считается одним из самых постных видов мяса. По своему 

вкусу она слегка напоминает говядину, однако имеет более сладковатый 

привкус. Такое мясо полезно людям, страдающим от анемии и сахарного 

диабета, а также тем, у кого есть проблемы с сердечно-сосудистой системой. В 

мясе страуса много белка и уникальный состав аминокислот, поэтому 

страусиное мясо относят к мясным продуктам высшей категории[1,3].  

Таким образом, учитывая пищевую ценность мяса птицы различных 

видов, производство продукции птицеводства в Республике Беларусь является 

приоритетным среди других отраслей животноводства. Для него характерны 
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интенсивный рост поголовья и использование прогрессивных технологий по 

выращиванию птицы и переработке продукции.  
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In  the recent years, a new crop   Triticale-  which is amphidiploid of  wheat and 

rye, artificially created by man, has successfully joined the number of grain crops. In 

this new grain culture, the features and properties of wheat and rye are favorably 

combined. Triticale has a high potential for the ear productivity and it is considered 

the bread of the future and the future belongs to it. 

Using Triticale, a new initial selection material was created, for which are 

characteristic such negative features as low fertility of the ear, stem fragility, difficult 

threshing ability, low grain completeness, germination of the grain on the root, low 

milling and bakery ability. We studied the impact of self-pollination and cross-

pollination on the productivity of the triticale plant for the purpose to improve these 

properties. 

 The study of various methods of pollination of Triticale, as well as the 

establishment of pollination on the productivity of the generation, gave us the 

opportunity to establish the fertility of this culture, the hereditary nature of the signs 

and properties of incuht- depression and heterosis. 

Studies have shown that the  way of controlled self-pollination of the previous 

generation leads to homozygosis of the Triticale genome, while the latter causes an 

increase in the degree of violation of microprogenesis in plants of the F1 generation 

compared to naturally pollinated analogues. There is  an evidence in the literature that 

controlled self-pollination causes a decrease in pollen fertility. 
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Triticale is an intermediate crop between wheat and rye, but by the nature of 

pollination  it is more inclined to wheat, but as our research and analysis of the 

existing  in the literature material show, the facts of occuring of cross-pollination  in 

both Triticale and wheat is not excluded, but triticale is more prone to the latter, 

which is explained by the influence of rye as a cross-pollinated crop. 

The effect of cross-pollinators on the generation of Triticale has hardly been 

studied. According to V. Siminel, O. Kalchevskaya (1984), S. Zangurashvili (1991), 

in those plants which were  grown from grains that were obtained in the previous year 

as a result of free pollination of castrated spikelets, there was a reliable difference in 

chasmogamy and an increase in the percentage of pollen outward, and, accordingly, 

cleistogamy and combined flowering were reduced  in  comparison  with  naturally 

pollinated plants. 

 The effect of self-pollination on grain filling in wheat is widely known, but 

similar data on triticale are insignificant. Our experiments in this direction clearly 

show that   self-pollination of the Triticale culture leads to the reduction of plant 

height, productive tillering , the length of the ear, the number of spikelets  and 

flowers on the ear , completeness of ears, the weight of grains in the ear  and  the 

weight of  1000 grains.  During the experiments, the fact was noted that with the 

increase in the number of self-pollinations, the traits and properties in the varieties 

and samples of Triticale and wheat gradually increased. 

          The obtained results   clearly show that four times (Triticale variety Kartli 2) 

controlled self-pollination (F1 - F4) causes a decrease in plant height by 14.3-37.2 

cm, productive tillering  by  0.7 - 1.3, the length of the ear by 1.7-4.5 cm, the number 

of spikelets on the ear by 2.5-9.0, the number of flowers on the ear by 4.0-13.1, the 

graininess by 11.4-14.0%, the weight of grains of one ear by 0.4-0.65 g, the weight of  

1000 grains by 0.9-5.0 g. The results obtained indicate partial self-compatibility. 

Increased level of homozygosity due to frequent inbreeding should cause the 

following reductions: of plant height, productive tillering , the length of the ear, the 
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number of spikelets  and flowers on the ear , the weight of grains in the ear  and  the 

weight of  1000 grains  

The results  obtained  by us clearly show that after secondary self-pollination, 

these indicators do not decrease, but on the contrary, subsequent self-pollination leads 

to the stabilization of the noted traits, and gradually approaches the level of traits of 

plants in  growing in natural conditions (plants received as a result of natural 

pollination). At the same time, analysis for inbreeding revealed a wide polymorphism 

of the degree of auto sterility of Triticale varieties and samples. 

In the plants obtained as a result of free pollination of castrated ears (cross-

pollination with pollen scattered in the air), heterosis was noted according a number 

of features, in particular, heterosis was detected in the height of the plant, productive 

tillering,  the length of ears, number of spikes in the ear, by the number of flowers in 

the ears,completeness of the ears, by the weight of the grain of one ear and the weight 

of 1000 grains (Table 1). 

Table 1 

 
Characteristics of the plants obtained as a result of free pollination of castrated 

ears by the main elements determining plants’height and  their productivity.  
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A complete analysis of the above experimental material clearly shows that in 

plants of the first generation  obtained as a result of free pollination of castrated 

flowers of both Triticale and wheat, the height of plants grows from 4.1-7.5 cm 

(Triticale) to 3.6-10.0 cm (wheat), productive tillering from 0.2-0.7 (Triticale) to 0.2-

0.6 (wheat); the length of the spike  from 0.1-0.7 cm (Triticale) to 0.3-0.6 cm (wheat), 

number of spikelets per ear from 1.0 - 2.5 (Triticale) 1.0 to 2.0 (wheat), number of 

flowers in ear from 10.0 -14.5 (Triticale), up to 5-9 - 8.5 (wheat), graininess from 1.0 

- 2.2% (Triticale) to 1.0 - 2.0% (wheat), grain weight per ear from 0.2 - 0.45 g 

(Triticale) up to 0.1-0.2 g (wheat), weight of 1000 grains from 0.3-1.5 g (Triticale) to 

0.5-1.5 g (wheat). The obtained results  clearly show the biological benefit of cross-

pollination as well as the prospect of Triticale selection for heterosis.  

Conclusion: Forced self-pollination reduces the filling of grains in the spike, 

both in triticale and wheat. With the free pollination of castrated flowers, Triticale has 

more grains than wheat. With the free pollination of castrated flowers of hexaploids, 

as well as octaploid Triticale, more grains are associated than is the case with free-

limited pollination. With prolonged controlled self-pollination (F1 - F4), there is a 

tendency to incucht depression of almost all morphological signs of the spike and 

plant 

 In the generation obtained as a result of   free pollination of castrated ears  of 

Triticale and wheat, for a number of features was noted the effect of heterosis, which 

gives reason to conduct further breeding of Triticale in the direction of heterosis. 

By the nature of flowering, Triticale is similar to wheat and is an optional self-

pollinator, but together with self-pollination it can be   cross-pollinated. The degree of 

development varies depending on the species and sample and can reach a high level. 

Therefore, we consider it advisable, in the collection nursery and during breeding and 

genetic work, to isolate the ears using group insulators, and in order to protect 

perspective samples and Triticale lines from further pollination, sowing should be 

carried out as early as possible in isolated areas. 
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Спілкування та людські стосунки – це перш за все взаємно-бажана участь 

двох людей, а не просто обмін інформацією. Успішність такого спілкування 

залежить від того, наскільки одна людина соціально чуттєва до іншої, від 

емоційної чутливості та цілі. Якщо не має жодної з цих складових, є ризик, що 

спілкування не відбудеться. 

Багато з нас можуть подумати, що початок спілкування – це коли ми 

вперше обмінялися словами. Проте спочатку встановлюється морально-

психологічний зв’язок між людьми, що присутні при спілкуванні. Саме на 

цьому етапі вирішується предмет спілкування, перше враження 

співрозмовників одне про одного.  

Розуміння людини людиною - психічний процес включення інформації 

про людину в колишній досвід, в засвоєні раніше знання і осягнення на цій 

основі змісту і значення події, факту, змісту впливу[1]. 

Виділяють такі основні способи розуміння людини людиною як 

ідентифікація, емпатія та рефлексія. Ідентифікація – це спосіб пізнання 

іншого шляхом постановки себе на його місце. При ідентифікації відбувається 

уподібнення себе іншому. Емпатію інколи розглядають як афективну 

ідентифікацію. Емпатія (співпереживання) – це осягнення емоційного стану 

іншої людини у формі співпереживання або безпосереднього вчування в її 
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психічний стан. Емпатія відрізняється від ідентифікації тим, що при емпатії 

емоційне співпереживання не супроводжується уподібненням іншому. При 

ідентифікації людина відтворює хід думок свого партнера [2]. 

Здатність людини уявити собі, як вона сприймається іншими, заведено 

називати рефлексією. Рефлексія означає самоспостереження, самосприйняття, 

самопізнання. Зараз під цим терміном розуміють здебільшого здатність людини 

стати на позиції іншої людини або здатність зайняти позицію спостерігача по 

відношенню до будь-якого соціального об’єкта, в тому числі і по відношенню 

до самого себе [2]. 

Ще одним механізмом розуміння людини людиною є так звана атрибуція 

– інтерпретація людиною причин та мотивів поведінки інших людей. Цей 

механізм має велике значення у випадках приписування відповідальності при 

оцінці наслідків надзвичайних подій (скоєння злочинів, дорожньо-

транспортних пригод, досягнення великих успіхів в будь-яких сферах 

діяльності: шоу-бізнесі, науці чи мистецтві). При оцінці таких подій зазвичай 

мають місце помилки, зумовлені особливостями нашого сприйняття. Ці 

помилки можуть впливати навіть на правову оцінку скоєного (характер 

пред’явлених звинувачень, вирок суду), не кажучи вже про громадську думку 

[3]. 

Отже можемо зробити висновок, що сприймання та розуміння іншої 

людини – важкий процес для обох сторін спілкування, для індивіда, що 

сприймає інформацію та для індивіда, що надає інформацію. Необхідно 

розуміти, що незважаючи на певні особливості сприймання та розуміння 

фізичного вигляду, психічних станів, настрою – це тільки цілісний процес, що 

може відображати життєвий досвід людини, його позицій, принципи, ставлення 

до оточуючого світу, мудрість, характер. Це все допомагає пізнавати соціальні 

явища, соціальні поведінки людей, що становить наше оточення вцілому. 

 

 



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

© Таран О.Ю. 214 

Список використаних джерел 

1. Корнєв М.Н., Коваленко А.Б. Соціальна психологія: Підручник. – К.: 

Либідь, 2008. – 301 с. 

2. Москаленко В.В. Соціальна психологія: Навчальний посібник . Видання 

2-ге, виправлене та доповнене. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 688 с. 

3. Бодалев А. А Восприятие и понимание человека человеком. — М, 1982. 



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

www.openscilab.org  Суспільні науки 

© Spodyniuk Olena, Prots Maria   215 

СУСПІЛЬНІ НАУКИ 

Spodyniuk O lena, Prots Maria 

THE CURRENT STATE OF SPACE TOURISM 

 

Spodyniuk Olena 

senior teacher, Department of Foreign Languages for Professional Purposes of 

Kyiv National University of Food Technologies 

 

Prots Maria 

student of Kyiv National University of Food Technologies 

 

     Humanity has longed for the sky for a long time: ancient thinkers looked at the 

stars, combining them into constellations, designers sought to create flying devices, 

imitating birds. The rapid development of space tourism will soon be able to increase 

significantly the number of space tourists. And selfies in space and videos from orbit 

to a mobile phone may soon become a reality. 

     The main purpose of this publication is to highlight the history, current state, 

trends and prospects of space tourism as a fundamentally new product in the global 

market of tourist services. Methods of analysis, synthesis and comparison were used 

in the study. 

     Space tourism is one of the areas of commercialization of space activities, 

which today is gradually developing and is relevant. Space travel, flights into orbit 

for entertainment purposes, unlike other space flights, are paid for privately. Unlike 

other types of tourism, participation in space tours requires tourists to be in perfect 

health and appropriate special training.  

Space tourism began to develop actively in the late twentieth century. The first 

commercial astronauts were Japanese and British citizens Toehiro Akiyama and 
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Helen Sharman, who in 1989 and 1990 flew to the Soviet Mir orbital station on 

Soyuz TM-11 / Soyuz TM-10 and Soyuz TM-12 / Soyuz TM spacecraft TM-11.  

Currently, two companies are organizing tourist flights into space: The American 

Virgin Galactic and The Russian-American Space Adventures, which has been 

actively cooperating with Roscosmos since 2001. Thanks to these companies, seven 

tourists have already visited space, and one of them – twice [1]. 

The initial cost of the tour into orbit was 20-23 million dollars. Since July 2007, 

the cost of the space tour has increased from 20 to 30-40 million dollars. In addition, 

the price of a new service - the release of a space tourist into outer space - $ 15 

million was announced. The European Aerospace Agency (EADS) believes that 

space travel will become more affordable in the near future. The cost of the flight, 

including a week of training, will be 200,000 euros.  

Today, "Space Adventures" offers several programs for tourists: 

− tour to launch a spacecraft (Baikonur Cosmodrome, Kazakhstan); 

− preparation for space flight (Star City near Moscow); 

− space travel to the International Space Station (ISS); 

− access to outer space; 

− flight over the other side of the moon. 

     Thus, the development of space tourism indicates an obvious fact: this topic 

begins to acquire a mass character. The fact of interest and admission of private 

companies to the development of space tourism indicates the beginning of a long way 

in the development of near-Earth space travel. Despite all the difficulties faced by 

space tourism, the industry is gradually developing. 
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Фрактал – это множество, обладающее свойством самоподобия. 

Например, треугольник Серпинского на рисунке 1 состоит из трёх меньших 

копий самого себя. 
 

 

Рисунок 1 – треугольник Серпинского 

Однако под это определение подойдёт и любой квадрат, который можно 

разбить на четыре квадрата поменьше. Поэтому необходимо дать более точное 

определение: фрактал – это геометрическая фигура, имеющая дробную 

размерность.[1]  
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Приведем в пример треугольник Серпинского, который обладает 

размерностью равной 1,585. Это означает то, что при увеличении длины его 

стороны в два раза площадь будет увеличиваться в 21.585, то есть в 3 раза. Если 

обратиться к более привычным размерностям, станет понятно, что если 

увеличить длину стороны квадрата в 2 раза, то его площадь изменится в 4 раза, 

а объём куба в 8 раз. Отсюда можно получить такие равенства: 22 = 4, 23 = 8. В 

данном равенстве степень является размерностью фигуры. 

Применяя тот же способ к треугольнику Серпинского, можно сказать: 

если увеличить длину его стороны в два раза, то его площадь увеличится в 3 

раза, т.к. три меньшие копии станут в два раза больше и, соответственно, 

станут соразмерными изначальному треугольнику. Получается что 2D = 3, 

отсюда . Также можно увидеть, что при увеличении 

количества итераций его площадь стремится к нулю, так как становится всё 

больше пустых мест, а периметр стремится к бесконечности. Отсюда 

становится понятно, что этот фрактал недостаточно двумерный чтобы описать 

его натуральной площадью и слишком одномерный чтобы описать его одной 

линией. 

Фракталы подразделяются на: алгебраические, геометрические, 

стохастические. 

Алгебраические фракталы основываются на математических формулах, 

чаще всего на комплексной динамике. Например, множество Мандельброта, 

которое описывается очень простым уравнением: zn + 1 = zn
2 + d, где d – это 

точка, которая проверяется на принадлежность к множеству. Если точка d 

осталась в заданных пределах, при определённом количестве шагов, то она 

входит в множество и окрашивается в чёрный цвет, иначе – в белый. Пределом 

обычно считают момент, когда модуль очередного числа zn превышает 2. Чтобы 

сгладить края множества, точки, не вошедшие в множество, окрашиваются в 

тона серого таким образом, чтобы более близкие к вхождению имели более 
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тёмный цвет. На рисунке 2 результат работы алгоритма предназначенного для 

визуализации множества Мандельброта. 
 

 

Рисунок 2 – множество Мандельброта 

Геометрические фракталы строятся следующим образом: берётся основа, 

некоторые части которой затем заменяется каким-либо фрагментом, далее 

фрагменты преобразовываются подобно основе до того момента, когда 

визуально различить вносимые изменения будет невозможно. После этого 

общая форма станет ясна. Но следует заметить, что настоящий фрактал 

подразумевает бесконечное количество итераций. Примерами геометрических 

фракталов являются: снежинка Коха, кривая дракона, ковёр Серпинского, – 

рисунок 3. 
 

 

Рисунок 3 – ковёр Серпинского (А), кривая дракона (Б), снежинка Коха (В). 
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Геометрические фракталы используются в компьютерной графике для 

построения моделей листьев, растительности, береговых линий. 

Стохастические фракталы строятся с постоянным изменением случайным 

образом параметров, определяющих форму фрактала. 

Геометрические фракталы способны повторять многие природные формы 

и структуры, однако получившиеся изображения выглядят неестественно. 

Причиной этого является то, что в природе множество внешних факторов 

влияют на развитие той или иной структуры: горы подвергаются эрозии, листва 

на деревьях растёт обильнее с солнечной стороны и так далее. Поэтому 

построить такие объекты с помощью жёстко заданных формул будет очень 

сложно. Видимость влияния внешних факторов может создать случайное 

изменение параметров на каждой итерации. Для более натурального влияния 

случайный фактор должен иметь предопределённые пределы. Установка этих 

пределов поможет задать направление развития структуры сохранив 

природную асимметрию. Для такого эффекта используются алгоритмы 

построения стохастических фракталов. 

Алгоритм «Midpoint Displacement»[2] изначально предполагал генерацию 

кривых в одном измерении. Необходимо взять две точки на случайной высоте и 

соединить их, после чего найти центр на получившемся отрезке, высоту 

которого нужно изменить случайным образом. Получаются два отрезка, 

соединенных общей точкой, для которых мы производим повторную операцию. 

Промежуточный результат на рисунке 4. 

Детали алгоритма могут варьироваться, например, центральную точку 

можно двигать не перпендикулярно оси абсцисс, а перпендикулярно отрезку, к 

которому эта точка принадлежала. 
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Рисунок 4 – одномерный midpoint-displacement 

Этот алгоритм можно применить и к двум измерениям. В таком случае, 

четырём углам изначальной карты соответственно присваивается случайная 

высота. Центральной точке этого квадрата присваивается высота равная 

усреднённому значению высот угловых точек плюс случайная величина. Далее 

серединным точкам на сторонах квадрата присваивается усреднённая высота 

угловых точек, которых касается сторона. На следующих итерациях такая же 

операция. Схема алгоритма представлена на рисунке 5. 
 

 

Рисунок 5 – двумерный midpoint-displacement 

Предыдущий алгоритм способен генерировать приемлемые результаты, 

однако в процесс создания ландшафта можно внести ещё больше случайности. 

Алгоритм «Diamond-Square»[3] таким же образом высчитывает высоту 

центральной точки – шаг square. Второй шаг – diamond – изменяет формулу 

расчёта серединных точек из-за чего их высоты зависят от большего количества 

переменных. Здесь, чтобы получить высоту серединной точки необходимо 

найти среднее между высотами центра своего квадрата, центра пограничного 

квадрата и точек, являющимися концами отрезка на котором лежит 

исследуемая точка. К полученному среднему значению также прибавляется 

случайная величина. Схема алгоритма представлена на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – алгоритм diamond-square 

Для реализации данного алгоритма следует отметить, что на втором этапе 

необходимо знать высоты всех центральных точек, поэтому этап diamond не 

должен наступать до того, как этап square не будет выполнен для всех 

возможных квадратов. Также при расчёте высот серединных точек у краёв 

карты будет происходить выход за границы. Для того чтобы предотвратить это 

необходимо либо заранее определить константы, которые будут использоваться 

вместо несуществующих точек, либо использовать точки, лежащие на 

противоположной стороне карты. 

Используя эти алгоритмы, можно получать карты высот, которые далее 

можно интерпретировать в необходимое представление: погружать под воду 

участки с высотой ниже уровня моря, накладывать двумерные структуры друг 

на друга и получать карту подземелий, на основе высоты и отдалённости от 

воды создавать различные климатические условия, от которых будет зависеть 

дальнейшая детализация карты и так далее. 

Данные алгоритмы являются одними из самых простых. Сверх этого, 

Diamond-Square и Midpoint Displacement – это представители только одного 

класса. Для генерации ландшафта можно использовать, например, шумы или 

клеточные автоматы. Разбивать карту можно на любые многоугольники, не 

только на квадраты. В тех местах, где требуется случайно изменять параметр 

системы можно использовать генератор псевдослучайных чисел – задав ему 

некоторое изначальное состояние можно предопределить выдаваемые им 

значения, а значит сделать всю карту напрямую зависимой от этого 

изначального состояния. Такое состояние называют зерном, а задать его можно 

обычным числом. Таким образом, сочетая различные алгоритмы и практики 
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можно получать комбинации, которые будут в меру простыми и при этом 

точны настолько, насколько это необходимо. 
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Актуальність та мета дослідження 

 На теперішній час на перетину таких науково-технічних галузей як 

комп’ютерні науки та програмна інженерія з’являєтеся багато 

міждисциплінарних досліджень, які поєднують в собі переваги комплексного 

застосування таких дисциплін як експертні методи аналізу складних 

предметних областей (ПрО), математичні, лінгвістичні та інфологічні моделі 

для опису процесів та об’єктів в цих ПрО, інформаційні технології та програмні 

засобі для побудови розподілених програмних систем (РПС) для реалізації їх 

функціональних задач. Кінцевою метою такого підходу є створення  

програмного забезпечення (ПЗ) з меншими витратами, за коротший час і з 

відповідним рівнем  якості у різних ПрО.  Одним з таких підходів  є розробка 

лінійок програмних продуктів (software product line) [1], суттєвими перевагами 

яких є такі як: (1) швидке врахування будь-яких змін вимог кінцевих 

користувачів до ПЗ, (2) зменшення витрат на налаштування різноманітних за 

своєю функціональністю системних компонентів (як програмних так і  

апаратних), шо входять до складу відповідної лінійки програмних продуктів 

(ЛПП), (3) можливість ефективного повторного використання напрацьованих 

https://orcid.org/0000-0002-2713-5664
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проектних активів при розробці нових ЛПП.  Для узагальнення позитивних 

характеристик (1) – (3) в сучасній програмній інженерії  використовується 

поняття варіабельності (variability) ПЗ [1], яке з концептуальної точки зору 

може бути представлено як узагальнення таких властивостей будь-якої складної 

системи як адаптивність і  здатність до конфігурування та параметризації її 

окремих компонентів. Варіабельність ЛПП особливо важлива в таких 

високотехнологічних і динамічних  галузях, як, наприклад,  створення систем 

Інтернету речей (Internet of Things - IoT) та систем типу «Розумний будинок 

(Smart-home system - SHS)» [2,3]. При цьому для отримання якісних та 

конкурентоздатних програмних систем у цих галузях необхідно забезпечити 

відповідний рівень варіабельності ЛПП на протязі всього їх життєвого циклу 

(ЖЦ), і це передбачає розробку нових  модельно-технологічних рішень (МТР) з 

урахуванням особливостей всіх основних етапів ЖЦ ЛПП. Одним з таких 

важливих етапів є проектування системної програмної архітектури  (system 

architecture design) цільової ЛПП, а потім - програмна реалізація та розміщення 

її компонентів (software component deployment) в операційному середовищі їх 

подальшої експлуатації. Саме тому розробка і дослідження особливостей 

застосування нових МТР для цих етапів  ЖЦ ЛПП є актуальною науково-

технічною проблемою. 

Метою цього дослідження є аналіз можливостей застосування 

архітектурних моделей та технологій побудови мікросервісних застосунків для 

забезпечення варіабельності на етапах розробки і розміщення програмних 

компонентів ЛПП.    

 Особливості побудови та функціонування мікросервісних систем 

Для обґрунтування вибору концепції мікросервісів (МС) як адекватного 

засобу для підтримки варіабельності компонентів ЛПП на етапах розробки її 

архітектурної моделі, а потім їх розміщення, доцільно провести порівняльний 

аналіз монолітних (monolithic architecture - MA), сервіс-орієнтованих (service-

oriented architecture – SOA), і власне мікросервісних архітектур (microservices 
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architecture - MSA), детальний опис яких можна знайти в [4].  В роботі [5] 

наведені результати такого аналізу, які після їх певного уточнення та 

узагальнення можна представити структурною схемою на рис. 1. 

 

 

       Рис. 1 Особливості 3-х основних типів системних архітектур (порівняти з [5]) 

 

           Основні принципи і моделі побудови МСА 

Розбиття функціоналу системи на окремі МС 

МСА реалізує набір окремих функцій з відповідної ПрО і кожен МС при 

цьому представляє собою міні-застосунок, що має свою власну архітектуру, яка 

складається з бізнес-логіки і різних  програмних адаптерів [4,6]. Наприклад, 

бізнес-потреби типового SHS - застосунку можуть включати наступні МС: 

ведення каталогу апаратно-програмних пристроїв, управління станом окремого 

пристрою (датчика), моніторинг вимог безпеки у системі [5] та ін. Такі МС 

включають в себе набір технологій, необхідних для реалізації відповідної 

бізнес-потреби, в тому числі користувацький інтерфейс, базу даних і будь-які 

зовнішні взаємодії з іншими МС. Деякі МС можуть надавати свої API 

(application programming interface), які будуть використовувати інші сервіси. 

Під час виконання кожен МС на операційному рівні представляє собою 

віртуальну машину або інфраструктурний контейнер  [4]. 
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Визначення раціонального розміру  МС 

На даний момент існують різні підходи до вирішення цієї проблеми, але 

одним з найбільш зважених та ефективних при його застосуванні на практиці є 

наступний: при визначенні розміру МС в РПС, що створюється, потрібно 

враховувати такі чинники як  [6]: 1) загальна кількість інтерфейсів взаємодії 

між окремими МС; 2) середній розмір команди розробників, які будуть 

реалізовувати ці МС. Саме ці два чинники найбільш впливають на те, наскільки 

складною буде архітектура всієї  РПС, і наскільки витратними будуть процеси її 

тестування та супроводу.    

 Децентралізоване управління даними 

На відміну від МА і СОА, в МСА для кожного МС може 

використовуватися своя база даних (БД), або кілька різних МС можуть 

використовувати одну таку БД. Це дає перевагу свободи вибору технологій в 

управлінні даними в РПС, але в той же час ускладнює загальний процес 

управління розподіленими транзакціями. Для вирішення цієї проблеми може 

бути застосований такий шаблон проєктування МСА як Saga Pattern [7]. 

Застосування контейнерів для віртуалізації МС 

В МА для запуску застосунків використовувалися віртуальні машини, які 

в свою чергу функціонували у певній гостьовій операційній системі (ОС), що 

забезпечувало ізоляцію процесів виконання цих застосунків один від одного, 

але це викликало більше обчислювальне навантаження на окремих вузлах РПС 

внаслідок необхідності підтримки віртуалізації їх апаратних ресурсів [8].  

В МСА замість віртуальних машин використовуються контейнери 

(container), які забезпечують відповідний  рівень ізоляції процесів виконання 

окремих МС  з набагато меншим навантаженням на ресурси механізмів 

основної ОС. Одним з найбільш поширених таких контейнерів є Docker [8], 

який вперше отримав стандартний API, що суттєво спростило створення і 

використання інших контейнерів для віртуалізації МС у складі РПС. Одним із 

базових принципів забезпечення ефективного функціонування декількох МС у 
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складі окремих контейнерів є механізм їх оркестрації (orchestration) [9], який 

забезпечує  керування повним ЖЦ контейнера, включаючи його створення, 

розгортання, масштабування, управління мережею, балансування навантаження 

та ін. Оркестрація дозволяє створювати та підтримувати МСА у складі 

множини контейнерів, кожен з яких відповідає тільки за одне певне завдання, а 

спілкування здійснюється через мережеві порти та загальні каталоги.  

Технології та інструментальні засоби для підтримки МСА 

Для автоматизації розробки та супроводу РПС с використанням МС 

існують різні інструментальні засоби, серед яких можна виділити системи для  

оркестрації контейнеров та засоби управління інфраструктурою МСА.  

До першої групи таких технологій відносяться системи як Kubernetes, 

Docker Swarm и Apache Mesos [8,9], і їх функціональні задачі та можливості вже 

були частково розглянуті вище. 

Друга важлива група таких засобів мають на меті вирішення 

технологічних завдань управління інфраструктурою МСА, і вони отримали 

загальну назву «сервісні сітки» (service mesh - SM) [10] . Технологія  SM 

забезпечує швидку, надійну і безпечну комунікацію між множиною вже 

контейнеризованих МС, і функціонально кожна SM, як правило, розділяється 

на 2 частини: 1)  Data Plane – це підсистема, яка синхронізує обмін вхідними та 

вихідними даними між окремими MС, 2) Control Plane – це підсиситема, яка  

займається створенням та розгортанням конфігурацій МС, і яка керує 

функціонуванням підсистеми Data Plane.  

Підсистема Control Plane містить різні компоненти для забезпечення 

таких базових функцій SМ як: виявлення МС (service discovery), балансування 

навантаження (load balancing), шифрування повідомлень (encryption) та деякі ін. 

До найбільш відомих засобів підтримки впровадження та конфігурування 

сервісних мереж відносяться такі як: Istio, Linkerd і Consul Connect [10]. 

Важливо також зазначити, що крім своїх основних функцій (див. вище), кожна 

така система SM надає можливості  трасування, моніторингу та ведення 



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

www.openscilab.org  Технічні науки 

© Гамзаєв Р.О.   229 

журналів подій, що є корисним для системних адміністраторів та інженерів з 

розробки та супроводу МСА (DevOps) [11].  

Управління конфігураціями МСА як підхід до забезпечення 

варіабельності ЛПП на етапі проектування та розміщення компонентів 

           В [12] запропонована комплексна модельно-технологічна схема розробки 

ЛПП, яка у цьому досліджені доповнена новими структурними елементами, і 

вона представлена на рис. 2. 

 

 

         

          Рис. 2.  Структурна модельно-технологічна схема розробки та розгортання  ЛПП 

 

         У верхній її частині показані основні етапи ЖЦ ЛПП, які згруповані у дві 

взаємопов’язані фази, а саме:  
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1) ПЖЦ / Фаза (І) – це етапи «Аналіз домену», «Інженерія вимог» та 

«Проектування домену», які позначені як  «Потреби замовника»;  

2) ПЖЦ / Фаза (ІІ) – це етапи «Проектування архітектури», «Реалізація 

домену» та «Реалізація компонентів», які позначені як «Дії розробників».  

      В [12]  показано, що ці дві фази ЖЦ є взаємопов'язаними за рахунок 

наявності в них таких проектних етапів як «Проектування домену» та 

«Проектування архітектури», ї вони позначені на  рис. 2 як функціонально-

семантична категорія «Знання експертів»,  для імплементації якої доцільно 

застосування  знання-орієнтовані  методи і технології розробки ЛПП.    

       У нижній частині рис. 2  наведена загальна технологічна схема розробки 

ЛПП, яка у цьому дослідженні, на відміну від схеми в [12], розглядається як 

система управління із 2-ма контурами зворотного зв’язку. Об’єктом управління 

є процес розробки цільової ЛПП, і у першому контурі використовується 

доменна модель (domain model - DM),  на основі якої генерується каркас 

вихідного коду (source code framework - SCF), а для зворотного зв’язку 

використовується значення  коефіцієнту повторного використання коду (code 

reusability extend - CRE). Продовжуючи такий модельно-орієнтований підхід до 

управління процесом розробки ЛПП, у другому контурі управління (див. рис. 2) 

будується компонентна архітектура (component-based architecture - CBA), і 

враховуючи вищенаведені результати аналізу модельно-технологічних ознак 

МСА, можна зробити мотивований висновок про те, що саме її доцільно 

використати для створення окремих компонентів (мікросервісів), а потім 

провести їх розгортання на операційній платформі функціонування ЛПП. У 

цьому контурі зворотного зв’язку можуть бути використані значення метрик 

якості МСА, стислий огляд яких наведено в [5]. Цей висновок також 

підтверджується аналізом декількох новітніх публікацій [13-15], в яких 

обговорюються позитивні результати використання архітектурних моделей та 

інструментальних засобів розробки МС для підтримки властивостей 

варіабельності компонентів ЛПП на етапах їх реалізації і розгортання.  
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   Висновки 

Проаналізовані сучасні архітектурні моделі та технології розробки та 

супроводу програмних мікросервісів як одного з ефективних підходів до 

побудови розподілених програмних систем. На основі узагальнення результатів 

попередніх досліджень запропонована розширена модельно-технологічна схема 

процесу розробки ЛПП, яка розглядає його як систему управління з двома 

контурами зворотного зв’язку, та передбачає можливість застосування 

кількісних метрик оцінки якості на різних етапах життєвого циклу таких 

систем.    

В подальших дослідженнях за цією тематикою планується розробити 

прототип ЛПП у ПрО «Розумний будинок», для якого побудувати модельно-

технологічне рішення, що формує її компонентну програмну архітектуру і 

виконує процедуру її розміщення з використанням  мікросервісів, а потім 

експериментально дослідити ефективність такого підходу. 
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ІНТЕГРОВАНА СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ 

ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ 

 

Довбенко Тетяна Олександрівна, канд. техн. наук, доцент, 

Кусковець Сергій Леонідович, канд. техн. наук, доцент, 

Шаталов Олександр Сергійович, канд. с-г наук, доцент, 

Національний університет водного господарства  

та природокористування, м.Рівне 

 

Особливістю сучасного розвитку суспільної праці у виробничих і 

соціальних сферах є перехід до інтегрованих  систем  менеджменту  суб’єкта 

господарювання,  в  яких акцентується увага на охороні, безпеці праці та 

управлінні ризиками. Вектори розвитку чітко спрямовані на досягнення 

соціальних пріоритетів і їх збалансованості, що  передбачає  економічний  і  

випереджальний розвиток  процесів  охорони  праці,  збереження  здоров'я 

працівників та довкілля.  Пріоритетними напрямками керування є виробничі і 

операційні процеси від першої до останньої категорії, логістика сировини та 

готової продукції (послуг), бізнесові  і управлінські підходи, що 

супроводжуються  значними  функціональними  і  трансакційними витратами. 

Інтегрована система менеджменту – це частина загального менеджменту 

суб’єкта господарювання, яка націлена на дотримання вимог двох чи більше 

світових стандартів і діє як одне ціле [1, с. 50]. Формування такої системи 

відбувається в декілька етапів: 

1. Визначаються принципи та моделі інтегрованої системи менеджменту. 

2. Комплектується сукупність необхідних законодавчих та нормативних 

документів. 
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3. Виявляють небезпечні та шкідливі  фактори виробничого середовища. 

Принципи ризик-менеджменту та природоохоронного  управління. 

4. Встановлюють етапи запровадження (експертна група). 

5. Формують ефективну систему контролю (аудиту) за станом охорони 

праці та функціонуванням системи в цілому (дії працівників в трудовому 

процесі).  

6. Удосконалюють систему менеджменту охороною праці (використання 

бази міжнародних норм, теоретичних підходів менеджменту, практичних знань 

зі системи управління якістю). 

Визначальним в процесі побудови інтегрованої системи менеджменту 

охороною праці є комплекс міжнародних та національних стандартів, а саме:  

- BS 8800-96 «Guіde to Occupatіonal health and safety management 

systems» ; 

- OHSAS 18001 «Occupational health and safety management systems». 

- ILO-OSH 2001 «Guidelines on occupational safety and health management 

systems» ; 

- ДСТУ OHSAS 18001:2010 «Системи управління гігієною та безпекою 

праці. Вимоги»; 

- ДСТУ OHSAS 18002:2015 «Системи управління гігієною та безпекою 

праці. Основні принципи виконання вимог OHSAS 18001:2007 (OHSAS 

18002:2008, IDT)»; 

- ДСТУ ISO 19011:2003 «Настанови щодо здійснення аудитів систем 

управління якістю та (чи) навколишнім середовищем (ISO 19011:2002, ЮТ)» 

- ДСТУ ISO 14001:2006 «Системи екологічного керування. Вимоги та 

настанови щодо застосування (ISO 14001:2004, ЮТ)». 

- «Рекомендації щодо побудови, впровадження та удосконалення 

системи управління охороною праці» тощо. 

Архітектура такої системи управління охороною праці на суб’єкті 

господарювання наведена на рис. 1 [2, с. 20]. Як видно зі схеми, ядро 

https://dnaop.com/html/41033/doc-%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%A3_ISO
https://dnaop.com/html/41033/doc-%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%A3_ISO
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інтегрованої системи складає управління якістю організації, а далі питання 

керування стабілізуються системою управління охороною праці, системою 

управління безпекою та гігієною праці, системою управління екологічною 

безпекою та системою соціальної відповідальності, при цьому реалізація 

кожного із елементів відбувається шляхом дотримання певного світового 

стандарту.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крім того, в структуру управління вводять також систему менеджменту 

охороною здоров’я та безпекою праці, яка має бути впроваджена і 

сертифікована в організаціях, що прагнуть звести до мінімуму ризики, що 

загрожують життю та здоров’ю працівників і клієнтів. В умовах значної  

конкуренції замовник розраховує не лише на вигідні ціни від постачальника, а 

й дії націлені на забезпечення безперервного надання послуг або товарів, без 

затримок, які виникають внаслідок нещасних випадків під час виконання 

працівниками трудових обов’язків. 

Рис. 1 Інтегрована система менеджменту охороною праці 
суб’єкта господарювання 

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ 
ЯКІСТЮ 
(ISO 9011) 

 
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ 

охороною праці  
(ILO OSH 2001) 

 
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ  
безпекою і гігієною праці  

(OHSAS 18001)  

 
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ 

екологічною безпекою 
(ISO 14000) 

 
СИСТЕМА  

соціальної відповідальності 
(SA 8000) 
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Основним завданням щодо управління інтегрованою системою охорони 

праці є об’єднання усіх процесів, напрямів та об’єктів, а також робочих місць 

на всіх ієрархічних рівнях в єдину структуру, яка базується на системній 

інтеграції інформації та стандартів в процесному управлінні [3, с. 21]. 

Концептуальність управління полягає в формуванні єдиного комплексу правил 

та положень з охорони праці, а також об’єднанні функцій керування, що дає 

можливість здійснювати моніторинг і контроль щодо рівня розвитку охорони 

праці та збереження життя на підприємстві. Обмін інформацією відбувається на 

всіх рівнях управління «роботодавець – посадові особи – фахівці – працівники 

– робітники» про стан безпеки або про відповідні відхилення щодо дотримання 

вимог з питань охорони праці, що дає можливість оперативно здійснювати 

заходи захисту та ліквідувати небезпеки і вдосконалювати процеси управління.  

Організаційно-методичним  підґрунтям  щодо  створення інтегрованої 

системи менеджменту є стандарт ISO 9001. Базові поняття  та  принципи  

відображені у нормативі повністю відповідають поняттям і принципам 

менеджменту  охорони  праці.  При  цьому  перевага  надається  процесному 

підходу,  який  безпосередньо  відображає  реальні бізнес-процеси суб’єкта 

господарювання.  Проте інтегровану систему менеджменту не варто 

уподібнювати з системою загального управління організації, що поєднує всі 

аспекти керування. Адже інтегрована система менеджменту є комплексною, але 

водночас має обмежений характер. В повному об’ємі переваги такої систем 

наведені в табл. 1. 
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Таблиця 1 

Переваги інтегрованих систем менеджменту 
№ ПЕРЕВАГИ 

1 
узгодженості  дій  з  охорони  праці,  що  підвищує надійність  та 
інформативність системи   

2 функціональне  об’єднання на суб’єкті господарювання,  що виникає при 
розробці локальних систем охорони праці   

3 відсутність дублювання завдань та функцій управління, зменшення 
кількості суб’єктів управління тощо 

4 
упорядкованість системи, зменшення  кількості  внутрішніх  і  зовнішніх 
зв'язків, якісний документообіг  

5 підвищений рівень комунікації працівників, співпраці фахівців, участь 
колективу в поліпшення стану охорони праці і розвитку процесів 

6 збалансованість зовнішніх зав’язків інтегрованої системи менеджменту  в 
результаті відсутності підсистем  

7 
зниження витрати на розробку, функціонування і сертифікацію системи 
менеджменту за  рахунок  зміцнення  і  об’єднання  локальних  систем  

 

Крім того, з метою забезпечення найбільш сприятливих умов діяльності  з  

охорони  праці,  застосовують  стандартизацію робіт. Суть стандартизації 

зводиться до відбору із певної сукупності робіт (послуг, продукції, процесів) 

однакового призначення одного (або декількох) різновидів з найкращими 

якісними показниками і властивостями.  В результаті  чого встановлюються 

найбільш зручні параметри,  розміри  та норми  (продукції,  процесів,  робіт,  

послуг), а також вимоги  до  якості, технологічності  та  умов  безпечної 

експлуатації. Внаслідок чого,  основний ефект стандартизації полягає в 

раціональності режимів праці, економії ресурсів та підвищенні  трудової  

діяльності. 

Отже, інтегрована система менеджменту охороною праці ефективно 

функціонує на підставі комплексу міжнародних стандартів в межах однієї 

системи. Перевагами такої системи є надійність, спрощення процесів 

управління документацією, високий ступінь взаємодії фахівців тощо. Крім того, 

ефективність роботи системи забезпечує стандартизація процесів та робіт. 
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Однією з проблем в організації водно-хімічного режиму на АЕС з ВВЕР є 

надходження продуктів корозії конструкційних матеріалів з конденсатно-

живильного тракту з живильною водою в парогенератор (ПГ), з наступним 

осадженням їх на теплообмінній поверхні трубного пучка і скупченням шламу 

на нижній утворюючій корпусу ПГ. Ці процеси призводять до негативних 

явищ, що впливають на функціонування обладнання: під відкладеннями, що 

утворилися; виникає виразкова корозія металу труб; у відкладеннях 

накопичуються корозійно-активні домішки, які викликають корозійне 

розтріскування нержавіючої сталі 08Х18Н10Т - конструкційного матеріалу 

теплообмінних труб (ТОТ). 

Проблеми надійності парогенераторів періодично піднімаються до 

галузевого рівня [1]. Перший раз проблема цілісності ПГ виявилася галузевою 

на початку 90-х років і була пов'язана з розтріскуванням «холодних» колекторів 

ПГ. У цей період на ЮУ АЕС -1,2 і ЗАЕС -1,2,3 замінено в цілому 25 
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парогенераторів. Після виконання ряду заходів проблема цілісності колекторів 

була вирішена. 

У другій половині 90-х років з'явилися нові проблеми: 

- прискорений корозійний знос теплообмінних трубок ПГ, що приводить 

до їх наскрізним пошкоджень (замінено 5 ПГ на ЮУ АЕС-1,2); 

- розтріскування 111 шва приварки колекторів ПГ; 

- нещільність трубок контролю МПП і газовиділення колекторів ПГ. 

Експлуатаційні пошкодження в області вузла приварки колектору 

теплоносія до патрубку ПГ істотно зменшують ресурс парогенераторів АЕС. 

Найчастіше такі пошкодження пов'язані з виникненням тріщин. Незважаючи на 

численні дослідження  проблема появи і розвитку руйнувань в зварному 

з'єднанні  № 111 продовжує залишатися актуальною. Колектор і патрубок 

Ду 1200 ПГ - це великогабаритні зварні конструкції, виготовлені з 

низьколегованої сталі 10ГН2МФА. Вузол приварки "гарячого" колектору до 

корпусу парогенератора показаний на рис.1. 
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Рис.1. Схема поперечного розрізу парогенератору 

1 - корпус парогенератору; 2 - колектор теплоносія; 3 - патрубок Ду 1200; 

4 - "карман" колектору; 5 - зварне з'єднання ("шов") № 111; 6 -  тріщина; 7 - галтель; 

8 - перехідне кільце 

З матеріалів розслідування причин пошкодження трубок ПГ, досліджень 

вирізаних зразків слідує, що основною причиною цих пошкоджень визнана 

підшламова корозія і корозійне розтріскування під напругою. 

Механізм і причини розвитку корозійних процесів в ПГ виглядають так: 

- корозія і ерозія обладнання і трубопроводів КПТ призводять до 

надходження продуктів корозії заліза і міді з живильною водою в ПГ; 

- в ПГ внаслідок випаровування води продукти корозії концентруються і 

відкладаються в першу чергу на поверхнях теплообміну (в складі 

відкладень ПГ продукти корозії заліза і міді складають більше 95%), 

чому в чималій мірі сприяє змінена гідродинаміка в ПГ, що виникла 

внаслідок виконаної в середині 90-х років реконструкції підживлення-

продувки ПГ; 
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У місцях відкладень і скупчень шламів, в щілинах і зазорах на 

теплообмінних поверхнях внаслідок локального випаровування 

концентруються домішки (так званий процес «Хайд-аут»). Концентрування 

корозійно-активних домішок (коефіцієнт концентрування оцінюється в 

102 - 104) призводить до прискореної корозії, утворення виразок, а також 

корозійного розтріскування під напругою, що стає причиною наскрізних 

пошкоджень ТОТ. 

Аналогічні пошкодження виникають внаслідок електрохімічної корозії 

контактної пари «мідь-залізо», що виникає при відкладеннях металевої міді на 

поверхнях ТОТ внаслідок деяких недоліків проведення хімічних промивок ПГ 

(недостатня відмивка від міді, незначні швидкості дренування розчинів). 

Проведення хімічної промивки планується за результатами корозійного 

обстеження ПГ в попередній планово-попереджувальний ремонт та 

відбувається при досягненні питомої забрудненості на ТОТ енергоблоків з 

ВВЕР-1000 більше ніж 100 г/м2 [1]. Зокрема, на Запорізькій АЕС, найбільшій 

АЕС в Європі, за час експлуатації було проведено 21 хімічна промивка. 

Шляхи здійснення хімічної промивки – це розчинення, зв’язування в 

комплексні сполуки та видалення відкладень на теплообмінній поверхні, в 

«карманах» колекторів та нижній утворюючій корпусу ПГ. 

Переведення відкладень в розчинну форму здійснюється за допомогою 

промивних розчинів на основі водних розчинів комплексоутворювачів (ЕДТА, 

Трилон Б, ацетат амонію), окисно-відновних компонентів (нітрит натрію, 

гідразин-гідрат), коригуванням рН розчину за допомогою аміаку і підтримання 

певного температурного режиму. Обґрунтування та вимоги до технічних та 

якісних властивостей основних органічних речовин - реагентів для промивки 

ПГ – проводиться згідно вимог до якості реагентів та особливостей хімічної 

промивки кожного ПГ. Реагенти закуповуються для хімічної промивки згідно 

встановленої рецептури та не можуть бути використані окремо один від одного 
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[2]. Звертає увагу необхідність участі АЕС в тендерних закупівлях 

(ПРОЗОРРО) [3]. 

Технологія хімічної промивки ПГ передбачає виконання двох етапів у 

разі наявності міді в відкладеннях менше 10 % і трьох етапів у разі наявності 

міді в відкладеннях більше 10 %. 

Двоетапна хімічна промивка ПГ виконується за умов: 

- 1-й етап - високотемпературний режим видалення сполук заліза 

(температура розчину для промивання в ПГ від 100 °С до 130 °С); 

- 2-й етап - низькотемпературний режим видалення відновленої міді та 

мідних відкладень (температура розчину для промивання в ПГ не більше 70 °С) 

з подальшою водно-механічною промивкою ПГ аміачним розчином (рН від 9,8 

до 10,5) з метою пасивації теплообмінних поверхонь ПГ. 

При наявності шламових відкладень в порожнинах «кишень» колекторів і 

досягнення критеріїв для проведення хімічної промивки ПГ, доцільно 

проводити хімічну промивку всього ПГ, включаючи «кишені» колекторів. 

Промивка «кишень» колекторів ПГ від шламу і відкладень може 

виконуватися трьома способами [4]: 

- спільно з основною хімічною промивкою ПГ, коли розчин для промивки 

кожного етапу подається безпосередньо в «кишені» колекторів через 

трубопроводи періодичної продувки; 

- допускається гідродинамічна очистка «кишень» колекторів без 

застосування хімічних реагентів струменем води під високим тиском із 

застосуванням відповідних сопел за окремою програмою; 

- у разі наявності в «кишенях» колекторів шламу, що не видаляється 

водою, у разі недосягнення критеріїв промивки теплообмінних трубок ПГ 

допускається проведення хімічної промивки «кишень» за допомогою 

автономної мобільної установки. 

При видаленні шламу з «кишень» колекторів водою хімічна промивка 

«кишень» не потрібна. 
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Після проведення хімічної промивки ПГ проводиться контроль 

корозійного стану ПГ по другому контуру для оцінки стану внутрішніх 

поверхонь ПГ і якості проведеної хімічної промивки. 

Кількість реагентів, необхідна для кожного етапу промивання, 

розраховується персоналом хімічних лабораторій АЕС в кожному конкретному 

випадку виходячи з кількості відкладень, які знаходяться в ПГ та визначення їх 

якісного складу. Зокрема, на АЕС з реакторами ВВЕР-100 хімічні реагенти, що 

застосовуються для промивки ПГ, повинні відповідати вимогам п.11.2 СОУ 

НАЕК 036:2017: 

Гідразин-гідрат ............. ........................... ……..ГОСТ 19503-88 

Аміак водний ...................................................... ГОСТ 3760-79 

Етилендіамінтетраоцтової кислоти (ЕДТК) ... ТУ 113-04-146-84 

Сіль дінатрієва етилендіамінтетраоцтової кислоти (Трилон Б) 

.…………………………................................... .. ГОСТ 10652-73 

Натрій азотнокислий .......... ............................... ГОСТ 4197-74 

Амоній оцтовокислий ................... .....................ГОСТ 3117-78 

Можливе застосування реагентів за якістю не гірше зазначених. Необхідно 

на кожному етапі проведення хімічної промивки ПГ пам’ятати та підтримувати 

правила безпеки при поводженні з хімічними реагентами персоналом та захисту 

навколишнього середовища (зокрема, утилізація відпрацьованих промивних 

розчинів – треба уникнути їх потрапляння на фільтри установки СВО-5). 

Додатково, згідно вимог нормативних документів, – при збільшенні об’ємної 

питомої активності розчинів в ПГ в період проведення хімічної очистки більше 

740 Бк/кг проведення хімічної промивки необхідно негайно зупинити. 

Приготування вихідних промивних розчинів здійснюється на «чистому» 

конденсаті, якість якого має відповідати вимогам СОУ НАЕК 191: 2020: 

- водневий показник рН від 5,6 од. до 10,0 од .; 

- масова концентрація хлорид-іонів не більше 0,05 мг/дм3; 

- масова концентрація кремнієвої кислоти не більше 0,2 мг/дм3; 
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- масова концентрація сульфат-іонів не більше 0,2 мг/дм3; 

- масова концентрація загального органічного вуглецю не більше 

0,5 мг/дм3; 

- прозорість не менше 95 %. 

Приготування промивних розчинів проводиться в баці-мішалці, подача 

розчинів до ПГ здійснюється лінією продувки «кишень» колекторів ПГ. 

Коригування рН промивних розчинів проводиться аміаком. 

Вміст сульфат-іонів в промивних розчинах, згідно п.8.3 СОУ НАЕК 

036:2017 має не перевищувати 100 мг/дм3. 

Розрахункова витрата реагентів, необхідних для приготування промивних 

розчинів, і хімічний склад приготованих промивних розчинів, представлені в 

таблицях 1 і 2. 
Таблиця 1 Розрахункова витрата реагентів і хімічний склад приготованих промивних 

розчинів для першого етапу 

Кількість реагентів завантажених в 
бак-мішалку 

Хімічний склад приготованих промивних 
розчинів 

ЕДТК,
кг 

Ацетат 
амонію, 

кг 

Гідразин 
дм3 

Аміак, 
дм3 

ЕДТК, 
г/дм3 

Ацетат 
амонію, 

г/дм3 

pH Гідразин, 
г/дм3 

Хлорид-
іони, 

мг/дм3 

5400 500 70 4800 284,2 
 

26,3 8,5 2,4 <50 

 

Таблиця 2 Розрахункова витрата реагентів і хімічний склад приготованих промивних 

розчинів для другого етапу 

Кількість реагентів 
завантажених в бак-мішалку 

Хімічний склад приготованих промивних 
розчинів 

Ацетат 
амонію, 

кг 

Нітрит 
натрію, 

кг 

Аміак, 
дм3 

Ацетат 
амонію, 
г/дм3 

Нітрит 
натрію, 
г/дм3 

pH, 
од. 

Хлорид-
іони, 

мг/дм3 
500 160 600 26,3 8,4 10,0 <50 

 

Обсяги промивних розчинів в ПГ при проведенні хімічної промивки на 

всіх етапах становлять 90 - 130 м3 для кожного етапу. 
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Критерієм закінчення кожного етапу хімічної промивки (критерій 

завершення етапу) ПГ є стабілізація концентрації заліза і міді в двох послідовно 

відібраних пробах (різниця між результатами двох послідовних вимірювань - не 

більше 0,1 г/дм3), або закінчення максимально дозволеного часу знаходження 

розчину в ПГ: для етапу з видалення залізо-окисних відкладень - не більше 8 

годин; для етапу з видалення сполук міді не менше 20 годин. 

Промивку можна вважати достатньою та успішною якщо: 

- питома забрудненість ТОТ ПГ в регламентованих точках не більше 

30 г/м2; 

- відсутні сліди осадження металічної міді на теплообмінних поверхнях, 

колекторах і на корпусі; 

- відсутній шлам на нижній твірної корпусу ПГ. 

Основними висновками з аналізу організації та проведення хімічних 

промивок енергообладнання АЕС України є такі: 

1. Для підтримання стану енергообладнання, зокрема парогенераторів 

АЕС, необхідно здійснювати постійний контроль та досліджувати розвиток 

корозійних процесів. 

2. Якісний та кількісний аналіз складу відкладень необхідний для 

правильного вибору хімічних рецептур робочих розчинів для хімічних 

промивок. 

3. Всі проблеми, пов'язані з пошкодженнями парогенератору, не тільки 

корозія, але також зниження ефективності теплопередачі і негативний вплив на 

термогідравлічні процеси, можуть бути попереджені підтриманням 

парогенератора в незабрудненому стані, своєчасним обстеженням поверхні та 

здійсненні хімічних промивок. 
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На сьогоднішній день у системах САПР радіоелектронної апаратури 

виникла ситуація, при якій, з одного боку, програми математичного 

моделювання п'єзоелектричних  приладів можуть досягнути будь-якої наперед 

заданої точності моделювання, а з іншого - результати моделювання не можуть 

бути прямо використані у процесі розробки радіоелектронної апаратури, тому 

що вони ніяк не інтегровані із самими системами САПР. Тому, для 

моделювання і розрахунків п’єзотрансформаторів, найчастіше найчастіше 

користуються метод електромеханічних аналогій, а також експериментально-

аналітичні методи дослідження характеристик [1]. Однак,  найпростіша модель 

не враховує навіть другу та третю гармоніки частоти основного резонансу 

п’єзоелементів [1].  

Метою роботи є побудова такої моделі, котра б, з одного боку, була 

прийнятною за точністю і враховувала хоча б декілька перших гармонік (що, в 
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принципі, достатньо для практичних задач), а з іншого - була досить простою 

для інтерактивної зміни параметрів у процесі моделювання  радіоелектронної 

апаратури і дозволяла враховувати та змінювати параметри п'єзоелектричних 

пристроїв, не виходячи із базового САПР радіоелектронної апаратури. 

 l  

b  

a  

x3 
x2 

F1 x1 
V1  V2 

F2 

bi  

 
Рис. 1. Секція із поперечною поляризацією 

З точки зору використання САПР, бажано дати можливість користувачу 

комбінувати між собою окремі секції п'єзоелектричних трансформаторів (ПТ), 

представлені у вигляді елементів. У такому випадку кожну окрему секцію із 

своїми електродами слід описати макроелементом, а потім у процесі 

моделювання схеми сполучати виводи секцій, котрі моделюють механічні 

коливання, між собою як прості електричні кола.  Розглянемо секцію ПТ, що 

має поляризацію по товщині, зображену на рис. 1. На верхній і нижній її 

поверхні розміщені електроди так, що верхній електрод i -ої пари простягається 

на всю довжину верхньої поверхні і має ширину ib , а нижній електрод має 

аналогічне розміщення, зазори між електродами близькі до нуля, а система 

електродів повністю покриває всю поверхню секції. А на праву і ліву частину 

секції діють сили 1F  та 2F , що викликають переміщення границі із 

швидкостями 1V  та 2V . Тоді стан ПТ описується  рівняннями [1,2]: 
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Усереднивши рівняння за поперечним січенням, і вважаючи, що 

=22σ̂ 0σ̂33 =  маємо :  
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Якщо переміщення 1û , усереднене під поверхнею електрода )b(S i , рівне його 

середньому значенню за повним січенням, тоді усереднена за шириною електрода 

складова зміщення рівна:   
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Зусилля, що виникає  у матеріалі, і струм верхнього i -го електрода 

відповідно рівні:    
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Рис. 2. Схема заміщення секції 
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Схема заміщення, котра моделює останні вирази із врахуванням струмів 

через всі електроди, показана на рис. 2. Трансформатори TVА та TVB мають 

коефіцієнти трансформації, рівні 1. Опори ZA та ZB моделюють зв'язки між 

швидкостями частинок і силами, що виникають на границях. Трансформатори 

TVCi та опори ZCi моделюють електроди п'єзотрансформатора. Причому, 

коефіцієнт трансформації TVCi рівний iK2 , а параметри кіл рівні: 
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Як випливає із наведених вище формул,  ZCi є ємністю величиною  
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Комплексні опори ZA та ZB не можливо представити у вигляді  

скінченного числа активних та реактивних елементів внаслідок 

трансцендентності функції tg(x) та сtg(x). Запишемо апроксимацію функцій 

ctg(x) та tg(x) у вигляді рядів, що містить у своїй основі представлення із  [3], 

але доповнене членом, що зменшує похибку в околі нуля: 
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Отже, розкладаючи представлення ZA та ZВ у ряди, маємо: 
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Рис. 3. Представлення схеми заміщення ZA 

Легко зрозуміти, що ZA, може бути апроксимована електричним колом, 

зображеним на рис. 3, де опори втрат 0RA  та kRA  враховують власну 

добротність Q п’єзоелемента. Із схеми заміщення випливає, що  параметри кола 

будуть наступні: 
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Рис. 4 Представлення схеми заміщення ZB 

У свою чергу, ZB теж апроксимується як послідовно ввімкнені LC 

контури, послідовно з котрими підключено індуктивність (рис. 4), а опори RBk 

моделюють добротність кола. Після нескладних перетворень можна отримати 

наступні параметри елементів кола заміщення: 
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Структура моделі окремої секції  п'єзоелемента показана на рис. 5, а 

повна схема заміщення може бути отримана як послідовне з'єднання окремих 

секцій, як це показано на рис.6. 
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Рис. 6. Модель ПТ на 

основі сполучення 

секцій  у САПР 

MicroCap Рис. 5. Структура моделі секції п'єзоелемента 

Висновки. Запропонована схема та методика моделювання, на відміну 

від класичної, наведеної, наприклад, у [1, 2], дозволяє врахувати наявність 

секцій із різною поляризацією. Модель дозволяє розглядати 

п'єзотрансформатор як схему, яка складається з стандартних блоків, що 

полегшує проектування розміщення електродів і їх узгодження із схемою. В 

запропонованій моделі легко може бути врахована довільна кількість 

резонансів та наявність кількох електродів, що розміщені на 

п'єзотрансформаторі.  
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В сьогоднішньому світі існує величезна кількість компонентів, що є вкрай 

необхідними для повноцінного функціонування держави. Вивід їх з ладу може 

призвести до жахливих наслідків в найрізноманітніших сферах, наприклад, 

економічній, екологічній, соціальній тощо. Такі підприємства прийнято 

називати критичною інфраструктурою. 

Згідно закону України “Про критичну інфраструктуру та її захист” 

критичною інфраструктурою є сукупність об'єктів, які є стратегічно важливими 

для економіки і національної безпеки, порушення функціонування яких може 

завдати шкоди життєво важливим національним інтересам.[1]. 

Визначення критичної інфраструктури в нормативно-правовій базі інших 

країн має свої особливості, в залежності від держави, але спільним для них є те, 

що вивід з ладу цих об’єктів може призвести до серйозних наслідків для 

суспільства, держави та людини. Так, наприклад в США це є національна 

безпека, економіка, здоров’я чи безпека населення або все вище зазначене [2] 

Для Нідерландів такими наслідками можуть бути людські жертви або великі 

економічні збитки, в той же час для Ізраїлю найголовнішим є те, що вивід 

критичних об’єктів з ладу може призвести до реалізації загроз безпеці країни. 

Всі об’єкти критичної інфраструктури(ОКІ) є нерозривно пов’язаними 

один з одним і успішна атака на одне з підприємств, що належить до будь-якої з 

галузей, може призвести до припинення або виникнення завад для 
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повноцінного функціонування багатьох інших, що може загрожувати життю та 

безпеці великої кількості людей та підірвати нормальне функціонування та 

обороноздатність країни. На сьогоднішній день великою небезпекою для таких 

підприємств є перевищення своїх повноважень працівниками, що можуть 

намагатися вчинити несанкціонований доступ(НСД)  до інформаційно-

телекомунікаційних систем(ІТС). 

НСД – це доступ до інформації ІТС із порушенням встановлених правил 

розмежування доступу [3]. 

НСД здійснюють за рахунок помилок, допущених контролюючою 

структурою або системою безпеки мережевих компонентів ІТС за рахунок  

підміни документів, які засвідчують особу або протиправного заволодіння 

інформацією про іншу особу, якій надано такий доступ. 

 Основними шляхами скоєння  НСД до ІТС є: 

 - розроблення та застосування програмних (програмно-апаратних) засобів, 

що здійснюють звернення до ресурсів шляхом обходу наявних засобів захисту;  

-  модифікація захисних сервісів та систем; 

- використання програмних (програмно-апаратних) засобів та комплексів, 

які дозволяють порушнику змінювати структуру та діяльності ІТС. 

Причини виникнення НСД можуть бути наступними: 

- невірно налаштована система моніторингу доступу до даних; 

- організація захисту елементів ІТС на недостатньому рівні; 

- використовується застаріле ПЗ; 

- зловживання довірою та (або) службовими повноваженнями. 

Одним з найважливіших механізмів захисту інформації є ідентифікація та 

автентифікація користувача який має право на обробку інформації в ІТС. 

В постанові України №519 “Про затвердження Загальних вимог до 

кіберзахисту об’єктів критичної інфраструктури ” зазначаються вимоги про 

ідентифікацію та автентифікацію користувачів та адміністраторів ОКІ. До них 

належать: 



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

www.openscilab.org  Технічні науки 

© Проноза А.В.   257 

- працівники повинні отримувати доступ до служб тільки в межах 

визначених їм прав доступу після успішної автентифікації 

- для всіх операції працівників на ОКІ повинна бути можливість їх 

ідентифікації та всі дії повинні заноситись в журнал реєстрації подій 

- має застосовуватися багатофакторна аутентифікація користувачів. 

- всі паролі за замовчуванням повинні бути змінені 

- відсутність неперсоналізованих та гостьових облікових записів, має 

відбуватися блокування облікових записів користувачів, що були 

звільнені. 

- все обладнання повинно бути ідентифіковане(за MAC-адресою, 

наприклад)  

Одним з найбільш популярних методів ідентифікації людини є той, що 

розпізнає людей по їх унікальним рисам. При цьому характеристики людини, 

що намагається пройти аутентифікацію, порівнюються з тими даними, що 

міститься в БД. Використання програмного забезпечення, що використовує 

унікальні риси людського обличчя, є хорошим методом протидії НСД, адже на 

відміну від інших методів біометричної ідентифікації не потребує додаткового 

обладнання, бо використовує веб-камери, що є доступними, також він не 

вимагає прямого контакту людини з пристроєм, що є особливо доречним в 

умовах пандемії. Сам процес розпізнавання виконується шляхом слідуванню 

ряду послідовних кроків. 

Першим етапом є знаходження обличчя людини на відео чи фотографії. 

На даному етапі є велика кількість факторів, що можуть впливати на його 

якість, це є якість зображення, що аналізується, або характеристики засобу 

відеозйомки, наприклад, відстань між обличчям і камерою, у випадку відео 

важливою також є освітленість місця, де відбувається виявлення людини.  

Оскільки дуже важливим є якість зображення, то на наступному етапі 

відбувається її оцінка. Серед ряду зображень необхідно обрати ті, що 

виконують умови, завдяки яким можливе успішне виявлення людини. Людина 
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має стояти перед камерою на не надто великій відстані, освітленість не має 

бути ні зависокою, ні занизькою, обличчя не має бути нічим прикрите, 

наявність бороди може вплинути на успішність даного процесу[4]. 

Якщо всі ці умови виконуються, то наступає черга наступного етапу, а 

саме на основі особливостей ознак обличчя людини будується шаблон.  

На останньому етапі відбувається порівняння шаблону обличчя людини, 

яке було виявлено, з шаблонами, наявними в БД системи. Якщо брати 

найлегший варіант, то відбувається просте порівняння даних і чи не 

відрізняються вони певних допустимих межах, якщо перевірка пройшла 

успішно, то користувач пройшов перевірку. 

Успішність та надійність даної процедури залежить від великої кількості 

умов. Ними є кількість записів в БД, коли була знята фотографія, оскільки 

обличчя людини з часом змінюється, також воно може змінюватися і в короткій 

перспективі від стану, в якому перебуває людина, повороту голови в одну зі 

сторін, наявності волосся на нижній частині обличчя чоловіків, а також 

косметики у жінок тощо.  

Розповсюдженим методом розпізнавання обличчя є метод Віоли-Джонса. 

Він має ряд особливостей. Для пришвидшення процесу аналізу зображення, 

його переводять у інтегральний вигляд. Знаходження ознак людського обличчя 

базується на ознаках Хаара, приклад їх використання наведено на рис. 1 

 

 

Рисунок 1 – Ознаки Хаара на обличчі 
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Для визначення чи відповідає та чи інша ознака рисам людини на 

зображенні використовуються класифікатори, які й надають відповідь на це 

запитання. Вони об’єднуються в каскади для швидкості цього процесу. Якщо 

всі ознаки, що входять до першого класифікатора в каскаді, підтвердили, що на 

фото людина, то починають перевірятися ознаки в наступному класифікаторі і 

так до кінця, якщо ж в одному з класифікаторів не було підтверджене дане 

твердження, то виноситься висновок, що обличчя на зображенні немає.  

До переваг методу Віоли-Джонса можна віднести те, що для нього не є 

проблемою знаходити обличчя декількох людей на зображенні, а також 

швидкість його роботи. Що ж до недоліків, то для утворення каскаду 

класифікаторів необхідно багато часу. Даний метод реалізований в бібліотеці 

OpenCV, її розробники також надають класифікатори для визначення 

людського обличчя, а також його частин, наприклад, очей.  

Створене програмне забезпечення, що використовує наявні бібліотеки 

OpenCV(виявлення обличчя) та  face_recognition(обчислення унікальних ознак 

людського обличчя та порівняння їх з еталонними) для ідентифікації та 

аутентифікації користувачів, що мають доступ до ІТС та блокування НСД для 

тих, хто не має, показує хороші результати, що наведені в таблиці 1 
 

Таблиця 1. Результати роботи програми 

Відстань, 
см 

Результат у кількості успішних виявлень з 25 спроб 
Хороша природня 
освітленість 

Погана природня 
освітленість 

Штучна освітленість 

Ідентифікація  НСД Ідентифікація НСД Ідентифікація НСД 
20 25 25 25 25 25 25 
40 25 25 25 25 25 25 
60 23 24 21 21 22 24 
80 20 17 18 15 20 18 
100 0 0 0 0 0 0 
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При проведенні даної перевірки використовувалася вбудована в ноутбук 

веб-камера, а саме USB2.0 HD UVC WebCam з роздільною здатністю 1280×720. 

При її  використанні можна було виявити обличчя людини на відстані до 100 

см.  
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Известно, что в синглетном состоянии системы «нейтрон-протон» 

потенциальная яма недостаточно глубока для образования связанного 

состояния, т.е. дейтрона [1, с. 12, 21], хотя есть так называемый виртуальный 

уровень дейтрона с энергией  ≈ 70 кэВ [1, c. 16], который мог бы превратиться 

в реальный при более глубокой яме. В 1960 г. Ю.А. Бычковым было показано, 

что в присутствии 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 связанное синглетное состояние дейтрона возникает при магнитных полях с 

индукцией  > 2,81⋅1018 Гс. Соответствующие волновые функции, найденные в 

приближении сепарабельности по оси  и в поперечной плоскости [4, с. 345, 

346], могут быть использованы для оценки времени жизни связанного 

синглетного состояния дейтрона в магнитном поле. При этом для выполнения 

соответствующих расчетов следует предварительно найти поправки к волновой 

функции и значению энергии основного (триплетного) состояния дейтрона, 

обусловленные наличием внешнего магнитного поля. Целесообразность таких 
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вычислений продиктована заметным влиянием магнитного поля на синглетное 

состояние. 

В [5, с. 84, 229, 230] приведено решение задачи о влиянии внешнего 

магнитного поля (как возмущения) на уровни энергии и волновые функции 

частицы без спина, причем в невозмущенной задаче частица первоначально 

находится в сферически-симметричном поле. В данном алгоритме 

невозмущенный гамильтониан (  – масса частицы,  – оператор 

потенциальной энергии, ħ – постоянная Планка,  – скорость света в вакууме) 

 

      (1) 

 

заменялся на (  – векторный потенциал постоянного магнитного поля,  

– заряд частицы) 

 

,     (2) 

 

после чего при раскрытии скобок в (2) отбрасывалось слагаемое, 

содержащее , т.е. использовалось приближенное равенство 

 

.   (3) 

 

Это означает, что оператор возмущения имеет следующий вид [5, с. 229]: 

 

.     (4) 
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При этом оказывается, что волновые функции невозмущенной задачи не 

меняются, а поправка к уровням энергии не равна нулю только тогда, когда 

упомянутые волновые функции зависят от угла . 

Если взять за основу алгоритм решения упомянутой задачи при 

исследовании влияния магнитного поля на некоторые характеристики 

основного состояния дейтрона, то следует отметить, что: а) у дейтрона есть 

только одно связанное состояние, поэтому собственная функция 

невозмущенной задачи только одна; б) в силу наличия у дейтрона спина и 

собственного магнитного момента, необходимо учесть энергию собственного 

магнитного момента дейтрона во внешнем магнитном поле; в) в силу 

приблизительного равенства масс протона и нейтрона вместо массы  будем 

использовать приведенную массу протона и нейтрона ; г) в первом 

приближении волновая функция дейтрона сферически-симметрична [1, с. 9], 

поэтому поправка к энергии, вычисляемая с помощью оператора (4), равна 

нулю. 

Решить проблему, указанную в последнем замечании, можно, по крайней 

мере, двумя способами. Первый, реализованный в [6, с. 109–116], заключался в 

сохранении сферической симметрии волновой функции и одновременном 

отказе от пренебрежения в (3) слагаемым, содержащим , при раскрытии 

скобок; при этом слагаемое, линейное по , не дает отличной нуля поправки к 

уровню энергии, а квадратичное дает положительную поправку. Второй 

подход, реализуемый в данной работе, заключается в возврате к оператору 

возмущения (4) и отказе от предположения о сферической симметрии волновой 

функции; такой отказ означает учет нецентральных сил, т.е. примеси d-волны 

[1, с. 34], которая описывается волновой функцией, зависящей от углов. С 
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учетом нормировки, принятой в [7, с. 207], соответствующая поправка к 

сферически-симметричной части имеет вид [1, с. 34–35]: 

 

 

    (5) 

 

где  – проекция полного момента,  – радиальная часть,  – 

собственные функции единичного спинового момента со всеми допустимыми 

значениями его проекции,  – собственные функции орбитального момента 

 (соответствующего d-волне) с проекциями . При этом [8, с. 64] 

 

 

     (6) 

 

В соответствии с общими правилами теории возмущений запишем в 

общем виде выражение для поправки  к уровню энергии основного 

состояния [2, с. 172] (  – элемент объема в сферических координатах) 

 

,      (7) 

     (8) 
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Полагая в (7) , с учетом (4), (5), (8) и ортонормированности 

функций  [8, с. 120] можно получить: 

 

 

.   (9) 

 

.          (10) 

 

.          (11) 

 

Подставляя (6) в (9)–(11), получаем: 

 

, .     (12) 

 

Таким образом, поправки к энергии состояний с отличными от нуля 

значениями проекции полного момента отличны от нуля, линейны по индукции 

магнитного поля, противоположны по знаку и равны по абсолютной величине. 
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Если выбрать  в виде (численные значения коэффициентов ,  

даны в [9, с. 225, 226]) 

 

,       (13) 

 

то при подстановке (13) в (12) получаем: 

 

.      (14) 

 

Если же выбрать  в виде (численные значения коэффициентов ,  

и параметра , зависящего от выбираемого модельного потенциала, даны в [10, 

с. 3101-4]) 

 

,         (15) 

 

то при подстановке (15) в (12) получаем: 

 

.          (16) 
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ВЕЛИЧИНИ КУТІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З КОЛОМ 

 

В. П. Юрчук, д. т. н., проф. 

НТУУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" 

 
                                                      «Узагальнення – один із найважливіших 

факторів розвитку математики»  
У. Сойєр 

 

Узагальнення при розв’язанні математичних (геометричних) задач 

міститься в переході від різних типів задач до більш загальних. Всі вчені 

вважають принцип «узагальнення» як найважливіший фактор розвитку 

математики, метод вирішення задач, яких об’єднує певна тематика. Таке 

узагальнення дозволяє, при своєму використанні, значно спростити кількість 

схем розв’язку. Важливим методом є фактор «узагальнення»,  який дозволяє 

значно спростити методику розв’язання всіх задач, особливо математичних. 

Найбільш поширеним представником кривих плоских ліній, які 

використовуються в техніці з давніх часів, є коло. Невід’ємною складовою, при 

використанні кола в геометричних дослідженнях, є методика вимірювання 

величини кутів, пов’язаних з колом, яке уособлює в собі колесо.  

Навчальна література з геометрії розглядає вимірювання величини різних 

кутів, пов’язаних з колом, які демонструються на різних схемах, кількість яких 

більше десяти. При цьому, для визначення величини різних видів кутів 

необхідно рисувати різні схеми, різні розв’язки, методики і побудови, що 

значно ускладнює використання самих методів визначення кутів [1].  

Все це викладається у вигляді окремих теорем або задач на доведення. У 

дійсності це є різні випадки однієї й тієї ж узагальненої теореми про 



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

© Юрчук В.П. 270 

вимірювання кутів, пов'язаних з колом. Ця теорема, особливо важлива, оскільки 

охвачує всі випадки вимірювання кутів, пов’язаних з колом-колесом. 

 Значною перевагою даних досліджень є те, що визначення величини 

кутів, пов’язаних  з колом, демонструється на одній схемі, яка дозволяє 

безпосередньо визначати величину наступних кутів на екрані монітора (чи 

транспортиром, виконуючи просту графічну побудову):  

 - центрального кута; - вписаного кута; - кута з вершиною всередині кола; 

- кута поза колом; - кута між дотичними до даного кола; - кута між 

паралельними прямими, які дотичні до кола; - кута між хордою і дотичною; - 

величини кутів, які спираються на одну хорду; - зовнішнього кута між січними 

та багато інших випадків визначення величини кутів, пов’язаних з колом.  

Дані схеми теорем мають велике значення в техніці, оскільки вони 

пов’язані з колом, яке широко використовується при розв’язанні технічних 

задач [2]. 

Дана теорема має наступне визначення: 

Теорема : Кут, сторони якого мають хоча б одну спільну точку з 

колом, дорівнює половині суми величин дуг, утворених хордами, на які він 

спирається, та розміщених всередині кола (чи на колі), або половині 

різниці величин дуг, утворених перетином січних чи дотичних поза колом.  

Примітка:  При цьому коли одна із дуг кута належить колу, чи одна 

із хорд переходить в дотичну, яка проходить через точку дотику, то кут 

дорівнює половині дуги, обмеженої хордою.  

Спочатку нагадаємо, що кути можна вимірювати в градусах та в радіанах. 

Дуги кола також можна вимірювати в градусах та в радіанах, що випливає із 

наступного визначення: кутовою мірою, або кутовою величиною дуги кола є 

величина центрального кута, який спирається на дану дугу.   

Показ взаємозв'язку, тобто фактор «узагальнення» цих випадків, добре 

ілюструється на схемі кутів («Чаші кутів»), пов'язаних з колом, на якій 

вимірюються кути. При цьому, необхідно зауважити, що величина кутів 
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вимірюється як дуга, обмежена двома хордами чи двома радіусами. А кут між 

хордою і дугою вимірюється як половина дуги, обмеженої хордою і дотичною, 

яка проходить  через точку перетину хорди із заданим  колом.  

Також необхідно відмітити, що в нашому випадку хорди СВ та ВД 

виступають як сторони кута, величина якого визначається величиною дуг 

∪СОД  (розгорнутий кут) і зменшується від 180° до значення 0°, (коли прямі m  

та n паралельні між собою) - при переміщенні точки В зверху вниз, що 

показано на «Чаші кутів», (див. схему). 
 

                   
Схема до узагальненої теореми про вимірювання кутів, 

пов’язаних з колом («Чаша кутів») 

 

Для демонстрації запропонованої автором «Чаші кутів» розділимо коло 

на чотири рівних частини за допомогою двох перпендикулярних діаметрів АВ і 

СD. Відомо, що кожну із отриманих дуг називають півколом, тобто це дуги 

∪ACB і ∪АDВ, які рівні між собою і дорівнюють по 180°. Після чого кожне із 

півкіл розіб’ємо ще на чотири частини по 45° кожна. При цьому все коло 
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ділиться на 8 частин. А початком кожної  з дуг, якими визначається величина 

кута, пов'язаного з колом, є точки даної дуги, спільні для кола і для однієї й тієї 

ж із двох прямих, що утворюють даний кут. 

До речі, розбивку кола можна робити і на 12 рівних частин, тоді кожна 

ділянка кола буде дорівнювати 30° і буде виглядати досить дрібно. Але, на наш  

погляд, достатньо коло розділити і на 8 частин по 45° кожна із них (див. схему).  

Розглянемо більш детально основні твердження теореми, які показані як 

одна «узагальнена» схема. 
  

Випадок 1. Центральний кут. Загальновідомо, що центральним кутом 

називається кут, вершина якого збігається з центром кола, а сторони є 

радіусами даного кола і він дорівнює величині дуги кола, на яку спирається [3]. 

Тоді маємо: ∠ FОE = ∪FВE  = 90°;                           (1) 
                                

Випадок 2. Вписаний кут. Вписаним кутом називається кут, вершина 

якого лежить на колі. Величина його дорівнює половині центрального кута, що 

спирається на ту саму дугу кола [3].  

Тобто: ∠ BGD = ∠BOD / 2 = ∪BED = 90° / 2 = 45°;                  (2) 

                                              

         Випадок 3. Вписаний кут, що спирається на півколо. Вписаний кут, що 

спирається на півколо, – прямий, і навпаки: будь-який  кут, що дорівнює 90° - 

спирається на півколо. Оскільки градусна міра півкола дорівнює 180°, то маємо 

наступне значення величини кута ∠СBD: 

          ∠СBD = ∪САD / 2 = 180° / 2 = 90°;                              (3)  

         Даний вписаний кут аналогічно визначається для всіх величин кіл і 

дорівнює 90°, радіуси яких збільшуються вздовж осі АВ: 

 ∠ СВD = ∠ МBN = ∠ SBT, тобто Р-А і радіуси кіл збільшуються, а точка Р 

переміщується до точки А і далі.           
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Випадок 4. Розгорнутий кут. Вершина кута ∠СОД  розміщена в центрі 

кола, і дорівнюють по півколу, а радіуси переростають в діаметр.  

Тоді маємо: ∠СОD = (∪СВD +∪CАD) / 2 = (180°+180°) / 2 = 180°;       (4) 

Тобто, у даному випадку ми отримали розгорнутий кут – кут найбільшої 

величини, який дорівнює 180° і проходить через діаметр.  

 

Випадок 5. Вписані кути, які спираються на одну дугу. Якщо вписані 

кути спираються на одну дугу, то вони між собою рівні.  

∠ BGD = ∠BCD = ∪BЕD / 2 = 90° / 2 = 45°;                       (5)   

 

Випадок 6. Кут, вершина якого розміщена на перетині хорд. Кут, 

утворений перетином хорд, дорівнює половині суми дуг, які його утворюють. 

Так візьмемо хорди CH  та DG, які перетинаються в точці Р.  

Тоді маємо:  

∠СPD =∠GPH = (∪CBD + ∪GАH) / 2 = (180° + 90°) / 2 = 270° / 2 = 135°;    (6)           

 

Випадок 7. Вписаний кут, утворений внутрішніми хордами, що  

перетинаються на колі. Даний кут також дорівнює половині суми дуг, оскільки 

в нашому випадку величина одного із наших кутів, вершина якого розміщена на 

колі, дорівнює 0°:  

Тоді: ∠СВD = (∪СAD + 0°) / 2 = (180° + 0°) / 2 = 90°;                  (7) 

 

Випадок 8. Вписаний кут, утворений перетином діаметра з хордою. Він 

дорівнює половині дуги, на яку спирається даний кут.  

Звідси: ∠СВА =∪СGА / 2 = 90° / 2 = 45°;                         (8) 
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Випадок 9. Кут утворений перетином січних поза колом. Тепер 

розглянемо випадок з розміщенням кута, утвореного перетином січних поза 

колом. Нехай це буде ∠СВ"D. Він має дорівнювати половині різниці величин 

дуг ∪САD та ∪FВE, тобто визначається наступною формулою:  

 ∠СВ"D = (∪САD – ∪FBE) / 2 = (180° – 90°) / 2 = 90° / 2 = 45°;         (9) 

                                                                      

Випадок 10. Кут між продовженням діаметра та січної. Тоді кут 

∠СВ"А між продовженням діаметра АВ і січної СF буде дорівнювати 

піврізниці їх дуг. Тобто величина даного кута дорівнює:                                                     

∠СВ"А=(∪СGА– ∪FB) / 2= (90° - 45°) / 2 = 45° / 2 = 22,5°;     (10) 

 

Випадок 11. Кут між дотичною та хордою.  При цьому хорда 

проходить через точку їх дотику. Тоді кут, утворений дотичною КВL та хордою 

СВ, яка проходить через точку дотику В, дорівнює половині дуги, яка обмежена 

вказаною хордою та дотичною до кола.   

 Тобто: ∠КВС =∪ СFВ / 2 = 90°/ 2 = 45°;                           (11)                                                       

Відповідність даного твердження чітко видно на схемі кутів і воно 

перевіряється на довільних хордах, наприклад:  ВD, HB, SB та ін.   

  

Випадок 12. Кут утворений перетином дотичних поза колом. Такий кут 

дорівнює половині різниці дуг, утворених дотичними. Тоді кут ∠FВ'E 

визначається наступною формулою: 

∠FВ'E = (∪FAE – ∪FBE) / 2 = (270° – 90°) / 2 = 180°/ 2 = 90°;         (12)  

             

Випадок 13.  Кут між дотичними до кола. Вершина кута В, який 

віддаляється від центра кола в нескінченність, і початковий вписаний кут 

∠СВD зменшується за наступною формулою:  

∠СВD  → (∪САD – ∪CBD) / 2 = (180° – 180°) / 2 = 0°;                    (13) 
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Тобто, в даному випадку  величина кута між прямими m та n, постійно 

зменшується і в кінцевому випадку, коли дані прямі в безкінечності, практично 

паралельні між собою, кут ∠СВD  дорівнює 0°.  

Висновок: 

1. Наведена нами теорема («Чаша кутів»), як узагальнена теорема про 

вимірювання кутів, пов’язаних з колом, викладена методикою можливості 

вимірювання кутів на одній схемі екрана монітора, справедлива для всіх 

розмірів кола [4];  

2. Теорема є досить актуальною, оскільки визначає величини кутів, пов’язаних 

з колом, яке з технічної точки зору уособлює в собі колесо; 

3. При графічному виконанні узагальненої теореми, вимірювати величини 

кутів також можна на екрані монітора чи просто транспортиром.                                 

4. Інші випадки вимірювання кутів, пов’язаних з колом (колесом), можна 

розглянути самостійно, моделюючи їх на «Чаші кутів»;  
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Значну увагу вчених в практиці системи спеціальної  фізичної підготовки 

(далі по тексту - СФП) закладів вищої освіти системи Міністерства внутрішніх 

справ (далі – ЗВО системи МВС) приділяється проблемі надбання курсантами 

відповідного рівня фізичної підготовки (загальної і спеціальної) і підготовки з 

тактики та вогневої підготовки в університеті. А складні умови перспективної 

професійної діяльності зобов'язують майбутніх офіцерів володіти відмінним 

здоров'ям, витривалістю, силою, спритністю, швидкістю реакції, ідеальною 

координацією рухів, витривалістю, самоконтролем і іншими країнами, що 

розвиваються важливими психофізіологічними якостями під час занять з СФП. 

Виявлення та дослідження ролі спеціальної фізичної підготовки в 

розвитку та вдосконаленні практичних навичок майбутніх працівників 

правоохоронних органів. 

Функціональні завдання, що стоять перед кафедрами фізичного 

виховання, спеціальної фізичної підготовки та спорту, визначають необхідність 

постійного пошуку шляхів оптимізації навчального процесу з ФП в ЗВО з 

метою досягнення максимально якісного кінцевого результату.  
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Тому оптимізація системи CФП у вищій школі розглядається нами через 

призму адаптації цієї системи до актуальних вимог тактики поліцейських вимог 

і впровадження навчання відповідно до європейських зразків. Фізична 

підготовка націлена на підвищення прикладної поліцейсько-фізичної 

підготовки, що допоможе майбутнім офіцерам виконувати свої професійні 

обов’язки в повній мірі [1, c.140]. 

Сьогодні практично всі сучасні науки сформовані системним підходом, 

важливим аспектом якого є розробка нового принципу використання - 

створення унікального і більш оптимального підходу до його пізнання і 

застосування в будь-якому дослідницькому процесі, гарантія повної і цілісної 

інформації та розуміння тих процесів, які ми безпосередньо виконуємо. 

Сама ефективність системи вищої освіти багато в чому залежить не 

тільки від її внутрішніх ресурсів, але і від зовнішнього впливу ряду об'єктивних 

і суб'єктивних факторів, які створюють прямий або непрямий, стимулюючий 

або гнітючий вплив на державу. її роботу в цілому або її окремих компонентів, 

що вказує на наявність організаційної функції системи. До таких факторів 

належать: ступінь організації освітнього процесу у ЗВО; реальний час, 

відведений дисципліні «Фізична підготовка»; наявність і рівень підготовки 

педагогічних кадрів; готовність тренувальної бази до CФП [2, c.14]. 

Щоб адаптувати систему CФП до сучасних вимог тактики 

правоохоронних органів, науковцями враховано основні засоби оптимізації 

навчального процесу, тобто дії викладача, які свідомо націлені на підвищення 

ефективності тренувань з часом і зусиллями.  

Підкреслимо, що мова йде не про окремі засоби оптимізації, а про 

систему методів, що охоплює всі основні складові процесу навчання - його 

завдання, зміст, методи, інструменти, форми організації, аналіз результатів 

навчання і багато іншого. Тільки якщо ми знайдемо найкращі варіанти 

поєднання для всіх цих компонентів, можна буде цілком якісно оптимізувати 

систему фізичної підготовки майбутніх працівників системи МВС. 
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Побудова і зміст програм підготовки і професійного навчання по CФП в 

даному випадку має ґрунтуватися на типових програмах фізичної підготовки з 

обов'язковим відображенням системи вимог до конкретного майбутнього 

фахівця і побудованої поетапно взаємозалежності та має крокувати в ногу з 

іншими фаховими дисциплінами. Тобто модель системи CФП курсанта повинна 

бути насичена компонентами, які вирішать проблему надбання професійних 

навичок та умінь майбутнім поліцейським фахівцем [3, c.39]. 

Для досягнення максимального ефекту від фізичного розвитку курсантів 

на заняттях необхідно застосовувати диференційований підхід, що забезпечує 

оптимальне поєднання індивідуальних і колективних форм навчання і 

вдосконалення. Його суть полягає в тому, щоб проводити більшу частину 

навчання не з штатними відділеннями чи підрозділами, а в підгрупах курсантів, 

рівень фізичної підготовки яких приблизно однаковий.  

За результатами дослідження виявлено взаємопов'язаний комплекс 

методів, застосування яких призведе до оптимізації процесу навчання CФП у 

закладах вищої системи МВС та надасть якісно нову систему методик для 

оптимізувати навчальний процес фізичної підготовки і, отже, допоможе 

адаптуватися до сучасних вимог оптимальної системи підбору кадрів МВС. 
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Annotation. Dieser Beitrag beschäftigt sich mit den Schwierigkeiten und 

Problemen des Fernstudiums einer Fremdsprache (am Beispiel Deutsch) an einer 

technischen Universität während der Quarantänezeit. Die Autoren beschreiben die 

allgemeinen Probleme der Umsetzung des Fernstudiums in der Fachrichtung 

„Fremdsprache“ (Deutsch) und benennen auch einige spezifische Probleme des 

Fernunterrichts von Fremdsprachen an einer Technischen Universität. Der Beitrag 

vergleicht traditionelle Methoden des Fremdsprachenunterrichts (Deutsch) an einer 

Technischen Universität mit dem Fernstudium unter Quarantänebedingungen. Hier 

werden die Vor- und Nachteile des Einsatzes eines Fernlehrsystems einer 
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Fremdsprache unter Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien im 

Ausbildungsprozess an einer Technischen Hochschule werden ausführlich 

beschrieben. Als Ergebnis der Studie wird über die begrenzte Wirksamkeit des 

Fernstudiums zur Erreichung der Hauptziele und zur Lösung aller Probleme beim 

Studium einer Fremdsprache an einer Universität der Schluss gezogen, dass das 

Fernstudium einer Fremdsprache nicht die Hauptausbildungsform sein kann, aber nur 

eine zusätzliche. Bei aller aktuellen Relevanz hat es mehr Nachteile als Vorteile. Für 

einen erfolgreichen Ausbildungsprozess im Fremdsprachenunterricht ist es 

notwendig, sowohl innovative Lehrmethoden als auch traditionelle Lehrmethoden zu 

kombinieren. Der Beitrag ist von besonderem Interesse für Philologen, 

Fremdsprachenlehrer. 

Stichwörter: der Fernunterricht, die Fremdsprache, elektronische Bildungsressourcen, 

interaktive Informationsquellen, die Lerneffektivität. 

Problemstellung. Die Wahl des erklärten Themas erfolgte aufgrund der 

erzwungenen Anpassung des Bildungsprozesses im Rahmen des 

Fremdsprachenunterrichts an einer Fachhochschule in einer Pandemie. Die 

Coronavirus-Pandemie ist zu einer großen Herausforderung für die Hochschulbildung 

weltweit geworden, die eine maximale Anpassung des Bildungsprozesses an die 

bestehenden Bedingungen erfordert. Aktuell gewinnt das Thema Fernunterricht an 

Relevanz. Durch den erzwungenen Übergang der Hochschulen zum Fernstudium 

haben sich das Bildungssystem und der Bildungsprozess selbst stark verändert. Die 

Besonderheit des Fremdsprachenunterrichts besteht darin, dass die Studierenden 

neben der Beherrschung der Sprachkompetenz auch die kommunikative Kompetenz 

beherrschen müssen, was eine Übertragung des Fremdsprachenunterrichts auf ein 

Fernstudium erschwert. Gegenwärtig wird das Fernstudium im Hochschulsystem 

immer weiter verbreitet und ergänzt die korrespondierende und manchmal auch die 

Vollzeitausbildung. Die Interaktion von Lehrern und Studenten erfolgt indirekt über 

Informations- und Telekommunikationstechnologien. Es gibt eine Reihe von 

Plattformen, auf denen Fernunterricht möglich ist, zum Beispiel Moodle, Lider, 
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ZOOM, Viber, TrainingWare Class, u.a.. Diese Dienste verfügen über eine Reihe 

einzigartiger didaktischer Fähigkeiten, die eine Intensivierung und Interaktivität des 

Bildungsprozesses ermöglichen. [13 S.19] 

Der grundlegende Unterschied zwischen Fernunterricht und Vollzeitunterricht 

liegt in der Form der Präsentation des Materials, der Art und Weise der Interaktion 

zwischen Lehrer und Student. Die Form bedingt die Besonderheiten vom  

Fernunterricht, die Fähigkeiten der Informationsumgebung, einschließlich des 

Internets. [9,14] 

Wenn wir von Fernunterricht als einem neuen, aufkommenden System im 

Bildungsprozess sprechen, dann setzt dies das Vorhandensein separater Lehrmittel 

und anderer Lehrmittel voraus, die für diese Methode der Interaktion zwischen 

Lehrer und Student spezifisch sind. In diesem Fall sprechen wir hauptsächlich von 

elektronischen Lernwerkzeugen, einschließlich Netzwerk.  

       Analyse der Forschungen und Veröffentlichungen. Die Umsetzung des 

Fernstudiums an Hochschulen ist bis heute mit mehreren Hauptproblemen 

verbunden. Das Problem der materiellen und technischen Unterstützung beider Seiten 

der Interaktion tritt in den Vordergrund. Die Forscher S.E. Glasnewa, E.A.[3],  

Sch.K. Kutajew [8] und viele andere meinen, dass, da einer der Vorteile des 

Fernunterrichts die Möglichkeit des Fernzugriffs auf Bildungsressourcen über das 

Internet ist, die Verfügbarkeit technischer Mittel, mit denen ein solcher Zugriff 

erfolgen kann, obligatorisch wird. Gleichzeitig ist die Erweiterung der materiellen 

und fachlichen Basis notwendig, um fernstudienspezifische, qualitativ hochwertige 

Bildungsinhalte zu schaffen, die sich in Form und Inhalt von den traditionellen 

Inhalten des Präsenzstudiums unterscheiden. N.J. Martschuk [9], N.E. Popowa [13] 

und andere erläutern die Probleme methodischer und methodischer Natur, die 

während des Fernunterrichtsprozesses auftreten. Beim Unterrichten durch 

Ferntechnologien ändern sich die Wahrnehmungsweisen von Informationen, das 

Arsenal an Einflussmethoden nimmt ab, was eine Steigerung der Qualität und 

Intensität der Wirkung der übrigen Methoden der Informationspräsentation 
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erforderlich macht. Als einen der Nachteile des Fernunterrichts wird die 

Verringerung der Kontaktarbeit mit einem Lehrer herausgestellt. (E.A. Glasnewa [3], 

N.N. Sagusina [5]). Andere Forscher leugnen nicht die Möglichkeit, persönliche 

Treffen mit einem Lehrer zu nutzen, um dringende Probleme zu lösen. P.L. Pekker 

[10], M.R. Gasalowa , E.S. Losewa, A.I. Makarowa [4] und eine Reihe anderer 

Forscher befürworten kombiniertes, variables oder gemischtes Lernen 

        Das Ziel des Beitrages ist, im Detail die Besonderheiten des Fernunterrichts des 

Faches "Fremdsprache"(Deutsch) unter Bedingungen der Langzeitquarantäne, seine 

Vor- und Nachteile zu betrachten. 

        Hauptteil. Die Besonderheit des Fremdsprachenunterrichts (Deutsch) offenbart 

sowohl die allgemeinen Probleme des Fernunterrichts, insbesondere während der 

Quarantänezeit, als auch solche, die nur für die Disziplin „Fremdsprache“ (Deutsch) 

charakteristisch sind. Das Fernstudium ermöglicht die Umsetzung individueller 

Studienprogramme für Studenten im Fremdsprachenstudium. Fernstudienprogramme 

können modular sein. In diesem Fall kann sich das Modul Set in der 

Ausbildungsrichtung und dem Niveau der Erstkenntnisse unterscheiden. Vielleicht 

auch vom gewünschten Niveau bis zum "Eintauchen" ins Fach. Der Fernunterricht 

erschwert den Prozess der Entwicklung von Sprachfähigkeiten: Sprechen und 

Schreiben. Wenn die schriftliche Rede eine Überprüfung durch den Lehrer erfordert, 

erfordert die Entwicklung der Sprechfähigkeiten die direkte Teilnahme vom Lehrer 

an einem Bildungsgespräch oder deren direkte Beobachtung, um beispielsweise ein 

falsches Auswendiglernen von Sprachwendungen auszuschließen. Die Entwicklung 

der Sprechfähigkeiten erfordert die Anwesenheit eines Lehrers, in diesem Fall ist der 

Unterricht in einer Online-Gruppe schwierig und die individuelle Unterstützung ist 

zeitaufwändig. Wenn wir globaler vom Fernstudium sprechen, dann hat es alle 

Bildungsstufen erfasst und wird immer umfangreicher, was mit dem Prozess der 

Digitalisierung der modernen Bildung verbunden ist, der sich in der aktiven 

Einführung elektronischer Formen der Bildung von Rechnungswesen und Kontrolle, 

elektronische Methoden zur Diagnose des Wissensstandes der Studenten, Lernen mit 
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Informationstechnologien, Einsatz von Lernwerkzeugen mit Software manifestiert. 

Der Bedarf an elektronischen Bildungsressourcen wächst, was durch die 

Notwendigkeit einer zeitnahen Aktualisierung der Inhalte der Disziplinen bestimmt 

wird; bei der Entwicklung verschiedener Bildungsformen; bei der Schaffung von 

Chancengleichheit für den freien Zugang zu pädagogischen und methodischen 

Entwicklungen der Universität, was insbesondere für Studierende mit Behinderung 

wichtig ist. Zu den Vorteilen des Einsatzes von Computertechnologien im 

Fernunterricht im Vergleich zu herkömmlichen Präsenzschulungen gehören 

praktische Annehmlichkeiten wie: Flexibilität beim Zeitfaktor; die Möglichkeit, 

praktische Kurse, Beratungen, Tests und Prüfungen zu organisieren, sowohl einzeln 

als auch für Gruppenarbeiten. Unter den qualitativen Änderungen sind solche 

Möglichkeiten zu erwähnen, wie Plattformen für die Durchführung von Online-

Kursen im Videokonferenzmodus (Zoom, Skype, Microsoft Teams usw.), die 

Verwendung eines interaktiven Whiteboards, die Erstellung von Simulatoren und 

Online-Tests zu den Themen abgedeckt, so dass Sie Vokabeln und 

Grammatikmaterial erarbeiten können. Darüber hinaus ist ein individuelles 

Arbeitsformat durch die Kontrolle des Wissens der Studenten durch den Lehrer mit 

Hilfe von Audio- und Videoaufzeichnungen der Ausführung bestimmter Arten von 

Einzelaufgaben möglich. All dies stärkt nicht nur das Wissen, sondern erhöht durch 

die interaktive Form solcher Aktivitäten auch die Motivation, eine Fremdsprache 

(Deutsch) zu beherrschen. Darüber hinaus ermöglichen Technologien wie Online-

Tests dem Lehrer, schnell Testergebnisse in einem automatischen Modus zu erhalten, 

und den Studenten, ihr inneres Selbstwertgefühl zu steigern. Über die Nachteile des 

Fernstudiums einer Fremdsprache: Nicht alle Studenten einer technischen Universität 

verfügen über das notwendige Fremdsprachenpotenzial oder ausreichende 

Computerkenntnisse für diese Art der Ausbildung und erfordern zusätzliche, 

individuelle Arbeit. Auch die Frage nach Computerkenntnissen und dem Besitz 

moderner pädagogischer Online-Dienste stellte sich vor den Lehrern. 

Glücklicherweise wurde seit Beginn der Epidemie aktiv an der Beherrschung von 
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Ferntechnologien durch Lehrer gearbeitet. So entsenden Bildungseinrichtungen aktiv 

Lehrkräfte zur Verbesserung ihrer Qualifikationen in verschiedene spezialisierte 

Fernstudiengänge, um die entsprechenden Kompetenzen zu beherrschen. Als 

positives Beispiel kann man die ersten Fortbildungskurse in der Ukraine im Rahmen 

des digitalen Kompetenzzertifizierungsprogramms für Hochschullehrer im 

Fernstudium anführen. [7,9] 

Neben dem Mangel an Kenntnissen im Bereich moderner 

Computertechnologien wurden eine Vielzahl technischer Probleme aufgedeckt, 

beispielsweise hatten nicht alle Teilnehmer des Bildungsprozesses Zugang zu einem 

Highspeed-Internetzugang zur Videokommunikation während des Unterrichts oder zu 

dieser Verbindung in normaler Qualität empfangen. Nicht alle Studenten und Lehrer 

verfügen über die notwendige Ausrüstung: eine Webcam, ein Mikrofon und den 

Computer selbst. Gleichzeitig kam es auf den Plattformen selbst zu technischen 

Ausfällen mit erhöhter Nutzerbelastung. Darüber hinaus kam es zu Missbrauch durch 

Studenten, die ihr Fernbleiben vom Unterricht per Videokommunikation oder die 

Weigerung, mit technischen Problemen zu antworten, begründeten. Dieses Problem 

war besonders akut während der Prüfungen und der Zwischenzertifizierung, als die 

Studenten beim Schreiben eines Tests verfügbare Internetressourcen und andere 

Informationsquellen nutzen konnten, da eine objektive Kontrolle durch den Lehrer 

nicht möglich war. Gleichzeitig schloss die Wissenskontrolle im Format der 

Videokommunikation das Lesen von Antworten auf Fragen nicht aus (z. B. das 

Öffnen mehrerer Fenster auf einem Computerbildschirm). [12] Die Digitalisierung 

hat nicht nur den Lern- und Zertifizierungsprozess beeinflusst, sondern auch 

Möglichkeiten, die Kontrolle der Lehrer zu umgehen. Darunter litt auch der 

qualitative Aspekt: In diesem Fall sinkt der Wissensstand und die Einschätzung der 

Qualität dieses Wissens entspricht nicht der Wahrheit. Was die Entwicklung 

verschiedener Aspekte einer Fremdsprache bei der Durchführung des Fernunterrichts 

betrifft, so gab es auch eine Reihe von Schwierigkeiten. Trotz der formalen 

Verfügbarkeit technischer Möglichkeiten, beispielsweise im Chat, erwies sich die 
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Kontrolle über das Schummeln als praktisch unmöglich. Daher wurde mündliche 

Befragung verwendet, um den Wortschatzerwerb zu kontrollieren. Bei anderen 

schriftlichen Arbeiten, wie zum Beispiel er Aufsatz, hat die Praxis gezeigt, dass viele 

Studenten den Text Wort für Wort kopieren, was die gesamte Bedeutung der Aufgabe 

zunichtemacht. Was die Übersetzung eines Textes angeht, war die Kontrolle über die 

Unabhängigkeit der Umsetzung auch durch die aktive Nutzung der Möglichkeiten der 

Computerübersetzung durch die Studierenden erschwert.[14] Über den mündlichen 

Aspekt, eine Aufteilung der Studierenden in Kleingruppen zum Üben von Dialogen 

ist beispielsweise in der Zoom-Plattform technisch machbar, allerdings fallen solche 

Dialoge aufgrund der fehlenden Live-Kommunikation weniger glaubwürdig aus, als 

im Übungsraum. All dies behindert das Erreichen des Hauptziels des 

Fremdsprachenunterrichts - die Entwicklung der kommunikativen Kompetenz. 

Schlussfolgerungen. Der Fernunterricht ist eine interaktive Interaktion 

einerseits zwischen einem Lehrer und einem Student und, andererseits zwischen 

einem Lehrer und einer interaktiven Informationsquelle, nämlich: eine Website, eine 

Webseite, eine interaktive Plattform. Diese Interaktion soll alle Komponenten 

widerspiegeln, die einer regulären Vollzeit- oder Teilzeitausbildung innewohnen, 

nämlich: Ziele, Inhalte, Methoden, Organisationsformen, Lehrmittel. Gleichzeitig 

wird ein Merkmal des Fernunterrichts die Umsetzung aller Ausbildungskomponenten 

im Rahmen der Leistungsfähigkeit bestimmter Informations- und 

Kommunikationstechnologien sein. Daraus ergibt sich das Problem, sowohl im 

Rahmen des Faches «Fremdsprache» (Deutsch) als auch in vielen anderen Fächern 

durch die direkte Interaktion von Lehrer und Student. Dies ist ein ständiges und 

zeitnahes Feedback zwischen Lehrer und Student, Zugänglichkeit zu elektronischen 

Lehrmitteln, kompetente Visualisierung von Bildungsinformationen, die die 

Hauptkomponenten der Ausbildung widerspiegeln. All dies führt zu methodischen 

und technischen Problemen. Im Rahmen des Beitrages sind wir der Meinung, dass 

die Kompetenzen vom Studiengang «Fremdsprache» (Deutsch) für Vollzeit- und 

Teilzeitausbildung nicht isoliert werden sollten, obwohl ihre vollständige Umsetzung 
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technisch und methodisch schwierig erscheint.[4] Das Fernunterrichtssystem 

erfordert besondere Aufmerksamkeit. 

Die Analyse und die praktischen Erfahrungen haben gezeigt, dass das Fernstudium 

einer Fremdsprache (Deutsch) derzeit mehr Nachteile als Vorteile hat, was die 

Schlussfolgerungen bestätigt, dass das Fernstudium einer Fremdsprache (Deutsch) 

nicht die Hauptausbildungsform sein kann, sondern nur eine zusätzliche. Für eine 

möglichst erfolgreiche Beherrschung der kommunikativen Kompetenz und der 

Fähigkeit zur Kommunikation über die Fachthemen ist es notwendig, sowohl 

innovative Computertechnologien als auch traditionelle Lehrmethoden zu 

kombinieren. 
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Имя – это первое впечатление о фирме, её лицо и визитная карточка. 

Успешное название помогает предприятию развиваться на рынке и привлекает 

покупателей. Именно название (услышанное или прочитанное) вызывает в 

памяти у потребителя образ бренда или ассоциации, связанные с этой маркой. 

Процесс создания этого имени называют нейминг. Нейминг (naming) – процесс 

разработки названия бренда для компании, товара или услуги, важнейшая часть 

маркетинговой стратегии компании, неотъемлемая часть позиционирования 

бренда [1]. Нейминг берёт начало в XIX веке и включает в себя знания по 

психологии, лингвистике, маркетингу, социологии и другим наукам. 

Основными принципами нейминга являются: 

- уникальность и креатив. Оригинальность – это то, что выделит вас среди 

конкурентов. Остановившись на каком-либо варианте, проверьте, как много в 

вашем городе организаций с таким названием, доступно ли название на 

популярных социальных платформах. 

- благозвучность. Нравится ли вам звучание фирмы? Будут ли сотрудники 

с гордостью произносить имя своей компании? 

- информативность. Потенциальный клиент, услышав название, должен 

понимать, о чем идет речь. 

- яркость. Имя вашей компании должно выделяться на фоне остальных, 

занимающих ту же нишу. 

- ассоциативность. Название должно вызывать только позитивные 

ассоциации у потребителя. 
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- использование «позитивных» букв. Например, звук «о» создает 

впечатление мягкости и расслабленности, даже эмоциональной теплоты. 

Преобладание звуков «а» и «э», как правило, ассоциируется с эмоциональным 

подъемом говорящего. Звук «ы», наоборот, создает впечатление чего-то 

мрачного, темного, неприятного. Сходное чувство возникает и от согласных, 

особенно шипящих [2]. Если вы планируете писать название латиницей, то 

обратите внимание на сложные буквы и сочетания для русской аудитории. 

Лучше не использовать буквы c, h, g, j, s, k.  

Не стоит забывать о том, что имя может оттолкнуть потребителя от 

покупки продукта или услуги. Так отрицательное влияние могут оказывать: 

- названия, разработанные без учета местного языка, жаргона, культуры 

или местной специфики; 

- названия, не соответствующие ценовому позиционированию бренда; 

- названия, не соответствующие позиционированию бренда [3]. 

Как же узнать, насколько эффективно название? Для этого необходимо 

провести специальное исследование, которое позволит протестировать его. 

Одним из этапов нейминга является «тестирование» названия на реальных 

людях, представляющих целевую группу потребителей. Нравится ли им 

предложенный вариант, легко ли запоминается, какие ассоциации вызывает, 

повышает ли доверие к компании - то есть выясняется мнение, как лучше 

назвать фирму, непосредственно у потенциальных клиентов компании [4].  

Конечно, само по себе имя не принесет прибыль и славу вашей компании, 

но название является очень важным звеном между вами и потенциальными 

клиентами. 
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Неологізми (новоутворені слова) як ніщо інше демонструють здатність 

мови відображати стрімкий розвиток суспільства. Саме тому дослідження 

новотворів стало невід’ємною частиною лексикології, а вже на межі ХІХ-ХХ 

століть сформувалася окрема її галузь – неологія (наука про неологізми). 

Український мовознавець М. П. Кочерган дає таке визначення 

неологізму: “Неологізми – нові слова, що виникли з пам'яті людей, які їх 

використовують” [3, 227]. Він вважає, що неологізм – це історичне та відносне 

поняття. На його думку усі слова колись були неологізмами, а потім стали 

активно вживатися. 

А І. В. Арнольд наводить таке визначення: “Слова або фразеологічні 

звороти, що входять в мову у зв'язку з ростом культури та техніки, розвитком 

або змінами в суспільних відносинах та змінами в побуті й умовах життя людей 

і відчуваються мовцями як нові, називаються неологізмами” [1, 323-324]. 

Авторськими називаються такі нові слова, які створюються 

письменниками, рідко виходять за межі контексту, не набувають широкого 

поширення і, як правило, залишаються надбанням індивідуального стилю, тож 

їхня новизна і незвичність зберігаються. 

Б. Томашевський дає індивідуально-авторським неологізмам таку оцінку: 

“Неологізми – це такі слова, які створює сам митець, сам поет, письменник не 

для того, щоб дати їм загальний ужиток, ввести їх до загальновживаної мови, в 
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загальний словник, а для того, щоб читач відчував у процесі сприйняття самого 

художнього твору, як перед ним народжується нове слово. Неологізм повинен 

завжди сприйматися як певний винахід саме цього митця, він неповторний” [5, 

432]. 

Авторські неологізми можуть створюватися за допомогою як 

стандартних, так і нестандартних способів словотвору, тобто відповідати 

мовній нормі або ж порушувати її. Зазвичай науковці виділяють такі способи 

створення нових лексичних одиниць: 

• за допомогою наявних в мові моделей словотвору;  

• шляхом запозичення слів з інших мов; 

• шляхом розширення значень існуючих слів, тобто вторинної 

номінації [4, 107]. 

В цілому, можна виокремити морфологічні та неморфологічні способи 

словотвору.  

До неморфологічних способів, що зустрічаються в творах Дж. Мартіна, 

можна віднести вторинну номінацію, запозичення, утворення абсолютно нових 

слів та фонетичну або графічну зміну форми слова.  

Серед морфологічних способів словотвору, які використовує письменник, 

є складання основ, конверсія, афіксація та напівафіксація.  

Cкладання основ та утворення нових слів часто використовуються для 

творення оказіоналізмів у фентезі літературі, хоча останній спосіб за межами 

жанру не є продуктивним. Письменник рідко використовує афіксацію, 

конверсію, напів-афіксацію. Беручи до уваги ці факти, можна помітити, що у 

словотворі літератури фентезі діють тенденції не притаманні звичайній мові, 

адже продуктивні моделі тут не завжди продуктивні та навпаки. 

Оказіональні новотвори можна розглядати за семантичним принципом, 

оскільки внутрішня форма цих слів відіграє важливу роль у сприйнятті 

читачами літературних творів. Авторські лексичні одиниці мають велике 
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значення у створенні необхідного колориту та ірреалістичності фентезійного 

світу.  

Класифікувати оказіональні новотвори Дж. Мартіна можна за видом 

позначуваної ними реалії. Наприклад, використовуючи класифікацію 

В. С. Виноградова: 

1. Побутові реалії (житло, одяг, їжа, види праці, грошові знаки, 

музичні інструменти, народні свята) - nahsa (страва), monsters-and-maidens 

(гра). 

2. Етнографічні та міфологічні реалії - white walker, wights. 

3. Реалії природного світу (тварини, рослини, ландшафт) - bloodfly, 

devilgrass. 

4. Реалії державного ладу і суспільного життя – khalasar, bloodrider, 

wildfire. 

5. Ономастичні реалії – антропоніми, топоніми - the Riverlands, Asshai, 

Winterfell, Harpy, Eddard. 

6. Асоціативні реалії – символіка [2, 79]. 

У фентезійних світах надзвичайно поширеними є неологізми, що 

позначають ономастичні реалії. Цікаво, що описуючи природу, автор 

використовував оказіоналізми разом зі словами, які позначають реальних 

тварин та рослин. Така комбінація дозволяє створювати нові світи, але при 

цьому робити їх достатньо зрозумілими для читача. Так само він робить і з 

реаліями державного ладу, суспільного життя, а також побутовими і 

міфологічними реаліями.  

Отже, можна помітити, що авторські неологізми відрізняються від інших 

новотворів. Зокрема, їхнє використання у фентезійній літературі може також 

мати відмінності, які помітні на прикладі застосування певних моделей 

словотвору або ж семантичних особливостей. Завдяки новотворам письменники 

досягають необхідного їм художнього ефекту та передають читачам реалії 

вигаданих світів, що є надзвичайно важливим для жанру фентезі. 
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Художній переклад – один із різновидів перекладацької діяльності. Якщо 

загальна теорія перекладу розроблена практично в повному обсязі, то питання і 

проблеми художнього перекладу залишаються відкритими.  

Питання теорії перекладу художнього тексту привертають до себе 

неослабну увагу перекладознавців, філологів. На сьогодні перекладацькій 

проблематиці присвячена велика кількість монографій, статей і наукових 

доповідей, авторами яких є Виноградов В.С., Бархударов Л.С., Комісаров В.Н., 

Рецкер Я.И., Швейцер А.Д., Казакова Т. А., та інші.  

У процесі перекладу часто стає неможливим використати відповідність 

слів і виражень, які нам пропонує словник. У такому випадку є необхідність 

прибігти до трансформаційного перекладу, що полягає в перетворенні 

внутрішньої форми слова або словосполучення, або ж її повній заміні для 

адекватної передачі змісту висловлення. 

Досягнення адекватності у перекладі пов'язане з умінням грамотно 

ідентифікувати перекладацьку проблему, і здійснювати необхідні 

перекладацькі трансформації. 

https://orcid.org/0000-0003-4576-8462
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Вивчаючи теорію перекладу лінгвісти дійшли висновку, що не тільки 

лінгвістика може внести великий внесок в теорію перекладу, а й переклад може 

багато дати самій лінгвістиці. Переклади виявилися цінним джерелом 

інформації про мови, що беруть участь у процесі перекладу. У ході 

перекладацької діяльності, яка в таких величезних масштабах здійснюється в 

сучасному світі, відбувається своєрідний лінгвістичний експеримент з 

комунікативного прирівнювання висловлювань і текстів кількома мовами. 

У XX ст. перекладознавство стало широко розгалуженою дисципліною. 

Вивчення особливостей художнього перекладу становить важливий напрямок 

сучасних перекладознавчих досліджень, які охоплюють широке коло питань: 

від загальних теорій процесу перекладу та його етапів до окремих аспектів 

аналізу семантико-стилістичної структури художнього перекладу [2]. 

"Художній переклад – це завжди взаємодія і взаємовплив культур, до 

яких відносяться текст оригіналу і текст перекладу: вплив цей зводиться не 

лише до мовної взаємодії, він охоплює всі сторони життя, відображає у 

художньому творі особливий національний колорит" [3, с. 6]. 

У перекладі знаходять своє відображення ситуація породження вихідного 

тексту і ситуація перекладу. Навряд чи вдасться адекватно описати процес 

перекладу, не враховуючи того, що він здійснюється не ідеалізованим 

конструктом, а людиною, ціннісна і психологічна орієнтація якої неминуче 

позначається на кінцевому результаті [9]. 

У книзі англійця А. Тайтлера "Принципи перекладу" [10] основні вимоги 

до перекладу були сформульовані наступним чином: переклад повинен 

повністю передавати ідеї оригіналу; стиль і манера викладу перекладу повинні 

бути такими ж, як в оригіналі; переклад повинен читатися так само легко, як і 

оригінальні твори.  

Переклад, як жанрово-видова категорія художньої творчості має місце у 

різних видах мистецтва: у музиці, літературі, живопису, кінематографі, 

театральному мистецтві. У кожному виді цей жанр має свої специфічні 

особливості. Проте об’єднуючим для усвідомлення цього визначення в різних 
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видах мистецтва щоразу залишається процес наслідування чи транспонування 

художнього матеріалу оригіналу з однієї системи в іншу.   

Існують варіанти переосмислення оригінального твору не лише в межах 

певного виду мистецтва, але й проектування його художньої концепції в інші 

види творчості. "Переклад в мистецтві – це перенесення особливих прикмет 

художніх творів різних епох, стилів в іншу мистецьку площину засобами 

найрізноманітніших мистецьких технік, зберігаючи при цьому художній задум 

оригіналу" [1, с. 150]. 

Художні тексти містять елементи усіх функціональних стилів, проте 

їхньою головною метою є вплив засобами художнього слова через систему 

образів на розум, почуття і волю читачів, формування ідейних переконань, 

мораль смаків [5]. 

Важливою перекладознавчою проблемою перекладу художнього тексту є 

інтерпретація. В англійській мові дієслово "to interpret" означає пояснювати, 

тлумачити, інтерпретувати, розуміти (як), перекладати усно [6, с.766]. 

Інтерпретація художнього тексту має місце, коли мовна ситуація чи окрема 

мовна одиниця не знаходять відповідного аналогу у мові перекладу, і 

перекладач змушений вдаватися або до опису, або до відповідної лексичної або 

граматичної трансформації, домагаючись автентичності трактування [8]. 

Ідеальним завданням інтерпретації є "змусити текст говорити за себе"; 

тобто – вірність об’єктові, іншому, і, як наслідок, стирання суб'єкта. Але у 

цьому ідеалі й полягає суперечність інтерпретації як методу. Адже як вперше 

висловила М. О. Новикова: "...Інтерпретації без домішки об'єктивної, такої, що 

нічого не "добудовує" в своєму першоджерелі, у художньому перекладі не 

існує" [7, с.171].  

Не менш важливою проблемою при перекладі художнього твору постає 

проблема національного забарвлення. Національне забарвлення – цілком 

конкретна особливість літературного твору, яка може бути виражена і більш, і 

менш яскраво. Виражається вона найчастіше, або в образах, які найбільш 

безпосередньо відображають матеріальну обстановку і соціальні умови життя 



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

© Корінська О.О., Корінська О.О. 298 

народу, або в насиченості ідіоматикою. Складність питання про національне 

забарвлення творчості письменника і можливостях її передачі обумовлена 

специфікою мови. 

Тому і вирішення проблеми національного забарвлення можливе тільки 

на основі поняття органічної єдності, утвореного змістом і формою 

літературного твору в його національній обумовленості, в його зв'язку з життям 

народу, яке воно відображає в образах, і з мовою народу, що втілює ці образи, 

що додає їм специфічні відтінки – при врахуванні, авжеж, і сформованих у 

читачів перекладу фонових знань [11].  

Також, при перекладі художньої літератури складною проблемою є 

питання точності. Точність – це максимальна близкість до оригіналу при 

передачі як його змісту, так і форм, з дотриманням усіх норм мови, на яку 

виконується переклад. Але художній переклад у жодному разі не повинен бути 

буквальним. Буквалізм – це копіювання іншомовних особливостей, що веде до 

порушення норм мови, на яку виконується переклад, або до спотворення змісту.  

Тому перекладач повинен особливо ретельно зважувати всі деталі, з яких 

складається художнє враження, щоб у перекладі не позбавити твір його 

яскравості, барвистості та індивідуальних особливостей стилю автора. Але, 

разом з тим, перекладач не повинен сліпо копіювати кожну деталь, якщо це йде 

всупереч  стилістичним нормам мови [11]. 

Завдання перекладача полягає у точній і правильній передачі змісту і 

форми оригіналу засобами іншої мови [4]. Неможливо не погодитися з тим, що, 

дійсно, перекладач повинен бути різнобічною людиною, здатним пояснювати 

різні сторони, явища і події життя і давати їм найбільш точну і повну 

характеристику; дотримуватися під час перекладу не тільки перекладацькі 

норми, а й «мистецтво» володіння мовою оригіналу (source language) і мову 

перекладу (target language). А для цього, перш за все, треба належним чином 

проаналізувати і зрозуміти текст оригіналу (source text). 
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In modern realities, psychological internet-discourse, which is represented by 

blogs, YouTube channels, web-sites, social media pages, is becoming more and more 

popular. However, publications on psychological topics demand using specific 

terminology, which might be difficult for the people, who do not study psychology. 

Thus, some specialists have started to create easy-to-understand cartoons, explaining 

difficult terminology.  

A few decades ago, in order to learn some specific term people referred to 

written encyclopaedias, both paper and soft versions. Nowadays, to get some 

information young adults tend to address their questions to YouTube.  

A questionnaire, conducted in the National Technical University of Ukraine 

“Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute” among 89 students, aged 18-22 from 

different faculties (both humanitarian and technical) demonstrated, that more students 

would rather watch video, to have someone to explain a certain term (57 respondents 

chose this variant), then read the definition in an encyclopaedia (32 respondents 

would prefer this way of getting information).  

The mentioned questionnaire results clarify the need to create multi-modal, 

multimedia linguistic tools, that can serve in an educative psychological internet-

discourse.  

Nowadays, many American psychologists and psychotherapists, such as Cindy 

J Aaronson, Natascha M. Santos, Helen M. Farrell, Joelle Rabow Maletis, tend to 

https://orcid.org/0000-0003-1894-3456
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create videos, that help people to understand difficult terminology. In their videos 

they use cartoons. Brenda Keogh and Stuart Naylor made a research about concept 

cartoons, which they regard as an attempt to develop an innovative teaching and 

learning strategy [2]. They discovered that the response to the concept cartoons was 

generally highly positive. Felicia Oamen and Michael Olusegun Fajuyigbe analysed 

visual representation of information, and they are convinced that cartoons are the part 

of visual art is the manipulation of human emotions through creative use of design 

elements such as line, colour, space, texture and form [3]. Therefore, cartoons can be 

investigated taking into consideration they multi-modal aspect, that is overlapping of 

various communication elements.   

Having analysed some videos, created by the mentioned above psychologists, it 

should be concluded that it is possible to present difficult psychological terminology, 

notion and concepts with the help of cartoons, using smartly selected graphic 

elements, colours, music, moreover the great attention should be paid on the length of 

a certain video (shorter episodes, up to 5-6 minutes tend to collect more views 

comparing with the longer videos) and such elements as speed of speech, intonation.  

As an example, in this paper video explaining the term “Panic Attack” is 

presented. It was created by a Cindy J. Aaronson, who is an associate clinical 

professor with PhD from the USA [1]. The video was posted in YouTube on the 8th 

of October 2020, and has collected 967 002 views, 2 142 comments since then. The 

success of this video lies upon not only the semiotics and popularity of the problem 

discussed, but is the smart combination of multi-modal linguistic tools. For instance, 

on the verbal level, in terms of lexis there are lots of metaphors, comparisons, such as 

“the body comes its own corset”, “Past, present, and future exist as a single force”, 

“A swing without gravity” (comparison of the feeling the person experiences in the 

moment of panic attack) [4]. Such lexical units are widely used in psychology and 

can help an individual to understand his/her situation, as well as providing common 

realizing of some psychological problem by the people who have never experienced 

such one. In terms of semantics, simple sentences dominate. On the non-verbal level, 
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we can see in this video the combination of graphical elements with signatures in 

some sentences when Dr Aaronson uses some other terms, such as amygdala, 

adrenaline, PTSD, social anxiety disorder, OCD, etc. This method helps to visualize 

complicated word and word combinations. Moreover, some images are cute and 

funny (the presentation of our brain, for instance), which makes the overall 

impression quite positive.  

In conclusion there should be mentioned that cartoons have a huge perspective 

in promoting psychology via displaying educative videos, and there is a need in 

future investigation of the multi-modal aspects which influence the audience and can 

multiply the number of views.   

 

References: 

1. Cindy J Aaronson,. (2021). Mount Sinai Health System. 

https://www.mountsinai.org/profiles/cindy-j-aaronson 

2. Keogh, B. & Naylor, S. (1999) Concept cartoons, teaching and learning in 

science: an evaluation, International Journal of Science Education, 21:4, 431-

446, DOI: 10.1080/095006999290642 

3. Oamen, F., & Fajuyigbe, M. O. (2016). Visual representation of power in 

selected online Nigerian newspapers’ political cartoons. The Discourse of Digital 

Civic Engagement: Perspectives from the Developing World. New York: Nova 

Science Publishers, 133-154. 

4. TED-Ed. (2020, October 8). What causes panic attacks, and how can you 

prevent them? - Cindy J. Aaronson [Video]. YouTube. 

https://www.youtube.com/watch?v=IzFObkVRSV0 

https://www.mountsinai.org/profiles/cindy-j-aaronson
https://doi.org/10.1080/095006999290642
https://www.youtube.com/watch?v=IzFObkVRSV0


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

www.openscilab.org  Філологічні науки 

© Яшкіна В.В.   303 

Яшкіна В.В. 

ЗМІСТ ТА ОБРАЗНІСТЬ СЛОВЕСНОГО МІСТЕЦТВА В КОНТЕКСТІ 

АНГЛІЙСЬКОЇ ПОЕЗІЇ ВІКТОРІАНСЬКОЇ ДОБИ 

 

В. В. Яшкіна 

кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології 

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара 

 

На початку ХХІ століття у мовознавстві залишається актуальною 

проблема наукового дослідження художнього тексту. Зростання інтересу до 

повноцінного розуміння змісту та образів словесного мистецтва сприяє більш 

активному розвитку відносно молодої галузі мовознавства, що безпосередньо 

пов’язана з теорією мови та стилістикою – лінгвостилістики, яка «вивчає 

специфіку експресивного дискурсу, процеси творення художнього тексту» [4, 

с. 558]. Окрім того, з’являються нові праці з лінгвостилістичного аналізу 

художнього твору, в яких науковці обґрунтовують особливості побудови 

літературного тексту та виявляють «систему словесно-художніх засобів 

(експресем), за допомогою яких розвивалось художнє мислення письменника у 

процесі створення системи образів художнього твору» [3, с. 22]. 

В процесі прочитання поетичного твору досить часто виникає питання 

щодо правильного розуміння образної мови. Для того щоб розтлумачити 

«закодовані» письменником образи, читач звертається до коментаря –

літературної критики, в якій за допомогою професійного аналізу пояснюються 

зміст та образна структура твору з точки зору «мети, яку переслідував автор, 

створюючи образ»  (тобто, над чим повинен задуматись реципієнт), а з іншої – 

пропонується історія зображуваного у творі образа поза межами твору, його 

аналоги, історичне минуле тощо [8, с. 27].  

У запропонованій розвідці здійснено спробу актуалізувати сутність 

«образу» та «образності», в яких втілюється ідейно-естетичний зміст 
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художнього твору та встановити відмінність цих понять на прикладі 

поетичного тексту англійського письменника Томаса Харді.  

У художній літературі слова пов’язуються на основі асоціацій з тим, що 

вони позначають, тому в процесі сприйняття художнього твору, людина хоч і 

не бачить, проте в її уяві з’являються певні предмети або явища, зображені 

письменником. У цьому випадку С. П. Ожарівська зазначає, що «система 

художніх образів – результат словесного художнього освоєння дійсності», 

функція якої – забезпечити передачу інформації та її поширення і використання 

у суспільстві з метою задовольнити «потреби суспільства в літературному 

художньо-образному спілкуванні» [7, с. 218]. 

На думку І. В. Арнольд, художній образ є головним засобом художнього 

узагальнення дійсності, що відбиває об’єктивність людських переживань; це 

форма віддзеркалення життєвих реалій, що дає читачеві можливість по-новому 

пізнати зовнішній світ; й одночасно автор, створюючи образ за допомогою 

фантазії та слова, передає свою точку зору, виражає ставлення та почуття до 

певного предмета або явища [1, с.113]. 

Однак М. М. Бахтін наголошує, що естетичний компонент (образ) не 

можна ототожнювати з поняттям, словом чи зоровим уявленням, навпаки, він 

являє собою своєрідне естетичне утворення, яке здійснюється у поезії за 

допомогою слова [2, с. 52-53]. Образи лише створюють підґрунтя для передачі 

особливостей світобачення, що укладені в тексті, а саме тих думок та ідей, які 

притаманні ліричному героєві, автору або його персонажу. Саме тому під час 

лінгвостилістичної інтерпретації тексту образи розглядаються як найважливіші 

елементи в структурі цілого [1, с.113], а тропи та стилістичні фігури як окремий 

випадок мовного втілення образності. 

За «Літературознавчим словником» під редакцією Ю. І. Коваліва, поняття 

«образність» визначається як «властивість літературного мовлення подавати 

інформацію в яскравій, оригінальній предметно-чуттєвій формі» з одночасним 

застосуванням особливих словосполучень, які підсилюють семантичне 

значення та створюють додаткові експресивні відтінки [5, с. 141]. За допомогою  
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словосполучень, яким властива семантична двоплановість [5, с. 503] – тропів 

літературний текст набуває мовно-комунікаційної художньої та естетичної 

виразності й водночас відображає світ через систему образів [6, с. 184]. 

На прикладі поетичного тексту з творчого доробку англійського 

письменника-романіста та поета пізньої Вікторіанської доби Томаса Харді 

(1840-1928) розглянемо різницю понять «образ» та «образність».  

Вірш Т. Харді «An August Midnight» [9, с. 134] був опублікований у 

1901 р. у другій збірці «Poems of the Past and the Present». Цей доробок 

відлунює рисами головної теми творчості письменника: людина і природа, їх 

стосунки. Поет занурюється у спогади про створення власного літературного 

твору пізньої години влітку (про це свідчить назва твору у перекладі – 

«Серпнева північ») у супроводі інших земних створінь. У вірші представлена 

зустріч людини з чотирма комахами – а longlegs (довгонога), a moth (метелик), 

a dumbledore (джміль), fly (муха), і стає зрозуміло, що людина і ці крихітні 

істоти зображені як рівні (останні, можливо, навіть вищі за людину, адже 

знають секрети буття – “They know Earth-secrets that know not I”).  

За своєю структурою вірш складається з двох строф по шість рядків 

кожна. У першій строфі на самому початку поет окреслює художній простір за 

допомогою предметів інтер’єру: останній літній місяць у назві твору; епітет 

темна лампа (“a shaded lamp”), який візуалізує атмосферу сутінок, або 

простору, в якому бракує світла; тактильний мікрообраз – штора (“a waving 

blind”), яка коливається від вітру, навіює легкий вітерець; слуховий мікрообраз  

– удари годинника з віддаленого поверху будівлі (“the beat of a clock from a 

distant floor”): читач розуміє, що вже досить пізня година. Далі за допомогою 

стилістичної синтаксичної моделі інверсії з’являються нові «дійові особи» –

образи комах. Кожна з них має свою характеристику, виражену епітетом 

окремо від означуваного слова, цим підкреслюється риса певної комахи: а 

longlegs – winged, a moth – horned, a dumbledore – spined. Особливу увагу поет 

приділяє мусі, яка через пізню годину наділена епітетом сонна (“sleepy”). 

Одночасно відбувається процес персоніфікації мухи, оскільки автор наділяє її 
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людськими характеристиками: ось вона «бездіяльно стоїть посеред сторінки», 

«тре руки» – напевно, тут авторський задум полягає у відображенні того 

моменту, коли письменник довго розмірковує, чекає на музу, шукає думки аби 

втілити їх у творі. Ця перша строфа загалом є розповідною та описовою. 

Спокійний і повільний темп на початку контрастує з останніми рядками, в яких 

міститься більше ритму та рухів завдяки особливому використанню 

синтаксису: поява комах ніби змінює ритм строки. Варто додати, що за 

допомогою неоднорідного метричного ритму – чергування ямбу у першому, 

третьому рядках та анапесту у другому та четвертих рядках першої строфи та 

неоднорідної схеми римування ABABСC Томас Харді створює образну 

картину: ефект хаотичного руху комах.     

У другій строфі відбувається зустріч ліричного героя із головними 

персонажами: “Thus meet we five”. До речі у цьому ж рядку помічаємо 

взаємозв'язок часових і просторових відносин (хронотоп): поет вказує на 

зустріч у цьому нерухомому місці/у цей момент часу (“at this point in space”). 

Комахи рухаються навколо нової чорнильниці, кружляють навколо, врізаються 

в лампу зі скла, падають. Цей невимушений природний рух переривається 

окликом: «Найпокірніші Божі, вони!», як свідоцтвом про те, що ліричний герой 

зацікавився поведінкою комах. Автор вживає дієслово “muse”, яке означає 

думати над чимось ретельно і довго, тобто підсилює важливість ситуації для 

героя та ретельність його дій. В останньому рядку ліричне «я» визнає мудрість 

крихітних творінь: «Вони знають земні таємниці, які не знаю я». Друга строфа 

має римування AABBCC, як наслідок – зміна настрою з описового на 

філософський. 

 Отже, можна дійти висновку, що літературне мистецтво являє собою 

сукупність художніх образів, адже слово, вжите в літературі, вже набуває 

образності – особливого стилістичного забарвлення, що створює певну 

емоційність та експресивність художнього твору загалом. Образ є невід’ємною 

складовою поетичної цілісності будь-якого літературного твору; він може 

відтворювати життєві реалії дійсності людини (природа, пейзаж, місто, 
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інтер’єр, відносини, почуття, настрій, портрети персонажів тощо) або ж час і 

простір зображуваних подій. Лінгвостилістичний аналіз – це процес 

інтерпретації художнього тексту, який передбачає тлумачення та обґрунтування 

образної, умовно ідеальної дійсності, декодування зашифрованих символів, 

смислів твору, що створені письменником за допомогою слова і представлені 

багатою палітрою тропів та стилістичних фігур.  
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Сучасне суспільство, яке прийнято називати інформаційним, сприймалося 

при його формуванні як „світле майбутнє” цивілізованого світу. Доступність до 

інформації, тісна комунікація незалежно від будь-яких обмежень повинна була 

сприяти духовному та інтелектуальному зростанню як окремої людини, так і 

суспільства в цілому. Разом з тим, головний ресурс – інформація, все більше 

проявляла себе не тільки як феномен розвитку, а і як феномен руйнування. 

Легкий доступ до інформації знижує її значущість та вартість, наповнює 

маніпулятивними елементами, інформаційним шумом та нав’язливим 

токсичним контентом. В умовах інформаційної навали людина може втратити 

можливість знаходження достовірного знання серед некорисного та 

неправдивого. Тим більше, що цього некорисного завжди більше. Так, 

Ж.Бодрійяр писав, підкреслюючи ще один феномен інформації, :”Информация, 

в которой отображается или через которую распостраняется событие, уже 

является искривленной формой этого события”. [1, с.119-120] Ці обставини 

обумовлюють втрату людиною чітких орієнтирів щодо знань не тільки 

сьогодення, але про минуле і майбутнє. Особливо це стосується історичної 

пам’яті  та проблем, пов’язаних із сприйняттям минулого. Тому актуальною 

постає питання інформаційної стійкості та здатності особистості обмежувати 

корисну інформацію. 
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До цієї проблеми в тій чи іншій ступені зверталися А.Бард, Ж.Бодрійяр, 

Я.Зодеквіст, Д.Лайон, К.Мей, П.Фрейре та інші. [2] Зацікавленість до проблем 

інформаційного впливу на суспільство проявляють і українські науковці 

О.Дарморіз, Л.В.Балабанова, А.В.Луговий, В.Г.Королько, К.В.Савельєва, 

Г.Г.Почепцов.[3] Про інтерес до теми сучасних гібридних війн свідчить значна 

кількість міжнародних та всеукраїнських конференцій останнього часу. Разом з 

тим, аналіз та характеристики інформаційної стійкості та її складових ще 

чекають своїх дослідників. 

Зважаючи на вищевикладене, метою статті є розкриття проблеми 

інформаційної стійкості в умовах токсичного контенту та пошук шляхів її 

вирішення. 

Інформаційна стійкість, на нашу думку, - це здатність людини самостійно 

набувати знання і соціальний досвід, враховувати діалектику інформаційного 

середовища, ефективно встановлювати доцільну комунікацію для вирішення 

нагальних потреб, запобігаючи інформаційним шумам та іншим загрозам 

середовища. 

Інформація повинна бути розумно оптимізованою, адже її цінність не в 

різнобарв’ї, а в необхідній змістовності. Але чи здатна людина проявити ці 

якості в глобалізованому світі, який, на думку З.Баумана, „роз’єднає не менше, 

ніж об’єднає; вона роз’єднає об’єднуючи - розколи відбуваються з тих самих 

причин, що і зростання одноманітності світу”. [4, с.6] В сучасному світі, де 

комунікація стала супердоступною, люди все більше усамітнюються; 

маргіналізація досягає неймовірного рівня, люди втрачають довіру до 

суспільства і один до одного, нерівність в здобутті знань і освіти стає 

проблемою всіх світових спільнот. На інформаційну стійкість людини впливає і 

громадська думка, особливо якщо це думка натовпу. Г.Лебон вважав, що 

натовп спонукає особу до думок та вчинків, які їй не притаманні. Деякі західні 

філософи (Х.Ортега-і-Гассет, С.Московічі) характеризують сучасність як „вік 

натовпу”, особливо в суспільствах із послабленою державною владою. „Маса – 
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це „середня людина”... маса – це той, хто не може оцінити себе як з негативної, 

так і з позитивної точки зору...” [5, с.42] Якщо людина не має бажання і 

свободи діяти самостійно, - вона буде споживати будь-яку інформацію 

незалежно від її достовірності, але співзвучної до її прагнення „бути, як всі”.  

Громадська думка формується під впливом інформації, яка 

розповсюджується за допомогою доступних спільноті певних засобів: 

акустичних, відеовізуальних, особистісно-комунікативних і неофіційних. 

Правдивість і хибність висловлювань громадськості залежить від джерел і 

засобів, з яких вона черпає свої знання. Негативна та позитивна зміна 

громадської думки залежить від ступеня компетентності, характеру соціальних 

інтересів та масовості засобів розповсюдження. На думку Л.В.Балабанової, 

особливу увагу слід звертати на неофіційні засоби розповсюдження інформації 

(чутки, плітки), які мають визначальне значення при формуванні громадської 

думки. [6, с.70] Слід враховувати і те, що із сукупності явищ спільнота обирає 

ті проблеми, на які спрямована її зацікавленість. 

На некритичну та самотню особистість, яка прагне до об’єднання „з 

усіма”, до комунікації, впливають цілеспрямовані і довільні маніпуляції, 

дифамації, фейки тощо, які викривляють реальний світ. Відомий 

американський дослідник Н.Хомськи виділив основні способи маніпуляції: 

- відволікання уваги на другорядну інформацію (наприклад, в умовах 

війни на Сході країни актуалізують світські новини або кримінальні розбірки); 

- створення проблеми, а потім її „успішне” вирішення; 

- застосування непопулярних заходів поетапно; 

- використання емоційної складової більше, ніж практично-раціональної; 

- загострення проблем релігійного, етнічного, вікового, статевого 

характеру з метою розколу суспільства; 

- перевантаження мови та використання двозначності з метою камуфляжу 

змісту (наприклад, використання як синонімів понять „ополченець – найманець 

– доброволець - терорист” тощо). 
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Маніпуляції провокують інформаційні шуми, стан тривоги і напруги. 

Саме інформаційна експансія призводить до втрати внутрішнього контролю, 

невпевненості, безнадії тощо. Особливо вразливими є люди похилого віку, які 

звикли до, на їх думку, достовірної офіційної інформації. Вони легко вірять 

пліткам, фейкам, а іноді виступають їх розповсюджувачами. Такі висновки 

можна зробити на підставі Google-анкетування, яке було проведене серед 

українців з 1 по 26 жовтня 2020 року згідно з міжнародною програмою Peer 2 

Peer. Причому, на запитання: „Як часто ви маєте справу з фейками в своїй 

роботі?” - 86,7% аналітиків і представників засобів масової інформації 

відповіли ствердно. 

Для набуття інформаційної стійкості, на наш погляд, необхідно 

формувати культуру мислення і сприйняття інформації. Критичне мислення – 

шлях, який допоможе розділити „сенс і нонсенс” і протидіятиме агресії 

неправдивої інформації. 

Як відомо, критичне мислення – це процес, який починається з отримання 

необхідної інформації, а завершується прийняттям рішення. Іноді мислення 

перешкоджає дії або робить її зайвою, але, як правило, мислення впливає на дію 

корисно, спричинює її виконання, навіть непомітні дії спровоковані мисленням 

(ефект Карпентера). Процес формування критичного мислення складний і 

багатовекторний. Він потребує часу, вдумливості і відповідних знань. В умовах 

прискорення часу сучасна людина все частіше прагне простих рішень за 

короткий час. На думку американського філософа Дж. Нейсбіта, „ми хочемо 

швидких рішень від релігії до здорового харчування”.  

Критичне мислення обумовлене необхідним базовим знанням в тій чи 

іншій галузі. Зважаючи на це, навчання впродовж життя стає життєвою 

необхідністю. А прагнення простих і швидких рішень в сприйнятій інформації 

може привести до критиканства, а іноді і ксенофобії. 

Мислення - процес логічний. Не маючи уявлень про культуру мислення, 

неможливо проводити якісний аналіз наданої інформації. Ми вважаємо 
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доречним широке впровадження логіки в освітній процес. Загальне скорочення 

аудиторних занять, дистанційна освіта в умовах карантину, скорочення циклів 

гуманітарних знань навіть у вишах вже проявляє свої негативні результати. 

Іноді навіть формально високоосвічені особи не можуть надати ані визначення 

необхідного поняття, ані умовиводу; не говорячи вже про структурування 

системного знання. Критично мисляча людина здатна самостійно виокремити 

ефективну достовірну інформацію, але для цього їй потрібно надати 

відповідний інструментарій, головним з яких є логіка. На жаль, в нашому 

випадку наука з тисячолітнім досвідом застосування не є пріоритетом ані 

середньої, ані вищої освіти. Тим більше, що не всі філософи сучасності 

вважають інформацію синонімом знання. Інформація продукує зміст, але може 

втрачати велику кількість інших змістів, які закладені в явищі або предметі. 

Інтонація, емоція, вплив особистісного середовища – все впливає на 

формування реального. Критично мисляча особистість враховує 

багатовекторність можливого застосування „змістів та значень”, закладених в 

інформації та позбавляється парадоксального алгоритму своїх рішень і дій. 

Інформаційна стійкість обумовлена і станом суспільства в його 

відношенні до свободи творчості широкого діапазону. Стандартизація і 

догматизація мислення, як відомо, веде до конформізму. Не може бути 

самостійного погляду на інформаційний простір, якщо суб’єкти знаходяться в 

межах не тільки формальних, але і змістовних обмежень. Токсичний контент не 

тільки „інформаційна” зброя, але і наслідки поверхневого знання, розуміння, 

сприйняття та загальної непідготовленості. В роботі „Про свободу” Джон Міль 

писав: „Если большинству активнейших и любознательнейших умов советуют 

держать при себе свои принципы и убеждения, а обращаясь к публике, 

стараться, насколько возможно, приспособить их к тем взглядам, с которыми 

они в душе не согласны, - то открытые, бесстрашные натуры и интеллекты 

расцвести при этом не могут. Появляются соглашатели, приспособленцы, сами 

не верящие в то, что проповедуют”. [7] Таким чином, не може бути 
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інформаційно стійкою особистість, яка не має відповідних знань щодо 

достовірної інформації, логічно побудованих висновків, критичного мислення 

та свободи комунікації. 

Висновки. 

1. В умовах сучасного суспільства феномен інформації набуває все більш 

протиречного характеру. 

2. Особлива увага науковців спрямована на формування інформаційної 

стійкості в умовах токсичного контенту та розширеного доступу до інформації. 

Навіть на стадії отримання нас очікує інформаційна експансія і небезпека 

втрати змісту. 

3. Критичне мислення на підґрунті культури мислення і свободи 

комунікації – основний шлях формування інформаційної стійкості. 
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Разнообразие видов крипто-активов к началу 2021 года насчитывало 

более 5500 видов с общей капитализацией свыше 300 миллиардов долларов. 

Невозможно отрицать существование как легального, так и нелегального 

оборота криптовалюты. Легальный оборот касается, в первую очередь, 

обменных операций между крипто-активами. Нелегальный оборот касается, 

среди прочего, покупки и продажи товаров, изъятых из оборота, на даркнет 

маркетплейсах, легализации денежных средств, полученных незаконным путем, 

уклонения от контроля за движением капитала. В данном контексте 

криптовалюта выступает в качестве средства платежа. Необходимо отметить, 

что, согласно данным Австралийских исследователей, более половины 

трансакций Биткоина связаны с нелегальной деятельностью, а учетом того 

факта, что Биткоин занимает доминирующие позиции среди крипто-активов по 

капитализации (63%), это является немаловажным наблюдением. 

Кроме того, если говорить про криптовалюту вне контекста 

использования ее в противозаконных целях, необходимо отметить 2 

глобальных изменения, произошедших за последние годы, а именно: (1) во-

первых, массовый рост числа так называемых «частных токенов», выпускаемых 

mailto:v.alizade@inno.mgimo.ru
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на существующих платформах с целью сбора средств; (2) а, во-вторых, 

появление так называемых «стейблкоинов» и цифровых валют центральных 

банков. Данные тенденции повлекли смещение фокуса различных нормативных 

властей, нормотворческих органов и ученых-юристов в сторону расширения 

используемой терминологии и перехода от понятия «крипто-валюта» к 

понятию «крипто-активы», используемому в более широком смысле и 

охватывающему, помимо крипто-валюты, токены, стейблкоины и цифровые 

валюты центральных банков. 

В настоящее время понятие «крипто-активов» используется в отношении 

широкого круга активов. Несмотря на частое использование данного понятия, 

тем не менее единое определение «крипто-активов» не было выработано, а 

различные нормотворческие органы выработали свои определения, исходя из 

целей мониторинга, надзора или иных целей. Так: 

• Целевая группа Европейского Центрального Банка по крипто-

активам дает достаточно узкое определение: «любой актив, 

зарегистрированный в цифровой форме, который не является и не 

представляет собой финансовое требование либо финансовое обязательство 

физического или юридического лица и которое не воплощает имущественное 

право в отношении юридического лица»1; 

• Международная организация комиссий по ценным бумагам дает 

следующее определение: «тип частного актива, который зависит, в первую 

очередь, от криптографии или распределенного реестра или аналогичной 

технологии как части предполагаемой или неотъемлемой ценности, и может 

представлять собой актив, такой как валюта, товар или ценная бумага, или 

быть производным инструментом на товар или ценную бумагу»2; 

                                           
1 ECB CRYPTO-ASSETS TASK FORCE, “Crypto-Assets: Implications for financial stability, monetary policy, and 
payments and market infrastructures”, ECB Occasional Paper No. 223, May 2019, 7 (electronically available via 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op223~3ce14e986c.en.pdf) 
2 IOSCO, “Consultation Report on the Issues, Risks and Regulatory Considerations Relating to Crypto-Asset Trading 
Platforms”, May 2019, https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD627.pdf, 1; IOSCO, “Final Report on the 
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• Совет по Финансовой Стабильности предложил аналогичное 

определение: «тип частного актива, который зависит, в первую очередь, от 

криптографии и распределенного реестра или аналогичных технологий как 

часть их воспринимаемой или неотъемлемой ценности»3; 

• Европейская организация по ценным бумагам и рынкам 

определяет крипто-актив как «тип частного актива, который зависит, в первую 

очередь, от криптографии и распределенного реестра или аналогичных 

технологий как часть их воспринимаемой или неотъемлемой ценности», при 

этом используя данный термин как в отношении «виртуальной валюты», так и 

в отношении «цифровых токенов» (которые Организация определяет как 

«любое цифровое представление интереса, который может иметь ценность, 

право на получение выгоды или выполнять указанные функции или могут не 

иметь определенной цели и использования»). Согласно Европейской 

организации по ценным бумагам и рынкам «крипто-актив» также обозначает 

актив, который не выпущен центральным банком»4; 

• Европейская банковская организация определяет крипто-актив 

таким же образом: «актив, который (1) зависит, в первую очередь, от 

криптографии и распределенного реестра или аналогичных технологий как 

часть их воспринимаемой или неотъемлемой ценности, (2) не выпущен и не 

гарантируется центральным банком или государственным органом, (3) может 

использоваться как средство обмена, в инвестиционных целях, для доступа к 

товару или услуге»5; 

                                                                                                                                            
Issues, Risks and Regulatory Considerations Relating to Crypto-Asset Trading Platforms”, February 2020, 
https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD649.pdf, 1.  
3 FSB, “Crypto-assets: work underway, regulatory approaches and potential gaps”, May 2019, 
https://www.fsb.org/wpcontent/uploads/P310519.pdf, p. 10. // G7 WORKING GROUP ON STABLECOINS, 
“Investigating the impact of global stablecoins”, October 2019, https://www.bis.org/cpmi/publ/d187.pdf, 1. 
4 ESMA, “Advice on Initial Coins Offerings and Crypto-Assets”, January 2019, 
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-157-1391_crypto_advice.pdf, p. 42. 
5 EBA, “Report with advice for the European Commission on crypto-assets”, January 2019, https://eba.europa.eu/eba-
reports-on-cryptoassets, 10-11.  
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• В Российской Федерации 1 января 2021 году вступил в силу 

Федеральный закон «О цифровых финансовых активах», который содержит 

следующее определение: «Цифровыми финансовыми активами признаются 

цифровые права, включающие денежные требования, возможность 

осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в 

капитале непубличного акционерного общества, право требовать передачи 

эмиссионных ценных бумаг, которые предусмотрены решением о выпуске 

цифровых финансовых активов в порядке, установленном настоящим 

Федеральным законом, выпуск, учет и обращение которых возможны только 

путем внесения (изменения) записей в информационную систему на основе 

распределенного реестра, а также в иные информационные системы»6. 

Крипто-активы существуют в различных формах и обладают отличными 

друг от друга характеристиками. Глобально представляется возможным 

разделить крипто-активы на 2 группы: крипто-валюта и токены. Крипто-

валюты, например Биткоин или Лайткоин, представляют собой крипто-активы, 

созданные или предназначенные для выполнения роли валюты, то есть 

функционировать как универсальное средство обмена, средство сбережения и 

расчетная единица7. Они предназначены для создания альтернативы фиатным 

валютам, платежным средствам, выпущенным государством8. Токены, в свою 

очередь, это крипто-активы, которые предлагают своим держателям 

определенные экономические права, права управления, права потребления 9 . 

                                           
6 ФЗ от 31.07.2020 №259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ» - 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358753/e21bf6629de12458b6382a7c2310cc359186da60/ 
7 C. BROWN, T. DOLAN and K. BUTLER, “Crypto-Assets and Initial Coin Offerings” in J. MADIR (ed.), Fintech – 
Law and Regulation, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2019, (74) 76.  
8 R. HOUBEN and A. SNYERS, “Cryptocurrencies and blockchain: legal context and implications for financial crime, 
money laundering and tax evasion”, European Parliament study, July 2018, 20-23 (electronically available via 
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/150761/TAX3%20Study%20on%20cryptocurrencies%20and%20blockchain.p
df). 
9 A. SNYERS and K. PAUWELS, “De ITO: a new kid on the block in het kapitaalmarktenrecht”, TBH 2019/2, (174) 
179-181; T. MAAS, “Initial coin offerings: when are tokens securities in the EU and US?”, February 2019, 21-23 
(electronically available via https://ssrn.com/abstract=3337514); M. NANNINGS, “Kwalificatie van crypto-assets als 
effect”, TFR 2019/12, (623) 624-625. 
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Иными словами, токены являются цифровыми представлениями интереса или 

права на доступ к определенным активам, продуктам или услугам10. Токены 

обычно выпускаются на существующей платформе или блокчейне для 

привлечения капитала для новых предпринимательских проектов, для 

финансирования стартапов или инновационных исследовательских проектов11. 

Первыми среди крипто-активов появились крипто-валюты, создание Биткоина 

датируется 2008- началом 2009 года 12 . Токены, как результат транзакции, 

проводимой эмитентом в связи со сбором финансовых ресурсов13, приобрели 

широкую популярность к концу 2017 года. Ввиду этого токены считаются 

«вторым поколением» крипто-активов. 

Что касается цифровых валют центральных банков, в первую очередь 

нужно сказать, что Президент Европейского Центрального Банка на заседании 

Экономического комитета Европарламента затронул вопрос цифровых валютах 

центральных банков, отметив, что Европейский Центральный Банк играет роль 

в оценке того, имеют ли они ценность для европейских граждан и экономики в 

целом 14 . При этом Европейский Центральный Банк не единственный 

центральный банк, проявляющий интерес к данному вопросу. В течение 

последних нескольких лет различные центральные банки и ученые уделяют 

пристальное внимание цифровым валютам центральных банков.  

                                           
10 ESMA, “Advice on Initial Coins Offerings and Crypto-Assets”, January 2019, 
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-157-1391_crypto_advice.pdf, 42; C. BROWN, T. 
DOLAN and K. BUTLER, “Crypto-Assets and Initial Coin Offerings” in J. MADIR (ed.), Fintech – Law and 
Regulation, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2019, (74) 76. 
11 F. ANNUNZIATA, “Speak, If You Can: What Are You? An Alternative Approach to the Qualification of Tokens 
and Initial Coin Offerings”, Bocconi Legal Studies Research Paper No. 2636561, February 2019, 4 (electronically 
available via https://ssrn.com/abstract=3332485). 
12 https://bitcoin.org/bitcoin.pdf. // T. MAAS, “Initial coin offerings: when are tokens securities in the EU and US?”, 
February 2019, 15-17 (electronically available via https://ssrn.com/abstract=3337514). 

 
13 F. ANNUNZIATA, “Speak, If You Can: What Are You? An Alternative Approach to the Qualification of Tokens 
and Initial Coin Offerings”, Bocconi Legal Studies Research Paper No. 2636561, February 2019, 4 - 
https://ssrn.com/abstract=3332485. 
14 Вступительная речь Президента Европарламента на заседании Экономического комитета Европарламента, 2 
декабря 2019, https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2019/html/ecb.sp191202~f8d16c9361.en.html 

https://bitcoin.org/bitcoin.pdf.%20/
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Цифровые валюты центральных банков, или суверенные валюты, пока не 

существуют в реальности, лишь на уровне пилотных проектов или идей. Они 

могут быть созданы разными способами15, к тому же в настоящее время не 

существует единого определения цифровых валют центральных банков, а 

различные международные институты и правовые школы определяют их 

следующим образом: 

• «новая форма цифровых денег центрального банка, которая 

отлична от резервов и расчетных остатков коммерческих банков в 

центральных банках»16; 

• «деньги центрального банка, выраженные в официальной расчетной 

единице, для пользователей общего назначения, которые могут 

обмениваться по единому курсу децентрализованным образом»17; 

• «цифровой актив, выпущенный центральным банком для целей 

оплаты и расчетов, при розничных или оптовых сделках»18; 

• «некая форма денежной единицы центрального банка, которая 

обрабатывается электронными способами и доступна широкому 

кругу лиц»19. 

В самых общих чертах, цифровую валюту центрального банка можно 

охарактеризовать как «денежная стоимость, которая хранится в электронном 

                                           
15 ECB CRYPTO-ASSETS TASK FORCE, “Crypto-Assets: Implications for financial stability, monetary policy, and 
payments and market infrastructures”, ECB Occasional Paper No. 223, May 2019, 32 (electronically available via 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op223~3ce14e986c.en.pdf).  

 
16 CPMI, “Central bank digital currencies”, March 2018, 1 (electronically available via 
https://www.bis.org/cpmi/publ/d174.pdf) 
17 H. DE VAUPLANE, “Cryptocurrencies and Central Banks” in J. MADIR (ed.), Fintech – Law and Regulation, 
Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2019, (102) 117 
18 OMFIF and IBM, “Retail CBDCs. The next payments frontier”, 2019, 2 (electronically available via 
https://www.omfif.org/wpcontent/uploads/2019/11/Retail-CBDCs-The-next-payments-frontier.pdf).  
19 U. BINDSEIL, “Central bank digital currency - financial system implications and control”, July 2019, 2 
(electronically available via https://ssrn.com/abstract=3385283).  
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виде, представляет собой обязательство центрального банка и может 

использоваться для осуществления платежей»20. 

Кроме того, цифровые валюты центральных банков не стоит путать с 

крипто-активами, поскольку последние, во-первых, носят частный характер, а, 

во-вторых, выпуск крипто-актива основывается на использовании технологии 

распределенного реестра или похожей технологии, а выпуск цифровой валюты 

центрального банка не зависит от использования конкретной технологии 21 . 

Технологии распределенного реестра могут использоваться, но для многих 

центральных банков остается неясно, являются ли они лучшим способом 

внедрения цифровых технологий22. 

Среди крипто-активов особое место занимают так называемые 

«стейблкоины». В 2019 году общественность познакомилась с проектом 

«Фейсбук Весы» (в настоящее время Diem) и узнала о концепции 

«стейблкоина». Для определения различий между популярными крипто-

валютами, такими как Биткоин, Лайткоин, и «стейблкоином» необходимо 

сделать отсылку к истокам крипто-валют и упомянуть, что они были созданы в 

качестве нового платежного средства для общества. Однако, результат 

получился иной: ранние крипто-валюты используются скорее, как 

спекулятивный актив, а не как средство платежа. А как показывают 

многочисленные исследования, в качестве средства платежа они выступают 
                                           
20 W. ENGERT and B. S. C. FUNG, “Central Bank Digital Currency: Motivations and Implications”, Bank of Canada 
Staff Discussion Paper, November 2017, 1-2 (electronically available via https://www.bankofcanada.ca/wp-
content/uploads/2017/11/sdp2017-16.pdf); H. DE VAUPLANE, “Cryptocurrencies and Central Banks” in J. MADIR 
(ed.), Fintech – Law and Regulation, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2019, (102) 117. 

 
21 ECB CRYPTO-ASSETS TASK FORCE, “Crypto-Assets: Implications for financial stability, monetary policy, and 
payments and market infrastructures”, ECB Occasional Paper No. 223, May 2019, 32 (electronically available via 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op223~3ce14e986c.en.pdf); D. BULLMANN, J. KLEMM and A. 
PINNA, “In search for stability in crypto-assets: are stablecoins the solution?”, ECB Occasional Paper No. 230, August 
2019, 8 (electronically available via https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op230~d57946be3b.en.pdf).  
22 OMFIF and IBM, “Retail CBDCs. The next payments frontier”, 2019, 35 (electronically available via 
https://www.omfif.org/wpcontent/uploads/2019/11/Retail-CBDCs-The-next-payments-frontier.pdf). See to the contrary: 
H. DE VAUPLANE, “Cryptocurrencies and Central Banks” in J. MADIR (ed.), Fintech – Law and Regulation, 
Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2019, (102) 117. 
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зачастую лишь в незаконных операциях. Основной причиной, по которой 

крипто-валюты не используются в качестве средства платежа является тот 

факт, что их стоимость, то есть цена, по которой они торгуются, является 

крайне волатильной. Ввиду чего некоторые крупные игроки рынка крипто-

активов задались идеей создания нового, более стабильного, вида крипто-

валюты23. 

Стейблкоины представляют собой подвид криптовалюты, которые 

обычно привязаны к цене другого актива или пула активов, разработанные для 

поддержания стабильной цены 24 . В отличие от традиционных криптовалют, 

которые обычно децентрализованы 25 , у которых нет идентифицированного 

эмитента или, по крайней мере, организации, которую могли бы привлечь к 

ответственности пользователи монеты, «стейблкоины» обычно представляют 

собой «требование». Примерами «стейблкоинов», которые в настоящее время 

уже находятся в обороте, является “tether” (USDT) 26 , «мульти-коллатерал 

DAI»27 (DAI), «Гемини доллар» (GUSD)28.  

Изменят ли цифровые валюты центральных банков и «стейблкоинов»  

правила игры? Очевидно лишь, что сочетание недостаточности правового 

регулирования в законодательстве ЕС, а также в национальном 

                                           
23 I. G.A. PERNICE, S. HENNINGSEN, R. PROSKALOVICH, M. FLORIAN, H. ELENDNER and B. 
SCHEUERMANN, “Monetary Stabilization in Cryptocurrencies—Design Approaches and Open Questions”, June 
2019, 1 (electronically available via https://ssrn.com/abstract=3398372); D. BULLMANN, J. KLEMM and A. PINNA, 
“In search for stability in crypto-assets: are stablecoins the solution?”, ECB Occasional Paper No. 230, August 2019, 6 
(electronically available via https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op230~d57946be3b.en.pdf). 
24 OMFIF and IBM, “Retail CBDCs. The next payments frontier”, 2019, 2 (electronically available via 
https://www.omfif.org/wpcontent/uploads/2019/11/Retail-CBDCs-The-next-payments-frontier.pdf). See also V. BRÜL, 
“Libra – A Differentiated View on Facebook’s Virtual Currency Project”, Intereconomics 2020/1 (ZBW – Leibniz 
Information Centre for Economics), 55. 
25 See also D. A. ZETZSCHE, R. P. BUCKLEY and D. W. ARNER, “Regulating LIBRA: The Transformative 
Potential of Facebook’s Cryptocurrency and Possible Regulatory Responses”, European Banking Institute Working 
Paper Series 2019/44, July 2019, 6 (electronically available via https://ssrn.com/abstract=3414401). 
26 См. https://tether.to.  
27 См. https://makerdao.com/en/ 
28 См. https://gemini.com/dollar 
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законодательстве государств, расширяющийся крипто-сектор, в частности 

появление и развитие проекта Diem (который расценивается многими 

регуляторами и политиками как угроза для финансовой стабильности и 

национального суверенитета) вынуждает Европейский Союз действовать. 

Для того чтобы понять заинтересованность центральных банков в 

выпуске собственных цифровых валют необходимо, в первую очередь, понять, 

что ландшафт цифровых платежей значительно развился на последнее 

десятилетие. В настоящее время поскольку исследование возможностей 

цифровой валюты находится в своем зените, интересно узнать, что же на самом 

деле происходит внутри подобных исследований. За пределами зоны евро 

Шведский центральный банк (Sverieges Riksbank) работал над созданием 

проекта цифровой валюты центрального банка для розничной торговли, “e-

krona” 29 , мотивированный сокращением использования наличных денег в 

Швеции. Разработки были начаты в 2017 году, а в настоящее время готовится 

запуск пилотной программы30. 

За пределами Европы, в Уругвае, Центральный банк Уругвая закрыл 

небольшую пилотную программу по цифровой валюте центрального банка для 

розничной торговли «e-peso». Физические лица и компании, которые были 

отобраны для участия в данном проекте, могли держать «e-pesos» на 

электронных кошельках.  

Крипто-активы и блокчейн является обширной темой. В настоящее время 

существует более 10 000 видов криптовалют, способов применения технологии 

блокчейн также огромное множество. Кроме того, существуют токены как 

инвестиционный продукт, а также иные крипто-активы. Национальное 

                                           
29 См. https://www.riksbank.se/en-gb/payments--cash/e-krona/.  
30 См. https://www.reuters.com/article/swed en - cenbank/swedens-central-bank-says-to-launch-digital-currency-pilot-
project-idUSL8N28N463. 
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законодательство государств, а также законодательное регулирование ЕС, 

международных организаций пока «не успевает» за развитием технологий. 
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Міжнародне право – це система юридичних принципів і норм 

договірного і звичаєвого характеру, що регулюють відносини між державами та 

іншими суб’єктами міжнародного права з метою забезпечення миру і 

співробітництва.[3] Воно відрізняється від інших правових систем за методами 

правового регулювання, об’єктом, суб’єктами права, за способами 

нормоутворення і забезпечення юридичної сили. Особливості міжнародного 

права випливають із характеру його суб’єктів, якими є незалежні і суверенні 

держави, міжнародні міжурядові організації, про правосуб’єктність яких мова 

буде йти далі [5]. 

Специфіка системи міжнародного права пояснюється перш за все 

особливостями об’єкта регулювання, його суб’єктів, порядком створення і 

функціонування норм. Об’єктом регулювання норм міжнародного права є 

суспільні відносини між акторами міжнародної системи. Причому сама ця 

система істотно відрізняється від внутрішньодержавної системи за елементами, 

які її утворюють, характером їх зв’язку, взаємодії й взаємопроникнення, 

попередження й усунення конфліктних ситуацій. 

Основною функцією міжнародного публічного права є управління 

діяльністю суб’єктів у відповідних сферах міжнародних відносин. Міжнародне 

право являє собою необхідний елемент організації міжнародних зносин і 

управління ними. 
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Норми міжнародного права створюють права й обов’язки тільки для 

суб’єктів міжнародного права. Органи державної влади й інші суб’єкти, що 

знаходяться на території держави, безпосередньо нормам міжнародного права 

не підпорядковуються. 

Реалізація міжнародних зобов’язань на внутрішньодержавному рівні 

здійснюється шляхом входження норм міжнародного права в норми 

внутрішньодержавного права [4, с. 107]. 

Суб’єктами внутрішньодержавного права є індивіди, юридичні особи і 

державні органи. При цьому головним актором внутрішньодержавної системи 

виступає громадянин. Саме громадяни створюють державу та її органи, щоб 

вони служили їм відповідно до норм внутрішньодержавного права [2]. 

Розвиток системи міжнародного права після Другої світової війни 

знайшов своє відображення у відповідних дослідженнях. За побудовою         Г. 

Даама система міжнародного права складається з: 

– норм та інститутів міжнародного права, які визначають правове 

становище державної влади в міжнародних відносинах; 

– статусу органів держави; 

– статусу народів та індивідів; 

– норм та інститутів, які стосуються державної території та простору 

за межами державного суверенітету; 

– міжнародних організацій; 

– правових угод і договорів; 

–  порушень міжнародного права (норми, що регулюють питання 

міжнародної відповідальності держав, міжнародних організацій та індивідів) [7, 

с. 145]. 

Система міжнародного права включає: 

– міжнародну правотворчість; 

– міжнародну відповідальність; 

– право міжнародних договорів; 
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– право міжнародних організацій; 

– право зовнішніх відносин; 

– право міжнародної безпеки; 

– міжнародне право в період збройних конфліктів; 

– міжнародно-правовий статус населення; 

– міжнародне гуманітарне право; 

– міжнародне економічне право; 

– міжнародне кримінальне право; 

– міжнародно-правовий статус території; 

– міжнародне морське право; 

– міжнародне повітряне право; 

– міжнародне космічне право тощо. 

Система міжнародного права як юридичної науки ширша, ніж система 

галузі, та, крім вищевказаних підсистем, включає теоретичні положення 

(предмет, метод, функції, суб’єкти та історія міжнародного права, взаємодія 

міжнародного та внутрішньодержавного права тощо). Сучасне міжнародне 

право часто називають правом Статуту ООН. І дійсно, саме Статут ООН 

закріпив основні принципи міжнародного права, які на 25-й сесії Генеральної 

Асамблеї ООН (1970 р.) були конкретизовані у відповідній декларації [1]. 

В міжнародному праві відіграють основну, часто визначальну роль 

загальносистемні інститути міжнародного права. Загальносистемні інститути 

міжнародного права – це особлива сукупність норм, покликаних забезпечувати 

стійкість системи права. У системі міжнародного права вони є тим ядром, 

навколо якого формуються галузі міжнародного права. 

У системі міжнародного права розрізняють основні, профільні, традиційні 

і комплексні галузі. Практичною доцільністю керуються науковці, коли 

впроваджують поняття профільної галузі – це всеосяжний масив норм 

регулювання конкретного виду міжнародних відносин [6]. 
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Висновки. Таким чином, міжнародне право – це система юридичних 

принципів і норм договірного і звичаєвого характеру, що регулюють відносини 

між державами та іншими суб’єктами міжнародного права з метою 

забезпечення миру і співробітництва. Система міжнародного права складається 

з  норм міжнародного права (договірних і звичайно-правових); інститутів 

міжнародного права (в залежності від складності, тобто наявності у їхньому 

складі інститутів більш низького порядку, поділяються на прості та складні, або 

ж субінститути, власне інститути та генеральні інститути); галузей 

міжнародного права. 
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Використання спеціальних знань є важливим засобом забезпечення 

повного, швидкого та неупередженого розслідування. Особливо це стосується 

розслідування злочинів, пов’язаних з приватизацією, адже особі, зокрема 

слідчому, без спеціальних знань важко розібратися у тонкощах та особливостях 

приватизаційних процесів.  

Метою застосування спеціальних знань є безпосереднє виявлення, 

фіксація, попереднє вивчення, оцінка і використання доказів, вирішення 

питання про їх наявність і допустимість, правильна кваліфікація вчиненого, 

визначення предмета і меж доказування, якісне проведення процесуальних дій, 

організація взаємодії зі знаючими особами (фахівцями, експертами) у процесі 

розкриття і розслідування злочинів. 

І.В. Постика визначає спеціальні знання як сукупність пізнань у певній 

галузі науки, техніки чи мистецтва на сучасному рівні їх розвитку, 

застосовуваних з метою доказування, яке провадиться у встановленому законом 

порядку  [1].  

М. І. Скригонюк визначає, що спеціальні знання в кримінально-

процесуальній діяльності застосовуються у двох формах. Перша форма 

передбачає використання слідчим знань спеціалістів у процесі провадження 

окремих слідчих дій при пошуку і фіксації доказів. Друга форма реалізується 
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слідчим в іншому процесуальному значенні - шляхом призначення і проведення 

експертиз при розслідуванні кримінального провадження про злочин [2]. 

Аналіз форм використання спеціальних знань, та специфіка злочинів, 

пов’язаних з приватизацією комунальної власності дозволяє виділити ряд 

безпосередніх напрямків використання спеціальних знань. На нашу думку, при 

розслідуванні даного виду злочинів основними напрямками використання 

спеціальних знань є:  

1. безпосереднє провадження слідчим слідчих дій;  

2. залучення спеціаліста;  

3. проведення експертиз.  

У процесі розслідування злочинів, пов’язаних з приватизацією 

найчастіше виникає потреба у призначенні криміналістичної експертизи 

почерку та підписів. Основним завданням почеркознавчої експертизи є 

ідентифікація виконавця рукописного тексту, рукописних записів та підписів. 

Отримані внаслідок такої експертизи дані в подальшому можуть бути 

використані як докази. 

Наприклад, ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. 

Черкаси від 19 серпня 2019 року по справі № 711/6687/19 задоволено 

клопотання старшого слідчого ВП ГУНП в Черкаській області про призначення 

експертизи, у кримінальному провадженні № 42018251010000156, внесеного до 

Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.09.2018 за ознаками кримінальних 

правопорушень, передбачених ст. 191 ч. 5, ч. 2 ст. 366 КК України [3].  

Ще однією поширеною експертизою, яка призначається у провадженнях, 

пов’язаних з приватизацією комунальною власності, є судово-економічна 

експертиза, метою якої є визначення реальної вартості об’єкту приватизації. 

Наприклад, ухвалою слідчого судді Комінтернівського районного суду 

Одеської області від 11 жовтня 2019 року задоволено клопотання заступника 

начальника Лиманського ВП ГУНП в Одеській області, про доручення 

проведення судової економічної експертизи у кримінальному провадженні 



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

© Красношлик А.О. 334 

№42019161330000015 від 25.03.2019 року, внесеного до ЄРДР за ознаками 

кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 366 КК України.  

У провадженнях де фігурують службові особи та вирішується питання 

притягнення до кримінальної відповідальності за отримання неправомірної 

вигоди призначається судово-хімічна експертиза.  

Наприклад, ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду 

м. Запоріжжя від 14 червня 2019 року по справі № 335/6356/19  задоволено 

клопотання старшого слідчого ВП ГУНП в Запорізькій області про призначення 

судово-хімічної експертизи у кримінальному провадженні № 

12018080000000382, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 

грудня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, 

передбачених ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 369-2 КК України [5].  

Важливою умовою організації протидії злочинам, пов’язаним з 

приватизацією комунальної власності, є діяльність слідчого при розслідуванні 

кримінальних проваджень. Складність даної категорії проваджень пов’язана зі 

складним бюрократичним процесом приватизації комунального майна. 

Низький рівень підготовки співробітників правоохоронних органів до 

виявлення та розслідування даної категорії злочинів породжує високу 

латентність злочинів, пов’язаних з приватизацією комунальної власності, що 

породжує у суспільстві атмосферу «безкарності».  

Позитивних результатів розслідування злочинів, що вчиняються у процесі 

приватизації, можна досягти лише при своєчасному, повному і тактично-

правильному комплексному поєднанні таких слідчих дій як виїмка і огляд 

документів, допит, обшук, призначення і проведення судових експертиз. 

Ситуації, що звичайно складаються при проведенні обшуків у справах 

досліджуваної нами категорії, можна диференціювати на дві групи: а) обшук, 

спрямований на вилучення предметів, документів або цінностей в осіб, 

безпосередньо не причетних до злочину; б) обшук з метою вилучення 

предметів, документів або цінностей в особи, яка ймовірно брала участь у 
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вчиненні злочину. Одночасно з проведенням обшуків здійснюються виїмка 

документів. Якщо для розкриття всіх злочинів загально-кримінального 

характеру основним засобом є сліди на місці події, в їх широкому розумінні, то, 

стосовно до розкриття злочинів, що вчиняються у процесі приватизації 

державного та комунального майна, таким основним засобом є документи. 

Огляд таких документів є найважливішою невідкладною слідчою дією при 

розслідуванні даної категорії справ та найціннішим джерелом криміналістичної 

інформації.  

Допит - невід'ємна, обов'язкова слідча дія при розслідуванні будь-яких 

злочинів. У загальному вигляді коло допитуваних у справах про злочини 

досліджуваної категорії утворює три великі групи: а) особи, які перебувають у 

трудових відносинах відносно об'єктів приватизації; б) особи, які перебувають 

у трудових відносинах з об'єктом що приватизується; в) всі інші особи, які 

володіють доказовою інформацією [6].  

Важливість правильної діяльності органів досудового розслідування, 

виключно відповідно до процесуального законодавства при розслідуванні 

кримінальних проваджень має важливе значення для протидії злочинам 

пов’язаним з приватизацією комунальної власності. Особливу увагу необхідно 

звернути на суворе дотримання положень КПК при проведені слідчих та 

негласних слідчих розшукових дій.  

Наприклад, вироком Теплодарського міського суду Одеської області від 8 

липня 2019 року по справі № 516/32/17 колишнього начальника Управління 

майна та інвестицій Теплодарської міської ради визнано невинуватим у 

пред`явленому обвинуваченні за ч. 3 ст. 368 КК України та виправдано в 

зв`язку з недоведеністю в його діянні складу кримінального правопорушення. У 

мотивувальній частині судового вказано, що аналізуючи надані стороною 

обвинувачення докази та досліджуючи їх в судовому засіданні, суд вважає, що 

досліджені матеріали НСРД, а саме: ухвала слідчого судді апеляційного суду 

Одеської області від 09.09.2016р. та дві постанови прокурора від 04.10.2016р.: 
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№15-4670т про проведення контролю за вчиненням злочину та №15-4671т про 

використання заздалегідь ідентифікованих (помічених) засобів), які були 

підставою для проведення НСРД, фіксації ходу та їх результатів, є 

недопустимими доказами, оскільки відкриті стороні захисту та потерпілому в 

ході судового розгляду, а не в порядку ст. 290 КПК України, тобто до 

складання обвинувального акту. В зв`язку з цим суд вважає недопустимими і 

всі інші матеріали НСРД (протоколи проведених негласних слідчих 

(розшукових) дій, додатки до них), оскільки вони були отриманні за їхньою 

допомогою (на підставі них). При цьому, суд не може вважати як доручення 

прокурора оперативному підрозділу про проведення слідчих (розшукових) дій 

щодо виконання вказаних двох постанов прокурора від 04.10.2016р. за вих№15-

4672т, оскільки воно не відповідає вимогам, встановленим п. 3.4.  Інструкції 

про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та 

використання їх результатів у кримінальному провадженні, затвердженої 

наказом Генпрокуратури України, МВС України, СБ України, Адміністрації 

держприкордонслужби України, Мінфіну України, Мінюсту України від 

16.11.2012р. №114/1042/516/1199/936/1687/5, та за своїм змістом є супровідним 

листом щодо направлення вказаних двох постанов для виконання. 

Окрім того, відповідно до вищезазначених протоколів про результати 

проведення негласної розшукової дії від 19.12.2016р., уповноваженим органом 

досудового розслідування оперативним підрозділом проведений комплекс 

оперативно-технічних заходів, в ході яких у колишнього начальника 

Управління майна та інвестицій Теплодарської міської ради були встановлені 

відезаписуючі пристрої, за допомогою яких були зафіксовані події, які 

відбувалися за його участю: 22.09.2016р., 23.09.2016р., 26.09.2016р., 

27.09.2016р., 28.09.2016р., 04.10.2016р., 10.10.2016р., 12.10.2016р., 17.10.2016р., 

20.10.2016р. 

При цьому, потерпілий не був залучений прокурором до проведення 

вказаних негласних слідчих (розшукових) дій, як особа, яка залучена до їх 
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проведення, як це передбачено ст.ст.246 ч.6, 275 ч.1 КПК України, про що 

свідчить відсутність постанови прокурора про залучення його до 

конфіденційного співробітництва та участі у проведенні негласних слідчих 

(розшукових) дій, а також відсутність його заяви про надання добровільної 

згоди на залучення до проведення негласних слідчих (розшукових) дій; 

протоколів про встановлення технічних засобів, із зазначенням відомостей для 

їх ідентифікації; протоколів повернення ним вказаних технічних пристроїв 

уповноваженим працівникам. 

Також суд зазначає, що в протоколі про результати контролю за 

вчиненням злочину від 20.10.2016р. є посилання начальника 1 сектору 1 відділу 

ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області, що він складений ним, в тому числі, на 

виконання доручення прокуратури Одеської області №17/1/-2911т від 

05.09.2016р. в рамках даного кримінального провадження, однак, зазначене 

доручення від 05.09.2016р. стороною обвинувачення до суду не надано, на 

вчинення яких дій і кого уповноважував прокурор, не відомо. 

Також аналіз обставин справи в їх сукупності дає підстави вважати суду, 

що з боку потерпілого  під час здійснення контролю за вчиненням злочину, 

була провокація (підбурювання) колишнього начальника Управління майна та 

інвестицій Теплодарської міської ради на вчинення ним злочину, 

передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, оскільки дії потерпілого були 

направлені на документування в ході досудового розслідування надання ним 

грошових коштів, як неправомірної вигоди, а не вчинення дій за наданими йому 

повноваженнями, направленими на реалізацію здійснення комерційної 

діяльності вказаного підприємства [7]. 

Аналізуючи особливості організації протидії злочинам, пов’язаним з 

приватизацією комунальної власності, варто зазначити, що основними 

елементами загальної методики протидії злочинам є криміналістична 

характеристика; типові ситуації і версії; обставини, що підлягають доказуванню 

за даною категорією кримінальних справ за предметом доказування (базисний, 
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спеціальний, частковий предмет доказування); загальні положення взаємодії 

правоохоронця та інших суб’єктів процесу протидії злочинам цього; 

використання спеціальних знань. Ефективне застосування елементів методики 

забезпечує своєчасне виявлення, оперативне, ефективне та повне розслідування 

даної категорії злочинів та сприятиме не тільки встановленню справедливості 

та притягнення до відповідальності винних осіб, а й суттєво знизить 

зацікавленість потенційних злочинців у вчиненні даного роду правопорушень. 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 

1. Постика, И. В. Судебно-исследовательская фотография как отрасль 
специальных криминалистических знаний / И.В. Постика // Криминалистика и 
судебная экспертиза. – 1969. – Вып. 6. – С. 206–208. 
2. Скригонюк М.І. Криміналістика: Підручник / М.І. Скригонюк. – К.: Атіка, 
2005. – 496 с.-с. 219/ 
3. Ухвала слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 19 
серпня 2019 року по справі № 711/6687/19 [Електронний ресурс]. — Режим 
доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/83890507/. 
4. Ухвала слідчого судді Комінтернівського районного суду Одеської 
області від 11 жовтня 2019 року по справі № 519/787/19 [Електронний ресурс]. 
— Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/85176239. 
5. Ухвала слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 
14 червня 2019 року по справі № 335/6356/19 [Електронний ресурс]. — Режим 
доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/82486209/ 
6. Комісарчук Р. В. Основи розслідування фактів незаконної приватизації 
державного та комунального майна: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 
/ Р. В. Комісарчук; кер. роботи В. В. Тищенко; Нац. ун.-т "Одеська юридична 
академія". – Одеса, 2008. – 20 с. 
7. Вирок Теплодарського міського суду Одеської області від 08.07.2019 по 
справі № 516/32/17 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: 
http://reyestr.court.gov.ua/Review/8289079 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/83890507/
http://reyestr.court.gov.ua/Review/85176239
http://reyestr.court.gov.ua/Review/82486209/
http://reyestr.court.gov.ua/Review/8289079


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

www.openscilab.org  Юридичні науки 

© Лінник Н.В., Мороз І.М.   339 

УДК  346.9 
Лінник Н .В., Мороз І.М.  

СУЧАСНИЙ СТАН СУДОВОГО ЗАХИСТУ  

ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ 
  

Лінник Наталія Василівна  

кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права та процесу  

Київського університету права  

Національної академії наук України  

(Київ, Україна) 

 

Мороз Ігор Михайлович 

студент кафедри кримінального права та процесу  

 Київського університету права  

Національної академії наук України  

(Київ, Україна) 

 

 Анотація: в статті досліджено сучасний стан законодавства України, що 

регулює правовідносини у сфері інтелектуальної власності, сучасну систему 

правосуддя, та  проблеми судового захисту прав інтелектуальної власності в 

Україні, звертається увага на на стан судової реформи в Україні, застосування 

узагальненої судової практики  з розгляду справ стосовно захисту прав 

інтелектуальної власності, застосування судової експертизи та експертних 

досліджень у сфері інтелектуальної власності, проблеми створення Єдиної 

судової інформаційно-телекомунікаційної системи та  Вищого суду з питань 

інтелектуальної власності.  

 Ключові слова: інтелектуальна власність, судовий захист, захист прав 

інтелектуальної власності, система законодавства, система правосуддя, судова 

статистика, судова експертиза та експертні дослідження у сфері інтелектуальної 
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власності, Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система, Вищий суд з 

питань інтелектуальної власності. 

 Відповідно до частини 1 статті 54 Конституції України, зазначено, що 

громадянам гарантується свобода літературної, художньої, наукової і технічної 

творчості, захист інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, моральних і 

матеріальних інтересів, що виникають у зв'язку з різними видами 

інтелектуальної діяльності, а відтак кожний громадянин, який володіє об'єктом 

права інтелектуальної власності, має право звернутися  до суду за захистом 

свого порушеного права [1].  

 Правовідносини в сфері захисту прав інтелектуальної власності в Україні 

регулюються окремими нормами Цивільного, Господарського, Кримінального, 

Митного,  Податкового кодексів України, Кодексу України про адміністративні 

правопорушення та процесуальних кодексів. В Україні діють 10 спеціальних 

законів у сфері інтелектуальної власності, вона є учасницею 22 багатосторонніх 

міжнародних договорів, що діють у цій сфері і згода на обов'язковість яких 

надана Верховною Радою України. Правовідносини, пов'язані з правовою 

охороною інтелектуальної власності, регулюються близько ста нормативно-

правовими актами. Окремі норми права інтелектуальної власності містяться 

також у 26 інших законах України [4, с.468].  

 Система законодавства України у сфері інтелектуальної власності в 

цілому є досить наповнена, та враховує світовий досвід. Однак більшість 

Законів у Верховній Раді України з 2004 року не були переглянуті, і 

доопрацьовані з урахуванням тенденції до інтеграції України до Європейського 

Союзу, зв'язку  з прийняттям 18 березня 2004 році Закону України «Про 

Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу» [6] в якому зазначено про усунення перешкод в сфері 

інтелектуальної власності. Цим Законом Україна взяла на себе відповідальність 

впроваджувати стандарти охорони та захисту  прав інтелектуальної власності. 

Також слід врахувати, що в Україні сформована відповідна узагальнена судова 
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практика по розгляду справ стосовно захисту прав інтелектуальної власності    

[5, с.6]. 

 Система правосуддя в Україні, серед країн Європи є з найнижчим  

бюджетом на судову систему - 8.1 євро на душу населення, що у 8 разів нижче 

за середнє по Європі. Значною мірою вона фінансується за рахунок судових 

зборів (37%, що вдвічі більше за середній європейський показник) [14]. 

Збільшення розміру сплати судового збору за останні роки значно ускладнило 

доступ громадян України до правосуддя. При цьому кількість суддів в Україні 

менша за середньоєвропейську (14 проти 21 на 100 тисяч мешканців). Рівень 

недоукомплектованості суддями в судах України у середньому перевищує 40 

%. В середньому середньомісячне навантаження справ на одного суддю складає 

– 35 справ.  Істотною є нестача професійних суддівських кадрів [15]. Згідно з 

дослідженням USAID, судам довіряє лише 10% населення України [13].  

 Судова статистика щодо строків розгляду спорів, які виникають у сфері 

захисту прав інтелектуальної власності в Україні свідчить, що така категорія 

справ слухається переважно від  2-х років, і це без урахування строків, на які 

розгляд зупиняється у зв’язку із проведенням судової експертизи. Так, у 

середньому судовий розгляд відповідних справ займає 3-4 роки [12].   

 Застосування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи  

у процесі здійснення судочинства, мало б спростити та пришвидшити судовий 

розгляд спорів у сфері захисту інтелектуальної власності, та підвищити рівень 

доступу до правосуддя, на підставі рішення Вищої ради правосуддя від 

28.02.2019 р. №624/0/15-19 «Про повернення на доопрацювання проєкту 

Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему» 

відкликано, де однією з основних причин є переведення паперових матеріалів 

справи в електронні, що пов'язана зі значною кількістю справ та недостатньою 

кількістю кадрового й технічного забезпечення такого процесу, також не була 

врегульована процедура долучення до матеріалів електронної справи 

документів, які надійшли в паперовому вигляді під час судового засідання,  не 
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передбачена процедура отримання доказів несправності системи Електронного 

суду, які слугували б поважною причиною пропуску строку для суду [].  

 2 червня 2016 року прийнято зміни до Конституції України в частині 

правосуддя та нову редакцію Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів»[2], що передбачає створення Вищого суду з питань інтелектуальної 

власності. Відповідно, 29 вересня 2017 року Президент України Петро 

Порошенко підписав Указ «Про утворення Вищого суду з питань 

інтелектуальної власності»[7]. Кількість суддів даного суду, визначає наказ 

Державної судової адміністрації України № 929 від 30 вересня 2017 року «Про 

визначення кількості суддів у Вищому суді з питань інтелектуальної власності» 

[8], що становить 21 суддів. 13 лютого 2020 року здійснено державну 

реєстрацію новоутвореної юридичної особи - Вищого суду з питань 

інтелектуальної власності, про що внесено запис до Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань [11]. Конкурс на заповнення посад суддів був оголошений ще у 

вересні 2017 року, проте вже четвертий рік цей суд не створюють. Головна 

причина ць ому – відсутність Вищої кваліфікаційної комісії суддів , яка 

внаслідок законодавчих змін не працює в Україні останні роки [10].  

 На сьогодні спори, пов’язані з порушенням прав інтелектуальної 

власності в Україні розглядаються загальними, господарськими та 

адміністративними судами. Незважаючи на це, загальний порядок 

юрисдикційного захисту прав інтелектуальної власності в Україні має 

достатньо механізмів збалансованого комплексного й ефективного 

врегулювання спорів з питань інтелектуальної власності, про що свідчить 

судова практика. Практично в кожній судовій справі в процесі доказування, 

застосувалася судова експертиза та експертні дослідження у сфері 

інтелектуальної власності, що є запорукою непорушності прав, ефективного 

захисту від порушень, та об'єктивного розгляду справ у суді [9].  
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 Вчинення багатьох злочинів супроводжується певними змінами 

у навколишньому оточенні. Такі зміни прийнято називати слідами злочину. 

Дослідження слідів має важливе криміналістичне значення, оскільки 

допомагає встановити знаряддя злочину, отримати відомості про злочинця, 

визначити механізм злочинної події. У криміналістиці сліди, що залишаються 

після вчинення злочину, вивчаються з метою швидшого його розкриття, 

виявлення злочинців, встановлення істини [1].  

Корисну інформацію при вивченні слідів і предметів, як основних джерел 

криміналістичної інформації одержують, як правило, в ході експертного 

дослідження [2], що проводиться відповідно до кримінально-процесуального 

закону особою, яка володіє спеціальними знаннями у науці, техніці, ремеслі 

з метою встановлення обставин (фактичних даних), що мають значення 

у справі. 

При скоєнні злочинів злочинці часто застосовують різні технічні засоби, 

за допомогою яких зламують перешкоди, замикаючі і контрольні пристрої. 

До таких засобів відносяться, різноманітні побутові і виробничі знаряддя 

праці (ломи, пилки, сокири, молотки, лопати, важільні ножиці, кусачки  та ін.), 

а також інструменти, спеціально виготовлені для злочинних цілей («фомка», 

«балерина», «гусяча лапа»). Крім того, використовуються випадкові предмети 

(металеві стрижні, труби, арматурні прути і т.д.), за допомогою яких 

https://orcid.org/0000-0002-6413-5743
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проводиться часткове або повне руйнування перешкоди. Виникаючі 

в результаті такого впливу сліди є об'єктами трасологічної експертизи. 

У процесі експертного дослідження за слідами знарядь та інструментів 

можна встановити: механізм утворення слідів; напрямок впливу знаряддя 

(інструмента); положення знаряддя (інструмента) при слідоутворенні; вид 

знаряддя (інструмента); конкретне знаряддя (інструмент). 

При дослідженні слідів знарядь і інструментів злому велике значення має 

інформація про механізм їх утворення, що залежить від великої кількості 

факторів, які необхідно знати. 

У цей час виникла необхідність у проведенні досліджень нових знарядь 

і інструментів злому, а також потребує перегляду методичне та інформаційне 

забезпечення. Це обумовлено появою нових видів знарядь і інструментів злому, 

властивості та конструктивні особливості яких недостатньо вивчені в практиці 

трасологічних експертиз. У цьому зв'язку доцільно вивчити механізм 

слідоутворення та ознаки, що відображаються в даних слідах. 

Без знання процесів, що відбуваються в момент контактної взаємодії 

слідоутворюючого та слідосприймаючого об’єктів, важко оцінити ті зміни, які 

відбулися в процесі утворення сліду. Іншими словами, для розширення 

інформаційної місткості і одержання більш повних відомостей про подію 

злочину по сліду, необхідно вивчити внутрішню природу механізму 

слідоутворення. Будь-який слід містить інформацію не тільки про 

слідоутворюючий об’єкт (його форму, розміри, особливості контактної 

поверхні і т.п.), але і про особливості його взаємодії (силу, швидкість, напрямок 

взаємодії), а також про його фізико-механічні властивості, наприклад, 

твердість. 

Застосування злочинцем знарядь злому для подолання перешкоди завжди 

тягне за собою утворення різних слідів, залежно від виду знаряддя, матеріалу 

об'єкта злому і способу злому. 
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Сліди, що виникають в результаті застосування знарядь злому, можна 

розділити на дві групи: 

1) сліди, утворені при безпосередньому контакті знаряддя з об'єктом 

злому (наприклад, сліди віджиму дверей, сліди розрубу, розпилу стелі і т. д.); 

2) сліди, утворення яких відбувається поза контактом з знаряддям злому 

(наприклад, при віджимі дверей ломом утворюються об'ємні, локальні сліди на 

одвірку, зміщення частинок деревини, розщепи, деформація запірних пристроїв 

на дверях).  

Сліди знарядь злому, у свою чергу, по механізму слідоутворення можна 

розділити на чотири основних види: сліди тиску, сліди ковзання, сліди різання 

(розпилу), термічні сліди. 

Сліди тиску утворюються від тиску (удару) знаряддя злому на поверхню 

перешкоди (слідосприймаючу поверхню). Якщо вона досить тверда, то 

залишається поверхневий слід. Якщо ж поверхня м'яка, то утворюється 

втиснутий (об'ємний) слід - вм'ятина. Глибина сліду залежить від сили натиску 

(удару). Форма сліду вм'ятини повторює конфігурацію контактної частини 

знаряддя злому і передає її розміри, за якими можливо судити про форму 

й розмір знаряддя, що залишив слід. 

Сліди ковзання (тертя) утворюються, коли знаряддя злому (лом, 

молоток) діє під кутом до поверхні перешкоди. При цьому відбувається 

ущільнення поверхні слідоспримаючого об'єкта, або зняття поверхневого шару 

перешкоди, або і те і інше одночасно. На перешкоді утворюються так звані 

траси, по яких можна судити про вид застосованого знаряддя і механізм злому. 

Сліди різання (розпилювання, свердління) утворюються в результаті дії 

ріжучої частини інструменту (сокири, свердла, пилки тощо) при розділенні 

об'єкта на частини. У цих слідах, як і в слідах ковзання, відображаються 

особливості рельєфу ріжучої частини інструменту у вигляді валиків і борозенок 

(трас). 



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

© Опанасенко О.М. 348 

Сліди термічного впливу утворюються при зломі металевих перешкод 

(сейфів, металевих дверей, грат). Про використання газо-, електрозварювання 

свідчать оплавлення крайових ділянок, наявність крапель оплавленого металу. 

В залежності від умов слідоутворення сліди знарядь злому можуть бути 

об'ємними і поверхневими. В об'ємних слідах відображається рельєф 

слідоутворюючого об'єкта, у тому числі у вигляді подряпин і інших дрібних 

трас. Поверхневі сліди знарядь і інструментів утворюються за рахунок 

поверхневих (нерельєфних) змін слідоспримаючого об'єкта. 

Сліди нашарування утворюються за рахунок нанесення якої-небудь 

речовини на поверхню слідоспримаючого об'єкта (барвника, мастила, іржі 

і т.д.). Сліди-відшарування виникають за рахунок відшарування речовини, що 

знаходиться на поверхні слідоутворюючого об'єкта. 

По механізму слідоутворення сліди злому можуть бути статичними 

і динамічними. Статичні сліди виникають при натискуванні чи ударі, 

а динамічні - при переміщенні поверхні знаряддя злому по відношенню до 

слідосприймаючої поверхні об'єкта злому (сліди різання, свердління, розрубу). 

Сліди знарядь злому часто залишаються: на дверях (вдавлені сліди на 

обв'язці дверей і дверної коробки; сліди розпилу, розрубу, свердління; сліди 

зварювання і т. д.); вікнах; стінах, стельових перекриттях; замках (сліди 

розпилу, ковзання); дверних засувках; металевих сейфах і ящиках. 

Крім того, на місці події можуть бути виявлені певні частини предметів 

(дужки замків, зламаний короб замка, знаряддя злому або їх частини). 

При дослідженні різного роду об’єктів вирішуються завдання 

діагностичного та ідентифікаційного характеру. Завдання діагностичного 

характеру пов’язані з механізмом слідоутворення, ідентифікаційні - із 

встановленням конкретного знаряддя злому. 

Шляхом проведення трасологічної експертизи вирішуються питання, що 

відносяться до встановлення окремих обставин вчинення злочину, деяких 

ознак, що характеризують особливості знаряддя злочину, а також 
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ідентифікацію об'єктів, що залишили сліди. Наприклад, яким способом 

і знаряддям (інструментом) здійснено злом (електричним, механічним, 

вибуховим); з якої сторони проводився злом перешкоди; чи справний замок, 

представлений на експертизу; чи відкривався замок відмичками або 

підробленими ключами; чи залишений слід зламу знаряддям, представленим на 

експертизу і т. д. 

Спектр об’єктів дослідження слідів зламу різноманітний, так як виявлені 

сліди знарядь та інструментів фіксуються у протоколі, фотографуються, 

заносяться в плани і схеми, а при можливості вилучаються разом із об'єктом-

носієм. Із об'ємних слідів виготовляють зліпки за допомогою пластиліну, 

полімерних матеріалів (паста "К", маса "СКТН", сіеласт, стене, стіракрил, 

дентал, тіодент, віск та т. п.). Неглибокі сліди ковзання (не глибше 0,04 мм на 

металі, твердому дереві) можуть бути скопійовані за допомогою 

дактоплівки [3].  

Тактика і методика проведення експертних досліджень безпосередньо 

залежать від застосовуваних науково-технічних засобів та адаптованих, 

перевірених практикою криміналістичних рекомендацій. 

У сучасному світі рівень розвитку тієї чи іншої галузі діяльності людини 

прямо залежить від того, наскільки повно і грамотно використовуються в ній 

інформаційні технології. 

Сьогодні різного роду виявлену, закріплену криміналістично-значиму 

інформацію фіксують, накопичують, обробляють, систематизують і зберігають 

у спеціально створених інформаційно-пошукових системах правоохоронних 

органів, які називають криміналістичними обліками [4, с. 298], і які повинні 

слугувати аналізу цієї уніфікованої маси даних.  

Для отримання необхідної інформації існують різні криміналістичні 

обліки, які призначені для одержання даних про особу, причетності її до 

розслідуваного злочину, факту вчинення однією і тією самою особою декількох 

злочинів чи використання при цьому того ж самого знаряддя тощо [5, с.355]. 
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Останнім часом виникла необхідність внесення змін в систему органів 

внутрішніх справ в одержанні необхідної інформації для покращення 

ефективності роботи при попередженні, розкритті та розслідуванні 

кримінальних правопорушень. 

У діяльності експерта з дослідження речових доказів, як і в будь-якій 

іншій діяльності, використання комп’ютерних технологій є необхідною умовою 

ефективної роботи. 

Під час проведення дослідження слідів зламу у більшості випадків 

експертами вирішуються питання, що пов’язані із механізмом слідоутворення 

(не ідентифікаційні) та ті, що пов’язані із встановленням конкретно-

індивідуальних ознак (ідентифікаційні) предмета. 

Саме ідентифікаційні дослідження, як зазначає Клименко Н. І., є вищим 

рівнем дослідження вирішення завдань, які є найбільш певними 

і категоричними. Вони встановлюють тотожність досліджуваного об'єкта 

і мають найбільше доказове значення в кримінальному та інших процесах 

[6, с. 130-131]. 

Однак, навіть при відсутності в слідах індивідуального комплексу ознак 

та висновку про непридатність сліду для ідентифікації, експерт встановлює вид 

слідоутворюючого об’єкта за загальними ознаками, які відобразилися 

в слідах [7].  

Основою процедури встановлення групової належності є той чи інший 

метод порівняння ознак об’єкта з матеріальними відображеннями їх на іншому 

об'єкті-носії, при цьому процес дослідження закінчується встановленням 

не тотожності, а групової належності (групофікацією). 

Практика судово-експертних досліджень останніх років свідчить про те, 

що підвищення ефективності вирішення експертних завдань нерозривно 

пов’язане з підвищенням рівня автоматизації їх інформаційного забезпечення за 

рахунок створення автоматизованих систем і комплексів, банків даних 
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відповідно до видів експертиз чи об’єктів і методів експертного дослідження 

(насамперед автоматизованих інформаційно-пошукових систем). 

У сучасних умовах практично жодне судово-експертне дослідження не 

проводиться без інформаційної підтримки, без звернення до новітніх баз даних. 

Стрибок розвитку інформаційних технологій, під впливом 

комп’ютеризації, став підґрунтям концептуальних змін, у використанні даних 

інформаційних систем у процесі судово-експертної діяльності. Завдяки цьому 

інформаційні системи зі звичайних вмістилищ інформації перетворились на 

унікальні комплекси її аналізу і синтезу, а також подання результатів обробки 

у зручному для сприйняття суб’єктом експертної діяльності вигляді. 

Звертаючи особливу увагу на потенційні можливості нових технологій 

обробки інформації, В. М. Глушков зазначав, що без створення принципово 

нової технології організаційного управління, просте використання електронно-

обчислювальної машини у цій сфері, хоча і може принести певну користь, 

проте не дасть і десятої частки того величезного ефекту, що міститься 

в управлінській революції, яка відбувається нині [8, с. 181].  

Можливість аналізу інформації, її структурування та оформлення 

в систему і є тим важливим елементом, що призвів до впровадження нових 

інформаційних технологій в облікову експертну діяльність [9, с. 7]. 

Г. Л. Грановський визначив інформаційне забезпечення експертів, як 

діяльність експертних установ, спрямовану на забезпечення осіб, які проводять 

експертизи, додатковою науковою і технічною інформацією, необхідною для 

виконання експертних завдань [10, с. 19].  

Він також вказав, що джерела додаткової експертної інформації 

з’являються в результаті наукових досліджень або практичної діяльності 

і запропонував таку їх класифікацію: 

-  за джерелом походження: 

- результати наукової діяльності та результати практичної експертної 

діяльності; 
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- за галуззю використання і призначення: завдання, для вирішення яких 

інформація призначена (ідентифікаційні, діагностичні); 

- первинні і вторинні джерела експертної інформації: первинні - натурні 

колекції зразків, вторинні - об’єкти, що містять інформацію, яка отримана із 

первинних джерел і відповідним чином перероблена (різні моделі – графічні 

(креслення, схеми і т. ін.), фотографічні (знімки зразків, мікрофільми і ін.) 

і текстові матеріали (описи властивостей і т. п.). 

Слід зауважити, що в даний час в роботі експертів-трасологів 

залишається не вирішеним створення та впровадження в роботу джерел 

додаткової експертної інформації об’єктів та інструментів за допомогою яких 

зламують перешкоди, замикаючі і контрольні пристрої. 

Аналіз сучасного стану судово-експертної діяльності свідчить, що дана 

проблема для забезпечення підвищення ефективності при проведенні 

досліджень даного виду об’єктів вивчена недостатньо.  

На даний час залишаються не вирішені наступні завдання:  

- проведення аналізу та вдосконалення існуючих, з доповненням їх 

іншими, необхідними і можливими в умовах сьогодення, інформаційно-

довідниковими колекціями шляхом поповнення їх новими зразками; 

- впровадження формування допоміжних інформаційно-довідкових 

колекцій у вигляді натурних зразків (їх копій/зображень), із зазначенням 

їх форм, розмірних характеристик, виробників по відповідних категоріях;  

- створення та впровадження в роботу правоохоронних органів України 

розширеної єдиної системи транснаціональної бази даних предметів (об’єктів) 

та їх слідів відповідних категорій; 

- активізації міжнародного співробітництва з експертними установами 

інших держав для обміну досвідом з підвищення ефективності роботи. 

Слід зауважити, що ця інформаційна технологія дозволить швидко 

отримувати та обробляти значні обсяги криміналістично-значущої інформації; 

ефективно розшукувати, виділяти й аналізувати ознаки в зображеннях об’єктів, 
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що досліджуються; моделювати динамічні процеси, імовірні ситуації; 

інтегрувати стадії експертного дослідження; сприяти прийняттю експертного 

рішення; загалом підвищувати наукову обґрунтованість та об’єктивність 

висновків експертів, оптимізувати їхню форму й зміст.  

Отже, процес впровадження та використання комп’ютерних технологій 

і джерел додаткової експертної інформації є незворотнім, він розвивається та 

має надзвичайні перспективи і є один з перспективних напрямків для 

підвищення ефективності при проведенні експертних досліджень, використанні 

криміналістичних обліків, пошуку необхідної інформації у сфері діяльності 

правоохоронних органів та підвищить наукову обґрунтованість та об’єктивність 

висновків експертів. При цьому потрібно відповідно до напрямку проведення 

експертного дослідження звернути увагу на такі фактори: по-перше – підбір 

необхідного обладнання, технічних засобів та програмного забезпечення;        

по-друге - створення та/або вдосконалення інформаційних та довідкових баз 

даних. 

Все це значно покращить ефективність отриманих результатів при 

проведенні досліджень, при використанні криміналістичних обліків, дасть 

можливим зробити висновки обґрунтованішими, підніме процес дослідження 

на якісно новий рівень та значно скоротить час при пошуку необхідної 

інформації у сфері діяльності правоохоронних органів.  
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Актуальність теми дослідження. Актуальність проблеми щодо впливу 

міжнародного права зумовлена тим, що в умовах глобалізації, підвищення 

динамізму конкуренції та виходу українського бізнесу на міжнародний ринок 

назріла необхідність подальшого вдосконалення адаптації міжнародно-

правового потенціалу. У першочерговому порядку вимагають покращення 

підходів до якості відносин з зацікавленими групами, до взаємин з 

суспільством і навколишнім середовищем, механізми управління 

капіталізацією і нефінансовими ризиками. Крім того, в умовах посилення 

загальної гуманітарної спрямованості економічного розвитку відбувається 

поступова соціалізація бізнесу, яка стає розв'язанням соціальних проблем, 

перетворюючись в повноправного і відповідального суб'єкта соціальної 

політики. 

Світовий досвід свідчить, що рішення цих завдань може бути досягнуто 

шляхом реалізації концепції соціальної відповідальності, корпоративної 

соціальної політики (КСП) як інструменту покращення якості трудового життя 

працівників, стратегічного управління факторами сталого розвитку компаній і 

формування цивілізованих відносин з партнерами, суспільством, навколишнім 

середовищем. При цьому КСВ має ґрунтуватися на міжнародних стандартах і 

враховувати особливості української практики. 

Міжнародна організація – це організація, створена договором чи іншим 

документом, що регулюється міжнародним правом, і має власний міжнародний 
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правовий статус, наприклад, ООН, Світова організація охорони здоров'я та 

НАТО [3]. Міжнародні організації складаються в основному з держав-членів, 

але можуть також включати інші організації, наприклад, інші міжнародні 

організації. Крім того, організації (включаючи штати) можуть мати статус 

спостерігача [4]. Прикладами міжнародної співпраці є ООН, Організація з 

безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), Банк міжнародних розрахунків 

(BIS), Рада Європи (COE), Міжнародна організація праці (МОП) та Міжнародна 

поліцейська організація (INTERPOL). 

Дослідження міжнародних правових відносин здійснюється в рамках 

визначених парадигм, тобто способів їх розгляду. Сучасна світова політика 

сповнена драматичними та надзвичайними подіями – війнами, конфліктами, 

революціями, фінансовими кризами, інтервенціями й громадськими виступами 

за права людини. 

Відповідно до класичного визначення Бентама, міжнародне право – це 

сукупність норм, що регулюють відносини між державами. Ознакою того, 

наскільки далеко розвинулось міжнародне право, є те, що в цьому 

оригінальному визначенні відсутні особи та міжнародні організації – два 

найбільш динамічні та життєво важливі елементи сучасного міжнародного 

права. 

Міжнародне право відрізняється від міжнародної спільноти, яка включає 

юридично необов'язкову практику, прийняту державами з міркувань 

ввічливості (наприклад, привітання прапорів іноземних військових кораблів у 

морі). Крім того, дослідження міжнародного права, або міжнародного 

публічного права, відрізняється від області колізійних законів або 

міжнародного приватного права, яке стосується норм муніципального права – 

як міжнародні юристи називають внутрішнє право держав різних країнах, де 

залучені іноземні елементи. 

Міжнародне право є відмінною частиною загальної структури 

міжнародних відносин. Розглядаючи відповіді на певну міжнародну ситуацію, 
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держави зазвичай враховують відповідні міжнародні закони. Хоча значна увага 

незмінно приділяється порушенням міжнародного права, держави, як правило, 

обережно забезпечують, щоб їх дії відповідали нормам і принципам 

міжнародного права, оскільки міжнародна спільнота діяла б інакше. Норми 

міжнародного права рідко застосовуються за допомогою військових засобів або 

навіть за допомогою економічних санкцій. Натомість система підтримується 

взаємністю або почуттям просвітлених інтересів. Держави, які порушують 

міжнародні правила, зазнають зниження довіри, що може завдати шкоди їм у 

майбутніх відносинах з іншими державами. Таким чином, порушення однією 

державою договору на свою користь може спонукати інші держави порушити 

інші договори й тим самим завдати шкоди первісному порушнику. 

Проблематика міжнародно-правової глобалізації розглядається переважно 

в роботах українських юристів з міжнародного приватного права: Довгерта А. 

С, Калакури В. Я., Кисіля В. І., Мережка О. О., Цірат Г. В. та ін., і лише в 

небагатьох випадках — у дослідженнях з міжнародного публічного права, 

проведених Баймуратовим М. О., Буткевичем В. Г., Буткевич О. В., 

Гнатовським М. М., Київець О. В., Міциком В. В., Петровим Р. А, Поєдинок О. 

Р. Більш предметно вітчизняними науковцями досліджено питання впливу 

міжнародного права на українське право, переважно в аспекті його 

національно-правової імплементації: Буроменський M. В., Гавердовський А. С, 

Денисов В. Н., Мельник А. Я., Шевчук С. В., Шемякін О. М. 

Міжнародне право показує створення та подальшу модифікацію світової 

системи, заснованої майже виключно на уявленні, що незалежні суверенні 

держави є єдиними відповідними суб'єктами міжнародної системи. Суттєва 

структура міжнародного права була намічена під час європейського 

Відродження, хоча його джерела лежать глибоко в історії, і їх можна 

простежити за угодами про співпрацю між народами на давньому Близькому 

Сході. 
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Розвиток міжнародного права – як його норм, так і його інститутів – 

неминуче формується міжнародними політичними подіями. З кінця Другої 

світової війни та до 1990-х років більшість подій, що загрожували 

міжнародному миру та безпеці, були пов'язані з холодною війною між 

Радянським Союзом, його союзниками та західним союзом під проводом США. 

Рада Безпеки ООН не змогла функціонувати за призначенням, оскільки на 

резолюції, запропоновані однією стороною, ймовірно, буде накладено вето з 

боку іншої. Біполярна система союзів спонукала до розвитку регіональних 

організацій — наприклад, Варшавського договору, організованого Радянським 

Союзом та Організацією Північноатлантичного договору (НАТО), створеної 

Сполученими Штатами, і заохочувала розповсюдження конфліктів на периферії 

двох блоків, у тому числі в Кореї, В’єтнамі та Берліні. Крім того, розробка норм 

захисту прав людини йшла нерівномірно, сповільнюючись різкими 

ідеологічними розбіжностями [3]. 

Термін «міжнародне право» іноді поділяється на «публічне» та 

«приватне» міжнародне право, особливо вченими цивільного права, які 

прагнуть слідувати римській традиції [6]. Римські юристи розрізняли б jus 

gentium, право націй та jus inter gentes, угоди між народами. З цієї точки зору, 

«публічне» міжнародне право охоплює відносини між національними 

державами та включає такі галузі, як договірне право, морське право, 

міжнародне кримінальне право, закони війни або міжнародне гуманітарне 

право, міжнародне право прав людини та закони про біженців. На відміну від 

цього, «приватне» міжнародне право, яке частіше називають «колізією 

законів», стосується того, чи вимагають суди в межах країн юрисдикцію у 

справах з іноземним елементом та чи застосовується законодавство якоїсь 

країни [7]. 

«Міжнародне публічне право» стосується відносин між народами. Сюди 

входять стандарти міжнародної поведінки, морське законодавство, економічне 

право, дипломатичне право, екологічне право, право людини та гуманітарне 
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право. Деякі принципи міжнародного публічного права записані або 

«кодифіковані» у серії договорів, але інші ніде не записані. Вони відомі як 

«звичні» закони, і нації погоджуються на них, нічого не роблячи [3]. 

Оскільки більшість міжнародних законів регулюються договорами, як 

правило, дотримання закону залежить від окремих країн. Однак є кілька 

міжнародних організацій, які виконують певні договори. Найпомітніший 

приклад – ООН, до якої входять 192 держави-члени. 

Міжнародні організації іноді називають міжурядовими організаціями 

(МПО), щоб пояснити відмінність від міжнародних неурядових організацій 

(МНПО), які є неурядовими організаціями (НУО), що діють на міжнародному 

рівні. Сюди входять міжнародні некомерційні організації, такі як Всесвітня 

організація скаутського руху, Міжнародний комітет Червоного Хреста та 

Медецини без кордонів, а також лобістські групи, які представляють інтереси 

транснаціональних корпорацій, таких як Світовий економічний форум та Хорас 

[1]. 

Міжнародні організації є ключовими у регулюванні правових норм у 

світі. Так, ООН, ОБСЄ, НАТО є найбільш впливовими міжнародними 

правовими центрами, які здійснюють регулювання правових питань. Це 

питання права народів вирішувати своє майбутнє – право, яке може вимагати 

кожен громадянин. У зв'язку з цим перша спільна стаття міжнародних пактів 

про права людини є повчальною: «Ні в якому разі народ не може бути 

позбавлений власних засобів для існування». Хоча правові процеси дорогі і 

вимагають значних вкладень, вони вартують клопоту, оскільки сприятливі 

рішення становлять судову практику і є стільки додаткових гарантій проти 

інших порушень прав людини, а також є основною частиною боротьби з 

безкарністю. 
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Основними цілями національної безпеки є суверенітет та територіальна 

цілісність, які забезпечують належні умови для реалізації конституційних прав і 

свобод громадян. Відповідно, забезпечення та збереження суверенітету є 

важливим пріоритетом у встановленні безпеки держави як незалежного та 

самостійного утворення.  

Поняття суверенітету в соціальних науках можна трактувати досить 

широко. Він визначає значення цього поняття досить універсально, наприклад, 

Дж. Метью "справді гарантує свободу суб'єкту усвідомлювати свою суть, 

здійснювати власну волю та розвиватися відповідно до власних інтересів та 

потреб, поважаючи права та свободи інших суб'єктів". Ми також можемо 

згадати ідею "індивідуального суверенітету", яка була відображена в концепції 

Дж. Дейла-Девідсона, який вказав на взаємозв'язок між суверенітетом 

особистості та спільноти. Під "індивідуальним суверенітетом" вчений розуміє 

власне право власності, яке залежить від свободи вибору, свободи репресій, 

контролю над насильством та насильством та тиску з боку сил, запобігання 

заподіяння шкоди іншим особам та людям, які користуються послугами 

децентралізованих конструкцій. життєдіяльність". 

"Суверенітет особистості"- це аксіома, яка досліджує принцип прав 

власності людини, визначає її здатність контролювати власні дії та обмежує 

застосування права власності на іншу особу У світлі цього формулою 
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"індивідуальний суверенітет" вона служить для встановлення балансу між 

інтересами окремих людей і суспільства, балансуючи його з параметрами 

державного суверенітету . 

Коли йдеться про форми суспільної організації, що передбачають 

суверенітет окремої спільноти, то найчастіше йдеться про державний 

суверенітет, або про національний суверенітет. 

У системі міжнародного права державний суверенітет розглядається «як 

повнота законодавчої, виконавчої та судової влади держави на її території, яка 

виключає будь-яку іноземну владу на її території, а також підпорядкування 

держави владі іноземних держав у сфері міжнародного спілкування, окрім 

випадків вираженої та добровільної згоди на основі взаємності». 

Поняття державного суверенітету в пострадянській науці концептуально 

сформульовано І. Левіним, який під ним розумів «стан повної влади держави на 

своїй території та її незалежність від інших держав». 

Подібної думки щодо визначення його сутності дотримується Б. Л. 

Манеліс, характеризуючи відповідну категорію як «верховенство на своїй 

території стосовно власних громадян та незалежність у міжнародних 

відносинах». З огляду на це, основними критеріями суверенітету сучасної 

держави виступають «незалежність, самостійність державної влади, повнота 

законодавчої, виконавчої та судової влади на всій території держави». У 

більшості дослідницьких підходів сутність державного суверенітету зводиться 

до розуміння його як «верховенства державної влади в межах держави по 

відношенню до всіх інших форм соціальної влади, соціальних об’єднань та 

громадян, асоціюється з незалежністю державної влади даної країни стосовно 

інших суверенних державних влад». Автор даного визначання  Херріс виходить 

із розуміння держави як «офіційного представника всього суспільства, а не його 

окремої частини у формі державної влади («публічної влади»), яка наділяється 

суверенітетом». Тож «основними умовами реалізації національного 

суверенітету народами, які проживають на певній території держави, права на 
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внутрішньополітичне самовизначення є дотримання прав інших народів та 

відсутність загроз територіальної цілісності». Отже, в загальнометодологічному 

відношенні державний суверенітет доцільно розглядати як «державну владу, 

базовану на суверенній волі народу, незалежній від будь-яких справ та 

міжнародних відносин».  

Важливим методологічним питанням є також встановлення носія 

державного суверенітету. Згідно з різними визначеннями та підходами, носієм 

державного суверенітету є держава, уряд та закон. Отже, у концепції Г. Гроція 

основним суб’єктом (носієм) державного суверенітету є держава в особі її 

інститутів влади. Це пов’язано з контекстом розуміння 45 держави, який довгий 

час розглядався у виключній і визначеній єдності структурних елементів, 

зокрема: території держави, населення держави та державної влади. На цій 

основі держава розглядалася як цілісна система організації суспільства, 

державна влада як спосіб управління суспільством або як адміністративна 

основа держави, державної території та національного будівництва, як 

матеріальна та соціальна основа.  

Важливим аспектом вивчення феномену державного суверенітету є його 

зв'язок із реалізацією інших положень та принципів міжнародного та 

конституційного права. М. Столяров зазначив, що у сфері внутрішніх відносин 

держави принцип суверенітету «не повинен вступати у суперечність з правами 

людини та громадянина в тому варіанті, в якому він проголошений у 

міжнародному праві та закріплений в конституції». 

Слід погодитися із думкою Т.Л. Южакової, яка вказує, що зміст будь-

якого регіонального правового простору визначається суверенітетом. Так, 

відповідно до теорії компетенції, територіальний суверенітет обмежується 

сферою, на яку поширюється його юрисдикція, її цілісність і недоторканість, 

що є принципом мирного співіснування народів і держав на міжнародній арені. 

Міжнародне співтовариство визнало неприпустимість використання війни як 
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засобу вирішення територіальних суперечок. Держава, територія якої має бути 

захоплена іншою державою, має право на захист усіма можливими способами. 

Одже, територіальній проблематиці сучасного державознавства доцільно 

враховувати також територіальну свідомість і територіальну ідентичність 

населення (самоідентифікацію з певною територією), які дають можливість 

більш повно уявити статику й динаміку сучасної держави, погодити її розвиток 

з конкретними територіями й народами, цілеспрямовано використовувати їх 

для забезпечення стабільності держави. Особливо помітним є значення 

територіальної свідомості при становленні Європейського Союзу, де 

усвідомлення приналежності до території Європи є основним фактором 

інтегративних процесів. 
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