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The increased rates of chromosomal aberrations, sister-chromatid exchanges 

[1], micronuclei [2] as well as DNA repair alterations [3] have been reported in cells 

of asthmatic patients with different phenotypes.  The high levels of chromosomal 

instability are supposed to be associated with alterations of the DNA repair capacity. 

However, the effects of the disease severity on DNA repair capacity of lymphocytes 

have scarcely been investigated. 

The aim of the present study was to compare the intensity of DNA-repair 

synthesis in lymphocytes from asthmatic patients with different severity. 

 

Patients and Methods 

         Spontaneous and UV-induced unscheduled DNA synthesis (UDS) in peripheral 

blood lymphocytes were evaluated for 58 asthmatic patients (19 and 39 patients with 

severe and with mild to moderate asthma respectively) aged 16-70 years. The control 

group consisted of 15 healthy subjects. The values of UDS were measured as the 

number of cells with DNA repair synthesis per 100 cells.  Index of stimulation (IS) of 

DNA repair was determined as the ratio of UV-induced to spontaneous UDS values. 
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The   statistical   analysis was carried out by Student’s t test. 

Results 

As indicated in figure 1  the rates of spontaneous UDS in lymphocytes of asthmatic 

patients (2.9 ± 0.20%) appeared to be significantly (p < 0.02) higher than those 

in  healthy controls (1.90 ± 0.30%), and  

 

 the IS values (Figure 2) were found  to be significantly (p < 0.001) lower in patients as 

compared with healthy subjects (2.4 ± 0.14 and 4.4 ± 0.51 respectively). 
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Figure 1. The rates (%) of spontaneous and UV-induced UDS 
in lymphocytes of asthmatic patients (total group) and healthy 

subjects
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         The levels of UV-induced UDS in non-allergic asthmatics (5.6 ± 0.56%) were 

established to be significantly (p < 0.05) lower than those in allergic patients (7.2 ± 

0.58%). The rates of spontaneous UDS did not differ (p>0.05) in patients with different 

phenotypes (figure 3). 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

1 2 3

Figure 2 . The values of Index of stimulation (IS) of DNA repair 
in lymphocytes of healthy subjects and asthmatic patients with different 

phenotypes and severity
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         The rates of spontaneous UDS (3.8 ± 0.44% and 2.4 ± 0.26%, respectively) were 

found to be significantly (p<0.01) higher, and the IS values (1.9 ± 0.21 and 3.6 ± 0.38, 

respectively) significantly lower (p<0.001) in patients with severe asthma than in those 

with mild to moderate condition (figure 3). 

 Conclusion 

         The data obtained suggest that the intensity of DNA repair synthesis is 

significantly altered in lymphocytes of asthmatic patients as compared with healthy 

subjects and depend on asthma phenotype and severity. 
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Figure 3. The rates (%) of spontaneous and UV-induced UDS in 
lymphocytes of asthmatic patients with different phenotypes and 

severity

Allergic patients
Non-allergic patients
Severe Asthma
Mild to Moderate Asthma

p<0.05

p<0.05



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

www.openscilab.org  Біологічні науки 

© Lintsov A.E., Soliev A.K., Shevelev S.E., Mikhelson V.M.   15 

References 

 Lintsov A., Uslontsev B., Pleskach N., Mikhelson V. Cytogenetic analysis in 

peripheral blood lymphocytes from allergic and non-allergic asthmatic patients// European 

Respiratory Journal. 2018. – Vol. 52, № S62. – P.946. 

 Lintsov A., Pleskach N., Spivak I., Slizhov P., Shevelev S., Uslontsev B., Trofimov 

V., Mikhelson V. Analysis of micronuclei in buccal epithelial cells from asthmatic 

patients// European Respiratory Journal, Supplement. – 2019. – Vol.54, № S63. – P. 5212. 

 Lintsov A., Soliev A.,Trofimov V., Uslontsev B., Slizhov P., Pleskach N., Spivak 

I., Mikhelson V. Assessment of  DNA repair synthesis in peripheral blood lymphocytes of 

asthmatic patients// European Respiratory Journal, Supplement. – 2019. – Vol.54, № S63. 

– P.2368. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



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

© Макаренко В.О., Трикаш В.В. 16 

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ 

Макаренко В.А., Т рикаш В.В.  
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ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ НА ПРИКЛАДІ ПАТ 

«КРИВБАССВИБУХПРОМ» 

Макаренко Віта Олександрівна 

К.е.н., доцент кафедри управління бізнесом  

Державного університету економіки та технологій 

Трикаш Вадим Віталійович 

Магістрант Державного університету економіки та технологій 

Управління мотивацією персоналу підприємства в сучасних умовах має на 

меті підтримку на стабільному рівні результативності фінансово-господарської 

діяльності як сьогодні, так і на перспективу. Для цього необхідні ефективно 

працюючі і кваліфіковані кадри, як грамотні управлінці так персонал. Однак 

після успішного формування колективу зі справжніх професіоналів, не слід 

забувати про те, що персонал потрібно постійно мотивувати. Мотивація 

співробітників займає одне з центральних місць в управлінні персоналом, 

оскільки орієнтація працівників на досягнення цілей саме підприємства є 

головним завданням керівництва персоналом. Ефективний механізм 

стимулювання трудової діяльності, індивідуальний підхід до кожного найманого 

працівника призведе до зростання продуктивності праці, і як результат – до 

бажаної мети та досягнення головної місії підприємства – максимально 

можливого прибутку.   
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Наразі, актуальність зазначеної тематики дослідження підтверджується не 

тільки практичними потребами підприємств та великою кількістю напрацювань 

як вітчизняних, так і зарубіжних вчених, а також постійним інтересом та 

публікаціями науковців останніх років, у тому числі і цього року також. 

Проблеми мотивації персоналу в теоретичному та практичному аспектах 

досліджено у працях відомих вітчизняних та зарубіжних науковців, зокрема А. 

Маслоу, Ф. Герцберга, Л. Портера, Д. Богині, А. Колота, Н. Мартиненка, В. 

Шинкаренка.  Розгляду питань мотивації персоналу присвячено праці багатьох 

вчених, серед яких можна відзначити таких науковців, як Л.В. Балабанова, Л.В. 

Бондарчук, Н.П. Ніколайчук, В.Я. Брич, Л.С. Громко, М.П. Денисенко, О.Ю. 

Будякова та багато інших вчених.  

Проте в економічній літературі недостатньо обґрунтовано використання 

комплексних, сучасних, об’єктно-орієнтованих  методів мотивації персоналу та 

їх впровадження на виробничих підприємствах.  

Розглянемо що саме розуміють під мотивацією та управлінням нею. Термін 

«мотивація» має безліч трактувань з боку дослідників, але всі вони схиляються 

до спільного та загального обґрунтування: мотивація – це сукупність зовнішніх 

та внутрішніх чинників, які забезпечують процес спонукання працівника до 

діяльності, спрямованої на досягнення особистих і колективних цілей.   

Мотивація  є однією із функцій менеджменту, яка полягає в заохоченні 

працівників щодо досягнення визначених господарських цілей, через систему 

факторів (потреб, мотивів, спонукальних чинників), тобто в визначенні потреб 

персоналу, розробці системи винагород за виконану роботу, використанні 

різноманітних форм оплати праці, використання стимулів до ефективної 

взаємодії суб'єктів діяльності. Кожен працівник на підприємстві при виконанні 

роботи має внутрішні та зовнішні чинники, які його мотивують. Менеджерові, 

як управлінцю потрібно вміти оперувати такими чинниками та налагоджувати 

роботу кожного працівника в спільне русло, задля досягнення цілей організації.  
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Управління мотивацією є важливою складовою системи менеджменту 

підприємства. Адже мотивація – це одна з основних функцій управління. 

Мотиваційний менеджмент є управлінням процесу мотивації працівників за 

допомогою системи мотивації, мотиваційного механізму з врахуванням 

сучасних критеріїв мотивації, мотиваційних факторів, методів, встановлених 

принципів та розроблених рекомендацій щодо налагодження процесу мотивації. 

Мотивація іноді визначається як детермінація поведінки взагалі. 

Психологія і соціологія розглядають спонукання як поведінкове виявлення 

потреб, сконцентрованих на досягненні цілей. Справа в тому, що у різних людей 

у різному співвідношенні знаходяться рухомі сили і регулятори поведінки: 

інстинкт; інтереси; мотив; потреби. Також існують змістовні та процесуальні 

теорії мотивації. Система внутрішніх стимулів і мотивів працівника формує його 

запит на перелік благ, які він прагне отримати від роботодавця, а отже втілюється 

у попиті на складові соціального пакету та оплату праці відповідного рівня. 

Існують як внутрішні, так і зовнішні методи мотивації. До перших 

відносять моральну мотивацію, до других – матеріальну, адміністративну.  

Для того, щоб підприємство ефективно працювало, потрібно 

використовувати певні методи мотивації. За їх допомогою розробляється 

система мотивації підприємства.  

Проте в сьогоднішніх ринкових умовах на багатьох вітчизняних 

підприємствах залишаються не достатньо вирішеними питання ефективної 

мотивації працівників, що передбачає розроблення, формування та практичне 

застосування методів матеріальної та нематеріальної мотивації.  

Для здійснення ефективного управління підприємством в умовах 

динамічних змін зовнішнього середовища необхідна побудова та застосування 

ефективного механізму матеріального і нематеріального стимулювання 

персоналу підприємства із використанням накопиченого світовою практикою 

досвіду. Основою для цього є необхідність переходу системи управління 

підприємством від жорсткої ієрархії до гетерархії (взаємодії), що збільшує 
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мотивацію кожного працівника, сприятиме підвищенню трудової активності 

персоналу і зацікавленості в професійному зростанні, розвитку ініціативності в 

роботі на основі творчого підходу, що покращує кінцеві результати роботи 

підприємства та дозволяє зміцнити позиції підприємства в конкурентній 

боротьбі. 

Проаналізуємо систему мотивації та її результативність на прикладі 

певного підприємства. На підприємстві ПАТ «ПВП Кривбасвибухпром» 

впроваджено грейдову систему оплати праці. Система грейдів базується на 

розподілі посад на групи, розташовані у певній ієрархії – грейди залежно від 

завдань та функцій кожної посади та цінності виконуваної роботи для 

підприємства.  

Діючі Положення Про оплату праці та преміювання працівників ПАТ 

«ПВП Кривбасвибухпром» запроваджено в цілях договірного регулювання 

оплати праці та направлено на забезпечення матеріальної зацікавленості 

працівників у виконанні виробничих завдань, підвищення продуктивності праці 

та ефективності виробництва.  

Кожен кандидат має рівні можливості працевлаштування. На підприємстві 

розроблено та впроваджено Стандарт про порядок прийому, переводу та 

звільнення працівників.  

Проаналізувавши звітні дані підприємства, можна побачити, що останніми 

роками відбувається постійне скорочення кількості працівників. Для зменшення 

плинності кадрів вживаються певні заходи щодо забезпечення продуктивної 

зайнятості та раціонального і ефективного використання робочого часу, 

оптимізації персоналу, поліпшення умов праці, розвитку нових форм організації 

праці, формування і збереження сприятливого морально-психологічного 

клімату. Крім того, компанія створює необхідні умови для вдосконалення рівня 

професійних знань і управлінських навичок своїх працівників. Корпоративна 

система навчання передбачає наступний вибір можливостей для розвитку 

працівників: підготовка, перепідготовка та підвищення професійного рівня в 
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спеціалізованих навчальних центрах; участь у тренінгах, навчальних семінарах 

та конференціях.  

ПАТ «ПВП Кривбасвибухпром» використовує різні методи мотивації, як 

економічні так і нематеріальні. Зокрема, підприємство намагається вдосконалити 

систему винагородження, щоб заохочувати зацікавленість працівників, 

мотивувати їх до отримання кращих результатів та до підвищення ефективності 

роботи підприємства в цілому.  Рівень «гарантованої оплати» (окладів, ставок) 

встановлюється відповідно до рівня складності та характеру виконуваної роботи, 

обсягу відповідальності та необхідної кваліфікації. Розмір «змінної частини» 

залежить від досягнень як працівника, так і компанії в цілому. Крім того, пакет 

пільг та додаткових заохочень додає завершеності принципу «краще працюєш – 

більше заробляєш» [1].  

Але дана система мотивації не пропонує оптимальну форму винагород в 

кожній конкретній ситуації, тобто не враховується зовнішнє середовище та 

фактори ризику. До того ж підприємство не може гарантувати справедливу 

оплату праці, тому працівники підприємства звільняються та знаходять роботу з 

більш високою оплатою праці, але зазвичай не за спеціальністю.   

Товариство має систему оплати премій при виконанні понаднормових 

робіт чи при досягненні високих показників роботи.  

Підприємство ПАТ «ПВП Кривбасвибухпром» здійснює кадрову політику, 

яка спрямована на забезпечення підвищення рівня кваліфікації її працівників. У 

складі підприємства функціонує учбово-курсовий комбінат, задля 

вдосконалення знань, оволодіння особливостями трудової діяльності в умовах 

ринкових відносин. Відбувається вдосконалення навиків управління сучасним 

виробництвом, зокрема керівники та спеціалісти беруть участь у різноманітних 

семінарах відповідно до своїх напрямків роботи. Підприємство організовує як 

зовнішнє, так і внутрішнє навчання. До навчання залучаються як власні фахівці 

(в ролі експертів, інструкторів, тренерів), так і зовнішні установи та 

постачальники послуг з навчання [1].  
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Компанія веде активну політику щодо навчання, атестації та переатестації 

свого персоналу шляхом укладання договорів із спеціалізованими навчально-

методичними центрам, ставлячи за мету підвищити рівень теоретичних знань та 

практичних навичок працівників.  

Компанія дає можливість проходження стажування, технологічної, 

виробничої та переддипломної практик, що є одночасно і нагодою випробувати 

себе у реальних умовах бізнесу, набути перших практичних навичок, і навіть 

можливість почати свою кар'єру ще під час навчання. Тобто підприємство 

створює позитивну репутацію серед молоді, яка може без досвіду роботи, почати 

працювати одразу після закінчення навчального закладу. Тому навчальні заклади 

укладають договори про проходження виробничої практики на підприємстві, що 

є плацдармом отримання першого досвіду роботи.   

Підприємство працює в галузі, що є відносно консервативною з огляду на 

технологічний комплекс, вимоги безпеки та масштаби клієнтської бази, яку 

обслуговує. Це одна з причин фокусування на розвитку зсередини, «знизу–

вверх». На практиці, при заповненні керівних вакансій компанія спершу 

розглядає кандидатів з внутрішнього кадрового резерву.  

Але незважаючи на побудовану кадрову політику, наявність центру 

підвищення кваліфікації, компанія з кожним роком втрачає своїх працівників, і 

ця цифра зростає. Тому що дане підприємство не має механізмів впливу, які б 

створювали належне мотиваційне середовище для працівників, які працюють в 

монотонних умовах. І такі люди звільняються в пошуках більш цікавої роботи.  

ПАТ «ПВП Кривбасвибухпром» використовує й нематеріальні методи 

мотивації. Товариство намагається створити комфортні умови  праці, надає 

можливість співробітникам отримувати визнання і винагороду за свої 

досягнення. Тобто працівник може задовольнити свої потреби в успіху, владі, 

визнанні. Але жадані потреби характерні не всім робітникам, бо більшість 

працює задля отримання заробітної плати та її підвищення. Так підприємство 
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робить все можливе, щоб навіть за сучасних потреб ринку та несприятливих 

обставин підвищувати дохід працівника до конкурентних рівнів [1].  

На підприємстві є налагоджена система оплати премій. Але вона не 

відповідає тому розміру преміальної оплати, яку б працівники бажали отримати 

при виконанні понаднормових робіт чи при досягненні високих показників.  ПАТ 

«ПВП Кривбасвибухпром» позиціонує себе як товариство з високим рівнем 

соціальної відповідальності та піклується про охорону праці.  

Так, ПАТ «ПВП Кривбасвибухпром» надає співробітникам можливість 

отримувати: корпоративний транспорт; часткову оплату обідів; підтримку 

молодих спеціалістів; додаткову оплачувану відпустку; оздоровлення 

працівників та членів їх сімей; матеріальну допомогу; забезпечення спецодягом, 

інструментом; забезпечення спецхарчуванням.  

На підприємстві працює система нематеріальної мотивації: нагородження 

працівників підприємства нагородами різних рівнів; система адаптації персоналу 

– програма «Введення в організацію нових співробітників»; направлення

працівникам підприємства поздоровлень Голови Правління до ювілейних дат;

професійне навчання та підвищення кваліфікації персоналу; присвоєння звання

«Ветеран праці ПАТ «ПВП Кривбасвибухпром»»; медичне страхування

працівників підприємства та їх родичів за корпоративною програмою; свято для

першокласників, День Святого Миколая для дітей співробітників, День

відкритих дверей для дітей співробітників; організація виставок та конкурсів для

співробітників та їх дітей; корпоративні та професійні свята; організація

стажувань керівників, спеціалістів, професіоналів та їх резерву; проведення

конкурсів «Кращий по професії», «Кращий лінійний керівник»; проведення

заходів, у тому числі брейн-рингу, присвячених міжнародному Дню охорони

праці; працевлаштування членів родини; проведення змагань «Папа, мама, я –

спортивна сім’я», спартакіади, турнір по боулінгу, безкоштовне відвідування

спортивних закладів міста працівниками підприємства; пільгове відвідування

бази відпочинку «Вербиченька» та пансіонату «Блакитна затока», пільгові
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путівки для сімейного відпочинку та відпочинку дітей; командо-утворюючі 

тренінги.  

Крім того, сучасний працівник ПАТ «ПВП Кривбасвибухпром» має 

можливість розвиватися різнобічно у спорті (міні-футбол, спартакіада 

працівників), мистецтві, має змогу щорічно оздоровлюватися та оздоровлювати 

свою сім’ю на базах відпочинку. Так підприємство має у своєму розпорядженні 

базу відпочинку «Івушка», яка знаходиться у криворізькому районі, біля річки 

Інгулець. Там створено всі умови для комфортного та безпечного відпочинку 

працівників та їхніх сімей [2]. До того ж працівники мають змогу відпочити у 

Херсонській області на базі відпочинку «Блакитна затока». Також поряд з базою 

відпочинку розташовано заповідник Асканія-Нова. Але дані бази відпочинку 

основані на повній платі працівників за свій відпочинок. Тобто підприємство не 

відшкодовує вартість путівки.  

Отже, ПАТ «ПВП Кривбасвибухпром» має сформовану систему 

мотиваційного забезпечення, яка спонукає працівників до більш ефективної 

діяльності. Але така система має як переваги, так і недоліки. Адже задля 

більшого впливу на мотиваційний чинник працівника, треба детально 

аналізувати його поведінку і виявити ті потреби, які притаманні саме даному 

робітникові, задля створення ефективної системи мотивації.   

Таким чином, враховуючі стан справ, можна дійти висновку, що ПАТ 

«ПВП Кривбасвибухпром» як і інші сучасні українські компанії використовують 

неналежні методи мотивування працівників, тому їм варто звернути увагу на 

досвід іноземних компаній. Однак розглядаючи такі методи, потрібно 

враховувати відмінності між країнами та людьми. Тому на вітчизняних 

підприємствах варто використовувати деякі елементи зарубіжних моделей 

мотивації праці, щоб у подальшому побудувати свою високоефективну систему 

мотивації.  

Проаналізувавши відомі зарубіжні моделі мотивації, можна дійти 

висновку, що їхнє впровадження залежить від фінансових можливостей 
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підприємства, економічної ситуації в країні в цілому та ін. Однак найголовнішим 

для впровадження є бажання самого керівника.   

Спираючись на проведений аналіз  мотиваційної системи ПАТ ПВП 

Кривбасвибухпром», згідно з яких спостерігається тенденція до зменшення 

чисельності працівників через недостатньо ефективну систему мотивації, можна 

дійти висновку, що на підприємстві не враховується індивідуальна поведінка 

кожної людини, премія перетворилась на просту надбавку до окладу; 

зацікавленість людей до своєї роботи падає, особливо якщо це проста робота, яка 

не вимагає творчого характеру праці; працівники не беруть участі в цілях 

організації; не враховується зовнішнє середовище в конкретних ситуаціях.  

Трудова мотивація породжується безпосередньо роботою, її змістом, 

умовами, організацією трудового процесу, режимом праці. Це внутрішня 

мотивація людини, сукупність її внутрішніх рушійних сил поведінки, пов'язаних 

з роботою. Безумовно, кожен працівник відчуває потребу в змістовній, цікавій, 

корисній роботі та відчуває самоповагу, якщо результати його праці оцінюються 

високо. Для мотивування таким способом керівник повинен проявляти знаки 

уваги до співробітників, особисто дякувати їм за хорошу роботу, відзначати 

індивідуальний внесок працівника, а не всієї групи або відділу. У той же час, 

роблячи співробітнику зауваження за погану роботу, не слід робити цього перед 

всім колективом – це принижує працівника.   

Необхідно створити зручні умови праці та правильно організувати 

трудовий процес, щоб працівнику нічого не заважало і працювати було 

комфортно [3]. У цьому випадку, для підприємства можна використовувати такі 

заохочення [4]: подяка, похвала з боку керівника при особистому спілкуванні, 

публічне визнання заслуг (на нараді, на зборах), нагородження грамотою, 

подячним листом від керівництва, фотографія на дошці пошани, підвищення 

кваліфікації, отримання додаткових знань за рахунок організації.  
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Але задля підвищення мотиваційної діяльності ПАТ «ПВП 

Кривбасвибухпром», найдоцільніше використовувати елементи мотивації 

американської та французької моделей, які були детально розглянуті в [5].  

Французька модель передбачає виплати заробітної плати залежно від 

обсягів виконаної роботи та участь працівників у прибутках компанії. Елементи 

даної моделі можуть цілком запрацювати на ПАТ «ПВП Кривбасвибухпром». 

Зокрема, це виплата заробітної плати в залежності від кваліфікації працівника, 

якості роботи. Але на підприємстві існує тарифна система оплати праці, що 

стримує працівників у досягненні високих результатів, адже перебільшення 

роботи матеріально не вигідне. Тому найбільш доцільним є запровадження 

безтарифної системи оплати праці, коли працівник бере участь у фонді оплати 

праці. Враховуючи якість виконаної роботи, можна індивідуалізувати оплату 

праці, використовувати бальну оцінку ефективності праці працівника з 

професійної майстерності, продуктивності праці, якості роботи, дотримання 

правил техніки безпеки, етики виробництва, ініціативності.  

На ПАТ «ПВП Кривбасвибухпром» можна запровадити елементи 

американської моделі, яка полягає в запровадженні грошових виплат за 

виконання поставлених завдань за тарифною системою. Дана модель включає: 

комфортні умови праці, помірний соціально-психологічний клімат в колективі, 

використання гнучкої системи оплати праці, відповідно до індивідуальних 

здібностей та кваліфікації працівника, технологічні надбавки, виплати  за 

безаварійну роботу.  

Отже, при вдосконаленні системи управління мотивацією ПАТ «ПВП 

Кривбасвибухпром» потрібно використовувати зарубіжні методи мотивації, які 

можуть підвищити ефективність мотиваційної системи підприємства та при 

цьому забезпечити досягнення цілей організації.  
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Рівень залучення іноземних інвестицій, і як наслідок наявність достатньої 

кількості фінансових ресурсів є необхідною умовою успішного розвитку 

економіки країни.   

Залучення іноземних інвестицій в економіку країни сприяє покращенню 

стану матеріально-технічної бази, підвищенню ефективності виробництв, 

забезпеченню конкурентоспроможності товарів, робіт та послуг, впровадженню 

інноваційних технологій та нарощуванню експортного потенціалу. 

Створення сприятливого середовища для залучення іноземних інвестицій 

потребує участі відповідних державних та приватних інституцій, які повинні 

взаємодіяти між собою, що забезпечуватиме ефективний процес залучення 

інвестицій у державний та приватний сектори. Глобалізація та науково–

технічний прогрес посилили конкуренцію й відкрили нові ринки, які, за умови 

залучення інвестицій, надають можливості для інноваційного розвитку 

економіки в цілому та товарів і послуг зокрема. 

Разом із тим, у сучасному світі традиційні підходи, сукупність 

економічних заходів та урядових політик не можуть в повній мірі забезпечити та 

стимулювати залучення інвестицій. З метою залучення інвестицій, просування 
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експорту та створення найсприятливіших умов для національних виробників 

провідні країни світу почали займатися створенням спеціальних інститутів 

фінансової підтримки, які сприяли би залученню інвестицій та просуванню 

національних товарів і послуг на міжнародні ринки. Такими спеціалізованими 

інститутами виступають експортно-кредитні агентства (далі – ЕКА).  

ЕКА – це окремі страхові агентства, банки або департаменти міністерств, 

які здійснюють свою діяльність на ринку структурного, торгівельного та 

проектного фінансування шляхом здійснення страхування політичних і 

комерційних ризиків та надання гарантій. Всі країни – члени Організації 

економічного співробітництва і розвитку та майже всі європейські країни у 

державній політиці використовують ЕКА. В Європейському союзі діє окрема 

Директива 98/29/ЄС2 від 07.05.1998 про гармонізацію основних положень щодо 

страхування експортних кредитів за трансакціями із середньостроковим та 

довгостроковим покриттям.  

Зараз ЕКА діють майже в усіх розвинутих країнах світу та країнах з 

перехідним типом економіки. Найбільш відомими є Eximbank (США), JBIC 

(Японія), Euler Hermes (Німеччина), COFACE (Франція), Atradius (Нідерланди), 

SBCE (Бразилія), CESCE (Іспанія), SEK (Швеція) та ін. Проте варто зазначити, 

що в різних країнах різняться механізми такої підтримки – від страхування та 

гарантування зовнішньоекономічних договорів до прямого кредитування чи 

інвестування.   

На світовому ринку ЕКА є інститутами, що сприяють розвитку 

міжнародної торгівлі та виступають стабілізаторами внутрішніх ринків у 

кризових умовах. Роль ЕКА в розвитку міжнародної торгівлі постійно зростає в 

усьому світі, свідченням чого є збільшення масштабів діяльності таких 

фінансових інститутів. Так, Euler Hermes (Німеччина) здійснює свою діяльність 

щодо управління ризиками на п'яти континентах та має філії і своїх 

представників у 54 країнах світу.  
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Слід зазначити, що не існує «типової» чи «ідеальної» моделі експортно-

кредитного агентства, адже при створенні такої установи та визначенні функцій, 

які вона буде виконувати, враховується, звісно, і соціально-економічне 

становище країни, і політичні умови тощо. У світовій практиці діяльність зі 

страхування з одного боку та надання банківських послуг з другого боку, 

зазвичай, є виключними видами діяльності, які не може надавати одна 

організація. Тому переважно створюються установи, які здійснюють відповідні 

виключні види діяльності – або банківську, або страхову.  

Так, для прикладу у США створена багаторівнева зовнішньоекономічна 

організаційна структура. Ключова роль в цій структурі належить Міністерству 

торгівлі (надання консультацій за кордоном, функціонування Центрів інформації 

з питань торгівлі). Крім того, функціонує Апарат торгового представника США 

(відповідає за розробку і реалізацію політики в області міжнародної торгівлі), 

Агентство з торгівлі та розвитку, Агентство міжнародного розвитку та 

Експортно–імпортний банк США – EXIMBANK.   

В свою чергу, Уряд Японії здійснює свою діяльність через Японську 

організацію страхування експорту та інвестицій – NEXI. Установа займається 

страхуванням ризиків за торговельними та інвестиційними угодами японських 

компаній з іноземними партнерами. 

NEXI покриває політичні і комерційні ризики, які можуть виникнути при 

здійсненні торговельних та інвестиційних операцій з іноземними партнерами. 

Уряд Японії гарантує страхування, здійснене NEXI для підвищення 

кредитоспроможності організації.  

Японський банк міжнародного співробітництва – JBIC – надає пільгові 

кредити країнам, що розвиваються для реалізації проектів. JBIC виділяє пільгові 

кредити для інвестиційних проектів японських компаній за кордоном з 

видобутку корисних копалин, розвитку інфраструктури тощо. JBIC пропонує 

такі послуги: а) кредити для експортерів; б) кредити для імпортерів; в) зовнішні 

інвестиційні кредити; г) спільне фінансування; д) гарантії платежу; ж) 
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фінансування енергетичних та екологічних проектів; з) міжбанківські кредити та 

ін. 

В свою чергу в Франції, за даними Business France за результатами 2019 

року 40% залучених інвестицій у Францію - робота «BusinessFrance» [6]. 

Ключову роль в системі гарантування Німеччини грає Федеральний Уряд 

Німеччини, а відповідальним виконавцем є Федеральне міністерство економіки 

і технологій Німеччини. Найважливішими інститутами є страхове товариство 

Euler Hermes, а також кредитно-фінансові інститути: Банківська група 

реконструкції та розвитку KFW та “АКА”, що діють у сфері фінансування 

експортних та інвестиційних проектів. 

Euler Hermes надає гарантії німецьким підприємствам з 1926 року. Euler 

Hermes Group сьогодні є світовим лідером в області менеджменту і страхування 

кредитних ризиків та присутня в більш ніж 50 країнах. Компанія сприяє розвитку 

бізнесу, захищаючи від ризику неплатоспроможності покупців. Euler Hermes 

надає такі основні послуги: а) здійснення кредитного менеджменту; б) 

страхування кредитних ризиків; в) надання гарантій за експортними кредитами. 

Механізм діяльності ЕКА – надання страхового покриття – визначеної 

суми, в межах якої агентство приймає ризики шляхом надання гарантій і 

поручительств. Покриття надається з метою зниження кредитного ризику, 

комерційних і політичних ризиків. Страхове покриття надається учасникам 

зовнішньоторговельної операції та фінансовим установам, які їх фінансують, що 

знижує ризики невиконання зобов'язань.  

Саме механізм фінансування іноземним банком інвестиційних проектів, 

що пов'язані із модернізацією діючих виробничих потужностей під гарантії ЕКА 

може стати дієвим методом залучення іноземних інвестицій в Україну. 
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Онофрієнко Наталя Олександрівна 

викладач вищої кваліфікаційної категорії  
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Криворізького національного університету» 

 

Анотація. У даній статті проблема економічної психології, виявлення 

психологічного портрету підприємці – жінки. 

Ключові слова: підприємництво, підприємницька компетенція, стилі 

керівництва, психологія. 

 

Дуже важливою проблемою економічної психології є вивчення психології 

підприємництва, виявлення особистісних якостей, характеристик для 

психологічного портрету підприємця - жінки. 

У цей час підприємцями стають не тільки чоловіки, як переважно було 

раніше, але і жінки. 

Жінка - підприємець вже більше не спричиняє такого здивування, як 

декілька років тому. І звісно, існують деякі особливості, які відрізняють жінку - 

підприємця від підприємця - чоловіки. 

Жінка-підприємець - явище одночасно традиційне і нове. На початку XX 

століття жінки заявили про себе на внутрішньому ринку, що складається. Багато 

хто з них добився великого успіху. Самовідданість і зневага ризиком нерідко 

допомагали їм випереджати чоловіків. Реформи початку 1990-х років значно 

ускладнили положення жінок на ринку труда. Їх боляче порушили такі процеси, 

як зростання безробіття, фемінізація бідняцтва, втрата конкурентних позицій в 
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зоні кваліфікованого, особливо інженерного труда. Природним виходом із 

становища, що створилося було відкриття власної справи. 

Безумовно, важливим для розуміння особливостей жіночого 

підприємництва є питання про сфери додатку жінками своїх підприємницьких 

особливостей: різні види сервісу, науково - виробнича сфера і сфера соціального 

забезпечення; значно рідше підприємницькі здібності жінки реалізовуються в 

торгівлі, в сфері культури, в банківській справі, медицині, в сфері правового 

захисту суспільства і фермерстві. 

Для розуміння специфіки розвитку жіночого підприємництва необхідний 

розгляд особових властивостей жінок, що включилися в бізнес, їх деякі відмітні 

особливості. 

Інтелектуальні можливості жінок - підприємців досить високі. Вони здатні 

успішно опановувати різними знаннями, їх мислення має яскраво виражену 

практичну спрямованість. У розв'язанні проблем вони орієнтуються, передусім, 

на здоровий глузд. Реальні факти грають переважну роль, до них у жінок довір'я 

часом більше, ніж до власної інтуїції. До нових ідей вони відносяться декілька 

насторожено, лише після зважування всіх «за» і «проти» новина приймається і 

впроваджується, проте, жіночому інтелекту бракує гнучкість і оперативність в 

пошуках найбільш оптимального вибору практичних рішень. 

Психологічний портрет жінок, що займаються підприємництвом, 

обов'язково повинен включати емоційні властивості особистості.  

Жінки - підприємці володіють середньою емоційною стійкістю. Вони 

здатні емоційно реагувати на досить велике коло ситуацій, і в той же час уміння 

об'єктивно оцінювати що відбувається, раціонально пояснювати свої 

переживання і почуття роблять їх захищеними головним чином в тих ситуаціях і 

видах діяльності, які їм добре відомі, вимоги яких вони можуть успішно 

прогнозувати. 

Жінки-підприємці не уникають ситуацій, пов'язаних з ризиком. Ризикують 

вони зважено, переважно тоді, коли успіх реальний, і реальний в недалекому 
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майбутньому. При цьому схильність до ризику виявляється по-різному в 

залежності від сімейного стану жінки, фінансової самостійності. Крім того, треба 

враховувати, що жінка надзвичайно хворобливо переносить невдачу. Невдача 

може похитнути упевненість в собі, негативно позначитися на настрої, запасі 

сил, нанести велику шкоду почуттю власної значущості. 

Раціоналізм, розсудливість, орієнтація на успіх, помірна емоційна 

стабільність жінок - підприємців поєднується зі схильністю до імпульсивних 

реакцій. Нерідко жінка будує свою поведінку, взаємовідносини з навколишніми 

людьми, орієнтуючись на тимчасове бажання і спонуки, на інтерес, який домінує 

в даний момент. У таких випадках регулююча роль волі, а також 

загальноприйнятих норм і правил слабшає. 

Жінки - підприємці мають досить високий комунікативний потенціал. 

Вони уміють швидко порозумітися з навколишніми людьми. Спілкування 

доставляє їм задоволення і нерідко служить основним засобом розв'язання 

господарських і особистих проблем. Однак складності можуть виникати при 

спілкуванні з великою аудиторією. Декілька невпевнено відчувають себе жінки, 

вступаючи в контакт з авторитетними людьми. Їм необхідні час і зусилля, щоб 

оволодіти собою, ситуацією і вести переговори. 

Жінки - підприємці володіють помірним лідерським потенціалом. Якості 

лідера в найбільшій мірі розкриваються в добре освоєних видах діяльності, для 

яких вже вироблені певні принципи і форми психологічного захисту. Жінки, 

пов'язані з бізнесом, не завжди виявляють самостійність в прийнятті рішень. У 

відповідальні моменти, в ситуаціях вибору вони вважають за краще розділяти 

відповідальність з навколишніми людьми, орієнтуються не тільки на свою точку 

зору, але і в значній мірі - на позицію групи.  

Незважаючи на достатню упевненість в собі і зовнішню активність, жінки 

внутрішньо потребують соціальної опори, продовжують прагнути до 

захищеності. Почуття захищеності дає їм група, навколишні люди, які 

розділяють разом з ними проблеми, а отже, значно пом'якшують наслідки 
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емоційного стресу, пов'язаного з підприємницькою діяльністю в сучасних 

умовах суспільства. 

Загальними і, мабуть, найбільш важливими психологічними 

характеристиками є: 

 висока комунікабельність і сміливість у встановленні соціальних 

контактів; 

 «нежорстке» лідерство, орієнтація на думку референтної групи; 

 емоційна стійкість; 

 практична спрямованість мислення; 

 помірний радикалізм, що дозволяє поєднувати традиції з 

інноваціями. 

Лідерство є переважно психолого-економічною характеристикою, а 

керівництво – це соціальна характеристика, особливо з точки зору розподілу 

ролей управління і підпорядкування. 

Для реалізації управління лідер і керівник використовують два різні 

джерела – влада авторитету і авторитет влади.  

Системно-психологічний підхід дозволяє виділити в якості важливої 

форми управління – владу примусу, розкритому у тому, що керівник володіє 

повноваженнями карати, перешкоджати досягненню цілей і потреб виконавців. 

У контексті такого розуміння влади примусу в теорії управління 

виділяється поняття як «організаційний страх», який підрозділяється на наступні 

види: 

1. Страх втратити роботу. 

2. Страх не впоратися зі своєю роботою. 

3. Страх допустити помилку. 

4. Страх бути обійденим іншими. 

5. Страх втратити власне «Я». 

Через такий різновид «страху» виділяють такі види влади: 

1. Влада винагороди. 
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2. Харизматична влада. 

3. Влада інформації. 

Не менш значущим для психології управління є питання про стилі 

керівництва, що детермінують як індивідуально-типічні  особливості стійкої 

системи способів, методів, прийомів впливу керівника на колектив з метою 

ефективного та якісного виконання управлінських функцій. 

Авторитарний (директивний) стиль керівництва характеризується 

жорстким одноосібним прийняттям керівником всіх рішень (мінімум 

демократії), жорстким і постійним контролем за виконання їм рішень, 

відсутністю інтересу до працівника. 

Демократичний (колегіальний) стиль керівництва полягає в тому, що всі 

управлінські рішення приймаються на основі обговорення проблеми, врахування 

думок та ініціатив співробітників (на думку психологів він є найбільш 

ефективним). 

Ліберальний стиль керівництва характеризується з одного боку, 

максимумом демократії (всі можуть висловлювати свої пропозиції та свої позиції 

при відсутності реального обліку), з іншого – мінімумом контролю (навіть 

прийняті рішення не виконуються). 

У сучасній психології управління виділяють ще один стиль керівництва - 

непослідовний (алогічний), що виявляється в непередбаченому переході 

керівника від одного стилю до іншого. 

Представники західноєвропейської та американської економічної 

психології, спираючись на ідеї біхевіоризму, в якості її предмету виділяють 

економічну поведінку, яка безпосередньо залежить від стилів керівництва, і 

економічне мислення, яке, в свою чергу, є логічним продовженням стилю 

керівництва. 

Спонукальна та регулятивна функції економічної поведінки 

детермінуються, насамперед, економічними мотивами, інтересами, нормами і 

цінностями. 
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На сьогоднішній день  велику популярність набуває класифікація мотивів 

з урахуванням стадій відтворення, згідно з якою всі мотиви поділяють на три 

групи: мотиви трудової діяльності, мотиви споживання і накопичення, мотиви 

інвестування. 

Економічні норми в даний час набули характер соціальних норм. Їх 

важливою особливістю є те, що вони, маючи як стимулюючий, так і гальмуючий 

характер, регулюють економічну поведінку людей. Під регуляторним впливом 

норм і на основі мотиву розвивається економічний інтерес, який визначають як 

«форму дії влади-власності на волю суб'єкта господарювання і джерело 

господарської активності». 

Дуже важливою проблемою економічної психології є вивчення психології 

підприємництва, виявлення особистісних якостей, характеристик для 

психологічного портрету підприємця - керівника, підприємця – керівника – 

жінки. 

Особливий інтерес для психології в економічній сфері являють: 

• особливості мотивації професійної діяльності в залежності від форм 

власності; 

• вплив різних форм матеріальної відповідальності на взаємовідносини в 

трудовому колективі; 

• роль фактора зайнятості в поведінці особистості і групи; 

• особистість підприємця; 

• типи темпераменту; 

• стратегії поведінки особистості і групи перед конкурентами; 

• психологія економічного розвитку; 

• психологія маркетингу. 

Таким чином мова йде про стійкі психологічні властивості людини, від 

яких залежить його поведінка, а значить, і про особистісні особливості. Термін 

«психофізіологічні» в даному випадку означає, що відповідні властивості 

становлять не тільки частину психології маркетингу, але також і частину 
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фізіології людини, тобто одночасно є і психологічними, і фізіологічними. 

Іншими словами, мова йде про індивідуальні властивості людини, які скоріше є 

вродженими, а не набутими.  

Жінок - підприємців відрізняють від чоловіків більш виражена емоційна 

чутливість, тривожність і менша емоційна стабільність. Однак ці відмінності 

швидше кількісні, чим якісні, і характеризують жінок як представників свого 

полу, а не як представників групи підприємців. 

Соціальний успіх, тривалість активності жінки в бізнесі залежать від 

мотиву. Спектр мотивів підприємництва у жінок досить широкий. Мотиви 

відображають прагнення жінок реалізувати свою соціальну позицію як по 

відношенню до підприємництва, так і по відношенню до себе як до особистості, 

як до підприємця, як до жінки і як до матері. Ведуче місце в ієрархії мотивів 

займає прагнення до особистої свободи.  

Для більш детального вивчення теми, нами було проведено соціологічне 

дослідження «Жінка та Влада» у розрізі Коучингу «Статистика в Європейському 

просторі», для якого була розроблена анкета, на основі якої ми провели 

анкетування серед студентів ВСП «Гірничий фаховий коледж Криворізького 

національного університету». 

Обробка тестів полягала у визначенні найбільш часто вибраних варіантів 

відповідей.  

Обробка результатів проходила за наступною схемою: 

1. Фіксувалося ставлення респондентів на початковому етапі тестування, а 

саме: як були сприйняті твердження, - позитивно, негативно, здивовано і т.д. 

2. Підрахунок балів по кожному бланку відповідей. 

3. Виявлення найбільш привабливих тверджень по найбільшому числу 

виборів в діапазоні від 9 до 18, і найменш привабливих тверджень в тому ж 

діапазоні.  

4. Загальний аналіз результатів і підведення підсумку дослідження.  
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На другому етапі (заключному етапі), спираючись на результати 

анкетування, ми створили психологічний портрет підприємця.  

Сучасний підприємець – жінка-керівник очами респондентів повинен 

виглядати так: 

1. Індивідуально-психологічні особливості: легка відчуженість від 

суспільства і психологічний захист від соціального несхвалення.  

2. Модель поведінки: комерційна модель. Підприємець з такою моделлю 

поведінки займається створенням нових каналів обміну для товарів, послуг, а 

також інформації.  

3. Тип темпераменту: сангвінік.  

4. Особисті якості: високий рівень товариськості, сміливості, 

дисциплінованості, моральної нормативності, гнучкості поведінки. Володіє 

певним творчим потенціалом, пов'язаним з непостійними і навіть випадковими 

проявами підприємницьких здібностей.  

5. Основні особливості:  

а) сприйнятливий до нового, націлений на отримання результатів;  

б) відкритий для конструктивної критики і похвали; 

в) любить швидкий розвиток і нововведення; 

г) вимогливий до здібностей своїх робітників. 

Висновок: сучасний підприємець – жінка-керівник – це, перш за все, 

компетентна, талановита, активно діюча та активно мисляча людина. 

Товариська, творча, схильна до ризику і спрямована на перемогу, людина. 
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Третьяк М.М. 

ФОРМУВАННЯ БРЕНД НЕЙМІНГА В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІІ 

 

Третьяк Михайло Миколайович, 

магiстр зi спецiальностi маркетинг 

 

Якісна назва підприємства, товару, послуги є потужним маркетинговим 

інструментом. Слід зазначити, гарне ім'я підвищує репутацію лейбла, реалізацію 

незвичайного заголовка. Найменування позначається використанням торгового 

знака, сприяє виникненню значного потенціалу на ринку.   Неймінг сприяє 

розкриттю образу компанії, формує довгострокову довіру і постійний приплив 

нових споживачів.   

Ефективний брендинг має певні тонкощі. Створення стилю бізнесу досить 

непросте завдання.   Розробнику потрібно розуміти різнотипні сфери людського 

життя. Основи інтелектуальної власності допомагають розробити відображення 

сегмента. При виробництві важливо досліджувати аналіз ринкової активності, 

цільову групу, прямих конкурентів, інформацію маркетологічних досліджень. 

Доречно підкреслити, що під час формування визначення фірми, продукції, 

корисно спиратися на фонетичні особливості, які допомагають дійти до 

підвищеного успіху. Психологічні моменти відіграють важливу роль. Ярлик 

емблеми зможе вдало функціонувати при розумному узгодженні критеріїв. 

Семантичні чинники значимі в формуванні поняття об'єкта.    

Процес, що має зв'язок зi складанням плідної ідеї фірмової моделі, повинен 

розкрити стратегії позиціонування.   Доцільно розглядати різні шляхи розвитку 

бренд - неймінга в умовах діджиталізаціі. Вартість виконання символу марки 

пов'язана з запланованим обсягом робіт, обов'язкових для втілення плану в 

реальність. Опрацювання впізнаваності і високоякісного формування бренд - 

неймінгу цінні в зростанні кiлькостi попиту на продукцiю. 
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Отже, можна зробити виснвок, що в сучасному суспільстві реклама є 

всюди: в автобусах і таксі, в газетах, журналах, на радіо, телебаченні, в інтернеті, 

в газетах і брошурах, які розповсюджуються домашніми господарствами. Багато 

з них мають вражаючу якість графіки. Зрозуміло, що великі суми приносяться в 

жертву рекламі, коли компанії та імпортери борються за частку на ринку. Суми, 

які, звичайно, в кінцевому підсумку оплачуються самими споживачами через 

ціни на товари.  

Рекламна індустрія не без причини є швидкозростаючою галуззю 

(особливо в сфері мобільної телефонії та інших електронних продуктів), і з тієї 

ж причини багато також вважають її чимось на зразок вiрусу,  коли вона приймає 

форму спаму. 
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УДК 005.96 
 
Шемет А.А. 

 

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В 

ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

Шемет Антон Александрович 

магистр управления, старший преподаватель кафедры экономического и 

финансового права УО БИП-Университета права и социально-

информационных технологий, аспирант Академии управления при Президенте 

Республики Беларусь. (г.Минск, Беларусь) 

 

Всемирный банк в начале 2021 года на своих открытых источниках в сети 

Интернет опубликовал статистику научных статей в страновом разрезе за 2018-

2019 годы, подготовленную Национальным научным фондом США. Данная 

статистика приводит абсолютные числа в соотношении с 100 тысячами 

населения. При этом в методологических замечания оговаривается что в 

статистических сведениях учитываются научные статьи в первую очередь по 

физики, биологии, медицине, то есть т.н. «точным» наукам. 

Проводя анализ данных сведения, мы приходит к заключению что по 

сравнению с региональными соседями, к сожалению Республика Беларусь 

оказалась с наименьшим количеством публикуемых научных статей и 

результатов исследований. При этом обладая внутренней информацией о том, 

что количество защищающих кандидатские диссертации и поступающих в 

аспирантуру неуклонно в динамики снижается, в рамках данной статьи 

хотелось бы изложить своё видение роли и значения системы образования в 

инновационном развитии. 

Шотландский учёный А. Смит, постулировал в XVIII веке о том, что 

рыночные отношения являются «естественным порядком» вещей, указал на 
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управленческие функции, которые должно исполнять именно государство: 

оборона, правосудие, образование и налоги. [117] 

Посему на наш взгляд становление инновационной экономики в 

Республики Беларусь должно быть связано не только с технологическим и 

институциональными преобразованиями, но и с её кадровым обеспечением. 

Ключевыми элементом и важнейшим ресурсом развития такого обеспечения 

должна быть чётко определенная роль и место системы образования. Оттого 

значительно возрастает её роль потому как интеллектуальный ресурс 

государства, формируется в рамках национальной системы образования. В связи 

с этим, учитывая тенденции инновационного развития, систему образования 

следует нацелить на подготовку кадров, способных к созданию и реализации 

человеческих ресурсов при трансфере инноваций во всех сферах и отраслях 

общественного производства. Разработка и внедрение инновационных 

технологий предполагает качественное совершенствование всех уровней 

системы образования: от дошкольных учреждений до подготовки научных 

кадров высшей квалификации. 

Мы считаем, что особое значение при этом имеет обучение, повышение 

квалификации и переподготовка специалистов инновационного профиля по 

управления человеческим ресурсом. Также включение в учебные программы по 

подготовке инженерно-технических работников, экономистов и 

государственных чиновников в рамках системы среднего специального, высшего 

и последипломного образования тех же знаний управления человеческим 

ресурсом. Инновационная деятельность, прежде всего, должна быть направлена 

на увеличение удельного веса наукоемких ресурсоэффективных технологий в 

различных секторах экономики, развитие которых в условиях нарастания 

инновационности необходимо обеспечить определенным кадровым 

потенциалом. Следовательно, в этих секторах особо актуальны осуществление 

кадровой поддержки научных исследований, распространение передача и 

внедрение инновационных технологий с целью обеспечения рабочими местами. 
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Таким образом, система образования является фундаментом для 

становления инновационной, наукоемкой экономики Республики Беларусь. В 

связи с этим, для реализации Государственной программы инновационного 

развития важное место должен иметь раздел подготовки способных кадров.  

Аксиомой должно стать то, что без качественного человеческого ресурса 

не может быть качественного инновационного развития. Посему упор на 

развития кадрового потенциала представляется оправданными, если: 

1) внедрение базовых программ инновационного профиля и расширение 

перечня изучаемых дисциплин в области инновационного ориентированного на 

всех специальностях системы образования; 

2) повышение престижа специалистов, получающих образование по 

инновационным профилям; 

3) внедрение инновационных систем обучения направленных на решение 

ситуационных задач путём моделирования образовательного процесса, 

приближенного к реальности и нацеленного на применение теоретических 

знаний на практике; 

4) внедрение в финансирование сферы образования целевых субсидий и 

грантов на инновационные разработки; 

5) налоговое и кредитное стимулирования привлечение таких источников 

финансирования в систему образования, как частные инвестиции, безвозмездная 

спонсорская помощь, а также целевые внебюджетные фонды (возможно 

рассмотрение средств инновационного фонда); 

6) внедрение в практику государственного заказа на специалистов 

прошедших комплексную подготовку по специальностям, связанным с 

применением в реальном секторе экономики инновационных технологий. 

Проблема кадрового обеспечения инновационного развития Республики 

Беларусь порождена прежде всего противоречиями, связанными с 

диспропорциями между затратами и численностью кадров, ведь при 
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существенном росте внутренних затрат на научные исследования и разработки в 

расчёте на одного работника происходит их снижение. 

К сожалению, каждый год вот уже на протяжении десятилетия мы 

наблюдаем стагнацию финансирования системы образования в Республики 

Беларусь. Процент Валового внутреннего продукта страны, выделяемый на 

образования находится в динамики 0,9-1.1% 

Так же уменьшается число организаций, выполнявших научные 

исследования и разработки, сократилась численность персонала в них, в том 

числе – в структуре занятых в экономике, сократилась численность 

исследователей, в том числе докторов и кандидатов наук. 

При увеличении удельного веса расходов на образование в общей сумме 

расходов консолидированного бюджета стремительно сократилась численность 

(в том числе – в общей структуре занятых в экономике) студентов, выпускников, 

аспирантов. Поэтому иными словами, утрата кадрового потенциала для 

инновационного развития Республики Беларусь происходила именно в сфере его 

изначального формирования – в системе образования. 

Для решения этой проблемы нужно более глубокое изучение роли и места 

системы образования в инновационном развитии страны. Требует исследование 

процесс обеспечения кадрами самого инновационного развития экономики в 

области взаимодействия науки образованием и производства. 

На основе комплексного подхода, определение предпосылок 

формирования кадрового потенциала для инновационного развития в каждой из 

данных подсистем выявление проблем и возможностей преобразования знаний в 

инновации (как научно-технические разработки, так и инновационные товары, и 

услуги). 

Комплексный подход в данном случаи должен основываться на 

нескольких принципах: 
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Во-первых, чётко определение по какой системе мы осуществляем 

подготовку трудового и кадрового ресурса, либо т.н. «болонского процесса», 

либо т.н. «советской школы»; 

Во-вторых, резкое увеличение процента ВВП вкладываемого в расходы 

бюджета в систему образования с одного до пяти. 

При этом на наш взгляд в настоящий момент наша система образования 

находиться на середине между «болонской» и «советской» системой. 

В 2020 году Высшая аттестационная комиссия присудила ученую степень 

347 соискателям, в том числе 40 - доктора наук, 307 - кандидата наук. 

Обладателями ученых степеней стали 34 иностранных гражданина из 9 

государств (Китая, России, Вьетнама, Ливии, Украины, Венесуэлы, Грузии, 

Казахстана и Туркменистана). 

Наибольшее количество ученых степеней присуждено в медицинской 

сфере - 67 диссертаций (19,3% от успешно защищенных диссертаций), 

технической - 65 (18,7%) и экономической - 38 (11%). 

Ученое звание профессора в 2020 году присвоено 31 соискателю, доцента 

- 313 соискателям. Ходатайства о присвоении ученого звания представлены 

учреждениями министерств образования (50%) и здравоохранения (16%), НАН 

Беларуси (15%), других республиканских органов госуправления (19%). 

В заключении хотелось бы подтвердить свою гипотезу о том, что без 

качественной комплексной реформы системы образования инновационная сфера 

Республики Беларусь будет скорее деградировать нежели развиваться. 

Роль и значение системы образования в инновационной деятельности 

является первоочередной. Решение проблемы развития системы образования в 

рамках инновационного развития должно на наш взгляд решать на основе 

комплексного подхода. 

Комплексный подход в данном случаи должен основываться на 

нескольких принципах: 
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Во-первых, чётко определение по какой системе мы осуществляем 

подготовку трудового и кадрового ресурса, либо т.н. «болонского процесса», 

либо т.н. «советской школы»; 

Во-вторых, резкое увеличение процента ВВП вкладываемого в расходы 

бюджета в систему образования с одного до пяти. 

Предложенные варианты качественных изменений на наш взгляд должны 

быть обсуждены среди профессиональных педагогов, экономистов и юристов, в 

том числе с участием заказчиков кадров, т.к. слабый информационный обмен 

между системой образования и рынком труда особенно в текущем режиме 

реального времени в настоящий момент является слабо развитым. 

Так же важным является увеличение требований как всему уровню 

профессиональной деятельности профессорско-преподавательского состава 

системы образования, например дообработка балльно-рейтинговая системы, 

увеличение объема статей ВАК до 1 авторского листа, при 0,35 имеющихся 

ныне. 
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 Государственная  граница, линия (и проходящая по этой линии условная 

вертикальная плоскость), определяющая пределы территории государства 

(суши, вод, недр и возд. пространства) и соответственно пределы действия гос. 

суверенитета. Г. г. отделяет территорию государства от территорий др. 

государств либо от междунар. территорий (напр., от открытого моря). Границы 

между соседними государствами на суше устанавливаются, как правило, в 

договорном порядке. Процедура установления границ вклю-

чает делимитацию (лат. delimitatio – установление) – договорное определение 

общего направления линии Г. г. и демаркацию (лат. demarcatio – разграниче-

ние) – установление Г. г. на местности. Мор. границы устанавливаются в соот-

ветствии с нормами междунар. права (если территориальные воды государства 

граничат с открытым морем) либо по соглашению между государствами о линии 

прохождения Г. г. (если территориальные воды, разделяющие государства, близ-

ко соприкасаются). Каждое государство устанавливает особый режим Г. г. (пра-

вила пересечения границы лицами и транспортными средствами), а также погра-

ничный режим (правила въезда/прохода, врем. пребывания, передвижения лиц и 

транспортных средств, хозяйств., промысловой и иной деятельности в погранич-

https://orcid.org/0000-0002-7661-4485
https://bigenc.ru/law/text/2697809
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ной зоне и т. п.). В целях обеспечения безопасности своих Г. г. государства впра-

ве принимать все необходимые меры, включая применение вооруж. силы. В РФ 

вопросы, связанные с Г. г., регламентируются Законом РФ «О Государственной 

границе РФ» (1993).[1] 

Правоохранительная система является частью государственного 

управления, типом (подсистемой) системы общественной безопасности. Её 

общественное предназначение – наделенная монополией на законное 

физическое насилие – предотвращение, устранение или снижение опасностей, 

связанных с незаконным поведением человека,а также подготовка уголовного 

правосудия, восстановление нарушенного правопорядка, в интересах охраны 

общественной безопасности, общественного порядка, национальной 

безопасности и государственной границы. Составляющие части 

правоохранительной системы Венгрии: полиция с общими 

правоохранительными полномочиями;полиции с особыми 

полномочиями;гражданские службы национальной безопасности; таможенная 

служба; служба исполнения наказаний; орган гражданской обороны и 

ликвидации последствий аварий и стихийных бедствий. [2] 

На рубеже IХ и Х веков фактически стала складываться государственность 

на Руси. Одной из важнейших функций русского государства стала функция 

надежной охраны и защиты государственной территории, неприкосновенности 

государственных рубежей. Данный вид деятельности являлся прерогативой 

княжеской власти, которая, по образному выражению В.О. Ключевского, 

первоначально выступала в качестве «пограничного сторожа» и лишь затем, 

объединившись с торговой верхушкой городов, превратилась в структуру, 

заботившуюся об обороне границ страны и о поддержании безопасности 

торговых путей к заморским рынкам. По этому поводу известный русский 

историк С.Ф.Платонов совершенно справедливо подчеркивал, что «киевские 

князья явились в первый раз в русскую землю как защитники ее границ, и в этом 

отношении последующие князья не отличались от первых». При этом важно 
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понимать, что в данный период исторического развития у Руси еще не 

существовало общегосударственной границы в ее современном понимании, то 

есть границы, которая была бы законодательно закреплена соглашениями с 

соседями, строго обозначена на карте и на местности, надежно защищена 

специальной стражей, оборудована в инженерном отношении. Лишь в 1047 г. на 

западе линия ее прохождения была определена соглашением с польским королем 

Болеславом II. На юге и востоке граница находилась в постоянном движении. 

Все зависело от положения Древнерусского государства в конкретный 

исторический период. В Х–ХI веках древнерусская государственность достигла 

своего расцвета. Вместе с тем бесконечные вооруженные столкновения с 

соседями, и в первую очередь с кочевниками, побуждали Древнерусское 

государство заботиться об усилении вооруженной охраны собственных границ. 

В этих условиях на Руси была создана достаточно стройная, эшелонированная, 

взаимосвязанная приграничная сторожевая система военно-оборонительного 

характера, основными элементами которой были специальные инженерно-

фортификационные сооружения сторожевые линии, временно собираемые силы 

для несения службы по выявлению готовящихся соседями нападений на русские 

земли и заблаговременного оповещения об этом населения Руси и великого 

князя, а также силы дружины великого князя (а при необходимости и ополчения 

из числа местного населения). Но специального постоянного централизованного 

государственного органа, отвечавшего за обеспечение в пограничном 

пространстве безопасности государства (т.е., пограничной службы), создано в 

этот период истории не было. [3] 

Своими корнями история  пограничной службы России уходит в далекое 

прошлое. Борьба со степными кочевниками заставляла русские княжества 

возводить на подступах к своим владениям богатырские заставы, а также 

приграничные крепости города. [4] 

Борьба с непрекращающимися набегами кочевых племен заставляла 

русские княжества сооружать на подступах к своим территориям заставы, а 
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также приграничные города-крепости. Первое упоминание о пограничной 

службе в русском государстве относится к 1360 году, когда митрополит Всея 

Руси Алексий послал благословение «сторожам и станичникам», которые 

наблюдали за передвижениями ордынцев. [5] 

Специализированные пограничные войска появились в России в период 

становления и укрепления Московского княжества в XIV–XV  веках. [6] 

Первое известное летописное упоминание о государственных мерах по 

организации защиты границ Руси и их охране относится к 988 году, когда 

великий князь киевский Владимир обратился к населению с призывом встать на 

охрану рубежей Земли русской. Именно при Владимире Святом в 

Древнерусском государстве был проведен комплекс мероприятий по 

организации охраны его рубежей и обеспечению более надежной защиты его 

территории. Эти мероприятия носили преимущественно военно-

оборонительный характер и включали в себя: введение на окраинных рубежах 

государства службы т.н. «богатырских застав»; строительство городов-

крепостей (больших и малых), расположенных в самых удобных для обороны 

местах; возведение сторожевых линий на путях вероятного вторжения 

противника; широкое использование естественных препятствий (лесные 

массивы, реки, овраги и т.д.); мобилизацию необходимых сил и средств для 

несения порубежной службы; организацию службы оповещения и 

предупреждения о появлении врага; быстрое сосредоточение в стратегически 

важных пунктах необходимых военных сил из различных городов и княжеств в 

случае прямой военной опасности для государства. Строительству 

приграничных городов уделялось повышенное внимание. Однако не все города 

могли надежно защищать русичей от вражеских вторжений, особенно от набегов 

кочевников. Последние были столь стремительны и мощны, что русские люди не 

всегда успевали принять соответствующие меры самозащиты и во всеоружии 

встретить врага. Деревянные стены городов не спасали население от гибели и 

вражеского «полона» (плена). Стало очевидным, что государству нужна служба 
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обнаружения готовящегося к нападению врага и заблаговременного 

предупреждения об этом населения и князя. Вот почему, в частности, первые 

киевские князья начали возводить на окраинах своей земли небольшие остроги, 

становища ; огороженные высокой бревенчатой оградой маленькие крепости. 

В.О. Ключевский называл их «пограничными городами-заставами», считая 

«формой города военно-правительственного происхождения». В них несли 

службу специально подобранные люди, «доблестные воины», «витязи-

богатыри», о которых рассказывают русские былины. Остроги в русском 

фольклоре получили название «богатырских застав», «богатырских дозоров», 

целью которых было «сторожить границу». Заставы выставлялись князьями на 

направлениях наиболее вероятного вторжения агрессивных соседей. 

«Богатырям» нередко приходилось вступать в бой с превосходящими силами 

противника. Но не это было их основной задачей. Главной их задачей было как 

можно раньше обнаружить врага и в кратчайшие сроки известить о нем князя, а 

также население. Это позволяло людям принять необходимые меры 

самообороны или надежно укрыться, спрятаться от неприятеля. Князь же 

получал возможность своевременно выдвинуться со своей дружиной навстречу 

противнику и создать боевой порядок. И все же во время нашествий и набегов 

кочевники легко обходили эти укрепленные городки и, оказавшись в их тылу, 

были предоставлены сами себе. В связи с этим возникла необходимость 

поставить более прочный заслон на пути врага. Поэтому позже укрепленные 

городки-крепости стали соединяться между собой крутыми валами, глубокими 

рвами и лесными засеками, тянувшимися на десятки километров. Так было 

положено начало строительству ряда сторожевых линий, позже составивших 

вдоль рубежей Руси единую сильную оборонительную линию из городов-

крепостей, сторожевых вышек, рвов и валов, засек и пр. Именно с этой целью на 

южных границах Древней Руси были последовательно возведены пять 

сторожевых линий приграничных оборонительных укреплений: Посульская, 

Трубежская, Поросская, Десновско-Остёрская и Стугненская. Во второй 
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половине ХI в. была создана радиальная Днепровская линия, состоявшая из 11 

городков по берегу Днепра, связывавшая Киев с Посульской и Поросской 

линиями и служившая для оповещения князя о приближении неприятеля и 

переброски подкреплений. Сторожевые линии сыграли важную роль в защите 

территории и населения Древней Руси от набегов южных и юго-восточных 

кочевых племён и народов, особенно печенегов и половцев. Одновременно они 

выступали плацдармом для нанесения упреждающих ударов и организации 

военных походов против врага. Все они просуществовали около 200 лет и были 

разрушены в период монголо-татарского нашествия. Многие из построенных 

русичами укреплённых городов исчезли с лица земли. С распадом во второй 

четверти XII в. Древнерусского государства на отдельные (часто враждующие) 

феодальные княжества распалась и единая система охраны его пограничных 

рубежей. Границы русских земель и княжеств в данный период исторического 

развития представляли собой по существу и по терминологии того времени 

рубежи их собственного владения, государственно-политического верховенства 

и экономического суверенитета. Фактически они устанавливались с целью 

«разъезда по пошлине». Так, в ряде договорных грамот XIII–XIV вв. Новгорода 

с соседями указывалось на обоюдные обязательства соблюдать «старый рубеж» 

или «рубеж по старине». Рубежи при этом назывались «правыми», т.е. обоюдно 

утвержденными, признанными, фактически узаконенными. При этом рубежи 

русских княжеств удельно-вечевого периода в истории Руси, говоря 

современным языком, носили прозрачный характер. Но это не означало, что они 

были вне контроля со стороны князей: любые попытки соседей изменить их 

прохождение нередко приводили к войнам. В остальных же случаях для людей 

устанавливалась полная свобода при их пересечении. И это было законом. Об 

этом свидетельствуют слова одной из договорных грамот: «А меж нас людем 

наших и гостем путь чист, без рубежа: а кто учинет рубеж или вывод, рубежника 

и выводщика выдати по исправе». Особое внимание уделялось проезду послов, 

для которых был «путь чист бес пакости». Вместе с этим о существовании 
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рубежей русских княжеств твердо знали как русские, так и иноземные торговцы. 

Торговые люди, пересекая пределы княжества с товаром, были обязаны 

заплатить за это определенные пошлины: в первую очередь мыто и кости 

(костки). Для сбора въездных пошлин князья назначали особых служилых людей 

мытников (мытчиков), которые несли службу на рубежах в строго определенных 

им местах, «у завора» (заставы), на главных дорогах, соединявших княжества. 

Если торговые люди пытались объехать заворы, то мытники, задержав 

нарушителей, подвергали их денежному штрафу, который назывался промытом 

и многократно превышал мыт. Фактически в XIII–XIV вв. рубежи русских 

княжеств и земель стали иметь не условное, а определенное конкретно-

предметное значение. Они получили свое оформление на местности, что было 

подтверждено двусторонними письменными договорами о рубежах и межевыми 

грамотами. Именно сюда, на рубежи княжеств, стали выноситься не только 

задачи вооруженной защиты своих территориальных владений, но и задачи 

защиты экономических интересов княжеств. [3] 
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Після здобуття Україною незалежності в українській історіографії відбувся 

етап націоналізації історії. Українські історики почали розвивати теми, які за 

часів СРСР принципово замовчувались. Почались дослідження національно-

визвольних змагань 1917-1920 року, яка в СРСР з очевидних причин не 

розглядалась. Особливий акцент у цьому напрямі був на історії національних 

урядів та політичній історії, насамперед військовій. У ході розвитку військової 

історії стала особливо популярною тематика українсько-польсько-радянського 

зіткнення. Якщо радянська історіографія розглядала війну з Польщею як похід 

проти Антанти, то українська незалежна історіографія мала виробити нове 

ставлення, не прив’язуючись до діаспорної історіографії, розглянути 

неоднозначність та роль сторін у Варшавському договорі, роль Петлюри у 

суперечливому союзі тощо. Вивчення цього періоду все ще залишається у стадії 

розвитку, а на фоні поглиблення польсько-українських відносин в загальному 

плані європейського вибору України тема стає досить актуальною як досвід 

партнерства країн і приклад для подальших висновків. 

Незважаючи на те, що тема дотично була присутня у багатьох 

кандидатських, дисертаціях, монографіях тощо, сам напрям вивчення все ще 

знаходиться у розвитку. Певні спроби аналізу польсько-українського союзу 1920 

року були присутні вже у В. Солдатенка та, наприклад, С. Кульчицького, проте 

значний внесок внесли військово-історичні студії, наприклад, М. Литвин, К. 

Науменко, О. Колянчук, Я. Тинченко, В. Голубко, які активно досліджували 

генеральський та офіцерський корпус УНР, що брав участь у війні з 
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більшовиками. Певні розвідки з формувань військових підрозділів з польських 

таборів опублікували І. Срібняк та той же О. Колянчук. 

Значний вклад зробили історики, які працювали в напрямку петлюріани, 

наприклад, С. Литвин, який присвятив чимало статтей особистості Петлюри та 

доводив, що байдужість Антанти та вимушені обставини змусили С. Петлюру 

піти на цей союз. Молода генерація науковців на кшталт Л. Кривизюка, Павла 

Слюсаренка, Тетяни Плазової, Жанни Мини, Андрія Харука, Сергія Варгатюка 

та ін. активно досліджувала стан українських збройних сил. Так, зокрема, Л. 

Кривизюк аргументовано підсумував, що вишкільно-виховна робота в 

українській армії 1919–1920 років дала позитивні результати. Попри важкі 

поразки від переважаючих сил противника, моральний стан армії був 

збережений. Вона продовжувала боротьбу і воліла разом з урядом податися 

еміграцію, ніж капітулювати [2, c. 656]. 

Особливу увагу варто приділити київським історикам Андрію Руккасу та 

Михайлу Ковальчуку, які приділили увагу питанням формування українських 

підрозділів, наприклад, діяльності військової секції при дипломатичній місії у 

Варшаві, крім того, останній розглянув у своїй статті тему військової опозиції 

Петлюрі у армії. Перу А. Руккаса належить важлива праця «Разом з польським 

військом: Армія Української Народної Республіки 1920 р. (структура, 

організація, чисельність, уніформа)» - напевне, це одна з перших праць, яка 

зосереджує увагу на стані українського війська саме у цей період. 

Польська історіографія теж не оминула дану тематику, наприклад, їй 

присвячений тематичний збірник «Польща і Україна. Союз 1920 року і його 

наступність» та монографії учених Збіґнєва Карпуса (досліджував польських 

союзників), Мацея Кротофіла та Мацея Клімецького (досліджувавав Галицьку 

радянську республіку), Мечислава Вжосек та Яна Лєгєця («Армія УНР у 

польсько-українсько-більшовицькій війні 1920 року, 2002). Особливе місце 

займає монографія «Петлюрівці» Яна Яцека Бруського, де були розглянуті 

причини невдачі військових дій польсько-українських військ та проблеми у 
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формуванні українських частин, як польське небажання підтримувати цей 

процес зіграло злий жарт [2, c. 658-659]. 

Військово-політичний союз квітня 1920 року – далеко не перша спроба 

кооперації дій українців та поляків. Український національно-визвольний рух 

уже контактував до 1920 року з Польською державою та мав як позитивний, так 

і негативний досвід. З одного боку, Польща стала серйозним конкурентом УНР 

за західноукраїнські землі, та й поразка у боротьбі з польськими військами 

Української Галицької армії влітку 1919 року і колапс Холмсько-Волинської 

групи військ УНР весною того ж року явно не сприяли дуже плідній співпраці. 

Втім, ситуація на фронтах вимушувала оглядатись на Польщу як на потенційного 

союзника у боротьбі з більшовиками, задля чого 16 червня було підписано 

договір про перемир’я. У жовтні 1919 року делегація на чолі з А. Лівицьким у 

Варшаві натрапила на ряд складнощів, як мінімум, на непопулярність ідеї союзу 

серед польської політичної еліти, бо підтримувати ідею були готові лише 

польські соціалісти та часткового народовці, також дискусійним було питання 

демаркації. 2 грудня 1919 року сторони все ж дійшли вперше згоди. Правда, вже 

тоді катастрофічна ситуація змусила дипломатичну місію УНР погодитися на 

визнання кордонів по Збручу, хоча Україна умовно віддавала Польщі лише 

Холмщину та Підляшшя, а також зобов’язувалась захищати права поляків у себе 

та не перешкоджати поверненню польських поміщиків. 

Логічним продовженням став договір у Варшаві 24-25 квітня 1920 року, 

укладений фактично між Пілсудським та Петлюрою, тобто про цей договір не 

знав ні сейм, ні українська сторона. Згідно з договором, Польська держава 

визнала незалежність УНР та Директорію на чолі з С. Петлюрою як головний 

керуючий український державний орган, що давало надію на бодай якусь 

підтримку Антанти. Це досягнення було здійснено коштом Східної Галичини та 

Волині, що уже були зайняті польськими військами, що викликало відповідну 

реакцію у Є. Петрушевича, очільника ЗУНР, а також у багатьох діячів і самої 

УНР, наприклад, В. Винниченка і М. Грушевського. Звісно, польська сторона 
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мала прагматичні цілі на закріплення за собою загарбаних земель, а також 

зміцнення свого становища у Східній Європі за рахунок буферних держав-

сателітів. Конвенція включала дві частини: політичну та військову. Військова 

конвенція, підписана з української сторони генералом В. Сінклером, з польської 

– В. Славеком, передбачала загальне польське командування союзними 

військами (до українських військ направлялися польські старшини). Україна 

брала на себе обов’язок забезпечити польську армію продовольством, а в обмін 

польська сторона мала допомогти сформувати військові частини з таборів для 

військовополонених (за підтримки військової місії при дипломатичному корпусі 

в Польщі генерала В. Зелінського та керівника спеціальної польської організації 

Ю. Ульріха), в основному з табору в Ланцуті, який став збірним пунктом [1, c. 

339]. Було створено дивізію 1-у (потім 6-у) на чолі з підполковником генштабу 

Безручком в Бресті. Ще три дивізії та одна кінна приєднаються пізніше – з тих 

частин, що були задіяні у Зимовому поході під командуванням М. Омеляновича-

Павленка, за участі поляків О. Удовиченко відновлював 2-гу стрілецьку дивізію.  

25 квітня об’єднані війська рушили (спочатку дивізія М. Безручка у складі 

3-ї польської армії, Зимовий похід військ УНР під командуванням М. 

Омеляновича-Павленка ще не закінчився до того часу) з 2, 3 та 6 польської армій 

(налічували 30,4 тис. багнетів та 4,9 тис. шабель, потім польське командування 

перекинуло на український фронт ще 10 тис. багнетів і 1 тис. шабель) рушили на 

схід. Уже 7 травня польська армія зайняла Київ і вийшла на лінію Біла Церква – 

Тульчин – Ямпіль: радянські війська в особі 12 та 14 армій, будучи в кількісній 

меншості, не чинили значного опору (13,4 тис. багнетів та 2,3 тис. шабель) та 

вчасно відступили [1, c. 336-337]. 

Хоча Пілсудський казав, що польська армія залишить владу, коли 

адміністрація УНР візьме контроль, фактично було зрозуміло, хто є провідним 

членом в союзі. Варто пригадати про ставлення місцевого ставлення до поляків, 

а ще про те, що українська сторона мала постачати продовольство для союзних 

військ. Генерал Краєвський не дозволяв використовувати значні склади для 
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оснащення українських частин, та й формування частин з мобілізованих 

громадян наштовхувалось на опір польського командування. Втім, український 

генералітет таки створив нові формування: генерал Удовиченко 29 травня 

відновив на основі колишньої 3-ї Залізної Дивізії 3 Залізну стрілецьку дивізію в 

околицях Могилева-Подільського, 16 травня у Вінниці була створена 5 

Херсонська дивізія на чолі з А. Долудом, причому це була вкрай своєрідна 

дивізія, на 90% особовий склад якої формували галичани, частини під 

командуванням М. Омеляновича-Павленка реорганізовані у три дивізії: 1-у 

Запорізьку (командувач А. Гулий-Гуленко), 2-а Волинську (командувач О. 

Загродський), 4-у Київську (командувач А. Вовк), а також Кінну дивізію 

(командувач І. Омелянович-Павленко). 

Через місяць, у червні, Червона Армія перегрупувалась та посунула війська 

Польщі та УНР (які оперативно знаходилися у командуванні Південного фронту 

польської армії Вацлава Івашкевича) далеко на захід. Більшість частин 

української армії опинилися разом з 6-ю армією в Галичині, а 6-а дивізія Марка 

Безручка опинилась разом з 3-ю польською армією під Замостям. Незважаючи 

на незадовільний стан та недоукомплектованість, всі частини армії УНР 

обороняли рубежі в Галичині та брали участь у Львівській операції, наскільки це 

було можливо, спочатку обороняючи берег Збручу, а потім рубежі Дністра. 6-а 

українська дивізія, що знаходилась у складі 3-ї армії, відіграла свою роль у 

Варшавській битві. Саме вона в кооперації з 31-м Канівським полком поляків та 

іншими допоміжними підрозділами 29-31 серпня затримувала у битві під 

Комаровим 1 Кінну армію, яка мала підійти до Варшави з півдня, допоки до 

містечка не підійшли сили 13 піхотної дивізії поляків. 

Після контрнаступу поляків восени українські війська (2100 старшин, 9313 

багнетів, 2560 шабель при 74 гарматах, 2 броньовиках, 3 бронепотягах і 3 

літаках) та союзники з числа білих (3-а армія генерал-лейтенанта Пермикіна, 

2700 багнетів, 400 щабель, 52 кулемети і 12 гармат, козаки Яковлева, 772 шаблі, 

38 кулеметів, 4 гармати) [3, c. 193-194], намагаючись скористатись шансом, 
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переходять Збруч та звільнюють 150 км території аж до Ямполя до кінця вересня, 

але подальшому наступу завадили переговори в Ризі, де Польща фактично 

припинила пряму підтримку армії УНР, крім тому вже 10 листопада червоні 

війська витісняють українців за Збруч, у яких гостро не вистачає боєприпасів, 

незважаючи на польську допомогу. Після Ризького мирного договору 18 березня 

1921 року українська сторона все ще не полишала надії на подальшу боротьбу з 

більшовиками. Ще у січні 1921 року в Тарнові за ініціативи С. Петлюри 

створений Партизансько-повстанський штаб на чолі з Ю.Тютюнником, який 

претендував на повернення на рідні землі, розраховуючи на підтримку селян, 

незадоволених політикою радянської влади. Втім, про готування до повстання 

радянська влада прекрасно знала, тому що ніяка конспірація не проводилася у 

ППШ, котрий був у Львові, а також штаб А. Гулого-Гуленка в Кишиневі. 

Передбачалося повстання в районі Вапнярки-Рибниці-Черкас, для чого мали 

вирушити група Палія-Сидорянського (Подільська група, 500 чоловік) і група з 

Кишинева. Волинська група (800-900 чоловік) під керуванням Ю. Тютюнника 

мала координувати повстання на Волині та в Поліссі. Втім, 17 листопада ця група 

була оточена кавалерією Г. Котовського та розгромлена, лише частині бійців 

вдалось вижити. Невдача застала і Бессарабську групу, яка була розгромлена під 

Тирасполем. Більш вдало функціонувала Подільська група, яка пробула в 

Україні до 6 грудня та здійснила вдалий рейд Поділлям, але, дізнавшись про 

розгром Волинської групи, бійці підрозділу повертаються до Польщі. Таким 

чином, спроба підняти повстання завершилась фіаско [3, c. 195-196]. 

Ризький мирний договір фактично денонсував Варшавський договір, УНР 

тепер знаходилась на узбіччі міжнародної політики. Розуміючи крах збройного 

опору та спроби підняти такий в Україні, український рух здійснить еволюцію в 

нових умовах, переключаючи увагу на політичний, ідеологічний та 

розвідувальний фронт, що візьме на себе в подальшому політична еміграція. 

Таким чином, збройний етап боротьби за визволення українських земель 

драматично завершився. Варшавський договір, на який погодився у відчаї С. 
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Петлюра, був досить нерівноправним і не виправдав покладених на нього надій, 

до того ж ще більше розколов український рух.  

Незважаючи на те, що наддніпрянські землі були надовго втрачені після 

недовгого польсько-українського наступу, армія, опинившись без держави, 

продовжувала боротись за українську справу навіть у боях в Польщі.  

Українські землі розділили Радянська Росія, Польща, Румунія та 

Чехословаччина на декілька десятиліть, але рух за визволення українських 

земель не завершився, продовжила традиції боротьби вже політична еміграція, 

яка згодом створить потужні організації на кшталт УВО та ОУН. 
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Актуальность исследования. Правильная осанка - важный показатель 

нормального физического развития детей, а  физические упражнения являются 

основным средством ее формирования. 

Физическая культура рассматривает осанку комплексно: как показатель 

физического развития и физического здоровья; как фактор повышения 

эффективности движения; как средство профилактики спортивного травматизма 

и заболеваний опорно-двигательной системы [1]. 

Адаптивная физическая культура способствует восстановлению 

нарушенных двигательных функций организма, в том числе с нарушений осанки 

и сколиозов. 

Осанка в любом возрасте имеет нестабильный характер, она может 

улучшаться или ухудшаться. У детей количество нарушений осанки возрастает 

в период активного роста в 5-7 лет и в период полового созревания. В детском 

возрасте осанка весьма нестабильна и зависит от психики  ребенка, от состояния 

нервной и мышечной системы, развития мускулатуры живота, спины и нижних 

конечностей [2]. 

Сколиоз - боковое искривление позвоночника, возникающее в детском или 

подростковом возрасте во время активного роста скелета и усугубляющееся по 

мере взросления.  

Данные многочисленных исследований свидетельствуют о том, что из 

100% детей в 85-90% случаях обнаруживают нарушения осанки; а у 15-20% того 

же состава детей диагностируется сколиоз, чаще обнаруживаемый уже не 

первой, а второй степени [3].  

Также установлено, что 30% детей дошкольного возраста и 95% детей 

школьного возраста страдают заболеваниями опорно-двигательной системы [4]. 

Доказано, что состояние позвоночника влияет на успеваемость школьника: дети 

с неправильной осанкой в 92% случаях быстрее устают и концентрация 

внимания снижается уже через 30-40 минут умственной работы [5].  

Физическая реабилитация при сколиозе в значительной степени 
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актуализирует свою значимость еще тем фактом, что в настоящее время  уже в 

детских садах преобладающее число детей (до 85–97%) имеют те или иные 

отклонения в психофизическом развитии. Большая часть отклонений приходится 

на опорно-двигательный аппарат [6]. Значимость двигательной активности и 

физического воспитания для детей трудно переоценить. В трудах классиков 

отечественной физиологии (И.М. Сеченова, П.К. Анохина, М.Р.Могендовича, 

И.Б.Тёмкина) выделено такое понятие, как примат моторики, т.е. первостепенная 

значимость двигательной активности детей в полноценном биологическом 

созревании всех структур организма. 

Физические упражнения подбираются в соответствии с видами нарушений 

осанки. Они делятся на общеразвивающие (применяются при всех видах 

нарушения осанки), специальные (обеспечивают коррекцию имеющихся 

нарушений осанки), и дыхательные. Важно сочетать все эти виды упражнений.  

Цель исследования: раскрыть коррекционное значение средств 

адаптивной физической культуры при нарушениях осанки у детей дошкольного 

возраста.   

Гипотеза исследования: использование коррекционной программы 

эффективно при грудном сколиозе у детей дошкольного возраста, поскольку в 

этом возрасте формируются навыки правильной осанки, повышается сила мышц 

спины и брюшного пресса, улучшается подвижность позвоночника. 

Эмпирическое исследование проводилось на базе  МБДОУ №23 г. 

Салавата Республики Башкортостан. В исследовании принимали участие 10 

детей в возрасте 5-6 лет, из которых были сформированы две группы по 5 

человек: контрольная и экспериментальная. Все дети состояли на учёте у 

хирурга-ортопеда с диагнозом «Грудной сколиоз I степени». 

Объект исследования: процесс физической реабилитации при сколиозе.  

Предмет исследования: особенности коррекционной программы при 

сколиозе у детей дошкольного возраста. 
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Коррекционная задача заключается в том, чтобы устранить механизм 

формирования неправильной осанки, а именно нарушение баланса мышечного 

тонуса. Дело в том, что мышцы, отвечающие за удержание тела в вертикальном 

положении (мышцы позы), склонны к повышению тонуса. Другие мышцы 

осуществляют в основном функцию движения и при действии неблагоприятных 

факторов (например, гиподинамии, низкой двигательной активности), 

ослабевают и удлиняются.  

Показателем эффективности коррекционной программы является 

выравнивание тонуса мышц, повышение силы и выносливости мышц, 

поддерживающих позвоночник, сохранение повижности позвоночника.  

Исходя из этого, была разработана комплексная программа физической 

реабилитации, включающая в себя: 

1. Статические и динамические упражнения. 

2. Упражнения на расслабление. 

3. Дозированная ходьба. 

4. Дыхательные упражнения. 

5. Лечебная гимнастика.  

6. Силовые упражнения.  

7. Подвижные игры (активные движения с содержанием подвижных игр 

вызывают у детей положительные эмоции и усиливают все 

физиологические процессы).  

В утреннюю гимнастику были включены специальные упражнения: только 

с экспериментальной группой 2 раза в неделю по 30 минут проводились 

специальные занятия. Проводилась встреча (индивидуально) с каждым 

родителем в обеих группах по созданию необходимых условий дома для 

воспитания правильной осанки у детей. 

В организационном плане исследование проводилось в 4 этапа. 

Продолжительность каждого этапа – 2 недели. 
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На первом этапе эксперимента были изучены имеющиеся двигательные 

навыки детей, степень развития физических качеств, мотивация к регулярным 

занятиям. Из беседы со старшим воспитателем выяснилось, что в каждой группе 

созданы правильные условия организации досуга, сна, занятий, питания. 

Выявлено, что уровень диагностики физической подготовленности детей на 

конец года средний, ближе к низкому уровню. 

На втором этапе формировались навыки правильной осанки. С этой целью 

в комплекс были введены более сложные силовые упражнения, упражнения 

координационного характера, упражнения на развитие гибкости позвоночника с 

предельной амплитудой в статических упражнениях, доступные упражнения в 

сопротивлении, тренировка статической выносливости в длительном 

сохранении поз. Всё это проводилось с зеркальным контролем. Для 

профилактики утомления детей и формирования навыка правильной осанки 

использовались подвижные игры: “Самолётик”, “Дерево”, “Замри” , “Не разлей 

воды”, “Не разбей яйцо”, Ходьба “Жираф”, “Утята” “Петушок”, 

“Гимнастическая ходьба”. 

На третьем этапе эксперимента основной задачей явилось создание 

прочного мышечного корсета. С этой целью были предложены доступные 

дозированные упражнения с сопротивлением, отягощением, изометрические 

упражнения. Для предупреждения переутомления использовалась дозированная 

ходьба и подвижные игры для закрепления навыка правильной осанки. 

На четвёртом этапе акцент делался на повышении выносливости мышц, 

контроле за правильной осанкой и закреплении полученных результатов. 

В диагностическом плане для оценки эффективности перед началом 

эксперимента и по его окончанию были проведены тесты на силу мышц спины, 

брюшного пресса и подвижности позвоночника.  
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Таблица 1 

Тесты на определение силы мышц живота, спины (экспериментальная 
группа) 

Пациенты Возраст, 
лет 

Силы мышц живота 
(сек.) 

Силы мышц 
спины 

Гибкость 

Начало 
эксперим
ента 

Конец  
экспе 
римента 

Начало 
экспер
имента 

Конец  
экспери
мента 

Начало 
эксперим
ента 

Конец  
эксперим
ента 

№1 6 38 43 10 15 4 7 
№2 7 37 51 12 16 5 9 
№3 6 53 69 11 15 7 10 
№4 6 40 56 12 17 4 8 
№5 5 27 60 13 18 8 12 
Всего по 
группе 

 195 279 58 81 28 46 

Динамика   +84  +23  +18 

 Как видно из таблицы 1, в экспериментальной группе произошло 

достоверное увеличение показателей силы мышц спины и брюшного пресса, 

подвижности позвоночника в наклонах вперёд. 

Таблица 2 

Тесты на определение силы мышц живота, спины  
(контрольная группа) 

Пациенты Возраст 
лет 

Силы мышц 
живота 

Силы мышц 
спины 

Гибкость  

1 2 3 
Начало 
экспериме
нта 

Конец  
экспер
имента 

Начало 
экспер
имента 

Конец  
экспери 
мента 

Начало 
экспери 
мента 

Конец  
экспери 
мента 

№1 7 43 44 9 9 5 5 
№2 7 51 50 10 11 7 7 
№3 6 39 40 11 12 8 9 
№4 7 47 49 8 10 6 6 
№5 5 28 30 12 12 9 10 
Всего по 
группе 

- 
208 

           
213 50 54 35 37 

Динамика   +5  +4  +2 
 

В контрольной группе заметных сдвигов не выявлено ни по одному 
параметру, о чем свидетельствуют данные таблицы 2. 
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Таким образом, проведённое исследование показало, что использование 
коррекционной программы с использованием методов и средств адаптивной 
физической культуры позволяет повысить силу мышц спины и брюшного пресса, 
улучшить подвижность позвоночника и сформировать навыки правильной осанки 
у детей дошкольного возраста со сколиозом. Физическая реабилитация сколиоза 
наиболее эффективна на стадии профилактики и на первых этапах развития 
заболевания.   

Физические упражнения оказывают стабилизирующее влияние на 
позвоночник, укрепляя мышцы, позволяют добиться корригирующего воздействия 
на деформацию, улучшить осанку, функцию внешнего дыхания, дают 
общеукрепляющий эффект. На основании полученных результатов были 
разработаны практические рекомендации по предупреждению нарушений осанки 
и коррекции сколиоза. 
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И.И.Мечникова, Санкт-Перебург, Российская Федерация 

 

    Еще в сравнительно недавнем прошлом бронхиолиты было принято 

относить к нечастой патологии преимущественно детского возраста. Однако в 

последние годы подобные диагнозы устанавливаются все чаще, в том числе, у 

взрослой категории пациентов.  Отчасти это объясняется возросшей 

доступностью компьютерной томографии (КТ) легких. Тем не менее, несмотря 

на очевидную оптимизацию возможностей инструментальных методов 

исследования, диагностика и дифференцированная терапия бронхиолитов до 

настоящего времени остается сложной проблемой. Следует особо отметить, что 

достаточно определенные статистические данные, характеризующие 

распространенность данной патологии у взрослой категории пациентов, до 

настоящего времени отсутствуют.   

        Существуют различные определения данной — весьма гетерогенной —   

патологии. В обобщенном виде представляется возможным определить 

бронхиолит [1] как неспецифическое воспалительное повреждение (собственно 

воспаление, сужение или облитерация), которое, в первую очередь, поражает 

малые (например, 2 мм или менее в диаметре, без хряща) дыхательные пути 

(ДП).          

        Острый постинфекционный бронхиолит – один вариантов, как уже 

отмечено выше, гетерогенной группы патологий. У детей первого года жизни — 

это сравнительно частое заболевание дыхательных путей, однако у взрослых 
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встречается довольно редко.  В соответствии с гистологической картиной, 

данный вариант характеризуют как «клеточный», поскольку основу 

морфологической картины составляют некроз и слущивание эпителия с 

подслизистым отеком и перибронхиаолярной лимфоидной инфильтрацией [2]. 

Массивная эксфолиация эпителия - в сочетание с гиперсекрецией слизи – может 

приводить к обтурации малых дыхательных путей с формированием ателектазов.  

Наиболее частой причиной заболевания служит РС вирус, на втором месте - 

риновирус, большое значение имеют также аденовирусы, вирусы гриппа и 

парагриппа [3,4].  Alvarado A, Arce I. [5] указывают также на роль таких 

возбудителей, как энтеровирус EV D68 и Mycoplasma pneumoniae (в большей 

степени у взрослых), корь и коклюш (в основном у детей). Определенное 

значение у взрослых имеют также Streptococcus pneumoniae и  Haemophilus 

influenzae [2]. 

Следует отметить, что частота встречаемости различных возбудителей как 

инициаторов острых постинфекционных бронхиолитов может быть 

неодинаковой в разных популяциях и возрастных группах. Большинство авторов 

сходятся во мнении, что ведущая этиологическая роль принадлежит РСВ, на 

втором месте – риновирусная инфекция[3,5].  Вместе с тем, масштабное 

исследование, выполненное в Японии вышеназванными авторами [5], показало, 

что наиболее частыми возбудителями острого инфекционного бронхиолита без 

пневмонии у взрослых (в конкретной популяции) оказались: Mycoplasma 

pneumoniae  (40.0%), Influenza virus  (10.0%), Influenza virus и Streptococcus 

pneumoniae (10.0%), Haemophilus influenzae (15.0%), Respiratory Syncytial virus 

(RSV) и Rhinovirus (5.0%). При этом авторы отмечают, что у 65% был выявлен 

один возбудитель, а у 15% -  два патогена. У 20% обследованных, несмотря на 

очевидные признаки респираторной вирусной инфекции, выявить возбудитель 

не удалось. Любопытным представляется сообщение о роли в развитии 

постинфекционного бронхиолита некоторых штаммов энтеровирусов, в 

частности, EV D68 [5]. 
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Особого внимания заслуживает рассмотрение роли генетических факторов 

в патогенезе острого бронхиолита. Хорошо известно, что подавляющее 

большинство людей в течение жизни неоднократно переносят, в частности, 

грипп, парагрипп, респираторно-синтициальную (РС) или другие респираторные 

вирусные инфекции, которые рассматриваются как возможные триггерные 

факторы при данной патологии. Однако частота встречаемости бронхиолитов 

остается весьма небольшой. Это подчеркивает вклад наследственного 

предрасположения в патогенез обсуждаемого патологическому процесса. 

Важное значении в предрасположении, к острому бронхиолиту полиморфизма 

рецепторов TLR4 (Toll-like receptors, в переводе - Толл-подобные рецепторы) 

уже неоднократно нами подчеркивалось [6,1]. Наличие полиморфизма 

рецепторов TLR4 способно активировать ядерный фактор каппа-B NF-κB таким 

же образом как, и интерлейкин-1, соответствующим образом модулируя 

иммунный ответ.  

Интересно отметить, что носители полиморфизма упомянутых выше 

(Толл-подобных, 4-го типа) рецепторов (TLR4), как подчеркивают наши 

украинские коллеги А.Е.Абатуров и соавт. [7], по-видимому, также 

предрасположены к повышенному риску заражения и тяжелому течению 

коронавирусной инфекцией. Именно этот механизм (вариант иммунного ответа, 

обусловленный полиморфизмом TLR4), вероятно, является одним из ключевых 

звеньев патогенеза ассоциированного с COVID-19 так называемого 

«цитокинового шторма», в значительной мере определяющего развитие 

ассоциированных с вирусом SARS-CoV-2 (COVID19) поражений легких. В 

случае бронхиолитов – при тех же генетических факторах предрасположения – 

мы не наблюдаем подобного рода «вулканические» каскады цитокиновых 

выбросов, дизайн патоморфологических изменений также иной, нежели при 

COVID-ассоциированных легочных поражениях. Почему это так? Возможно, это 

объясняется антигенными различиями неодинаковых этиологических факторов 

(в данном случае, вирусов), что, соответственно, модулирует различные 
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варианты иммунного ответа. Возможна также ассоциация рассматриваемого 

параметра с пока неучтенными генетическими маркерами, для конкретизации 

которых требуются дальнейшие исследования, в том числе, цитогенетический 

анализ, о чем пойдет речь ниже.  

Выраженные нарушения цитогенетического гомеостаза, включая 

повышение в лимфоцитах периферической крови частоты хромосомных 

аберраций, сестринских хроматидных обменов, выявлены у пациентов с 

некоторыми аллергическими и респираторными заболеваниями, системными 

заболеваниями соединительной ткани (в частности, склеродермия), 

бронхиальной астмой, атопическим дерматитом и др., что уже рассматривалось 

нами ранее [1]. Установлена, в частности, у больных БА связь этих нарушений с 

изменениями в ДНК-репаративной способности клеток [8], причем последние 

могут быть ассоциированы с HLA-фенотипом [9].  При этом обсуждается 

возможная патогенетическая роль цитогенетических нарушений, с одной 

стороны, а с другой, - их связь с системным воспалением, выбросом медиаторов 

воспаления, продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ).  Последнее 

обосновывает применение антиоксидантов, в том числе, с позиций 

протекторного действия на цитогенетический аппарат. Кроме того, нами было 

предложено [8] параметров цитогенетического гомеостаза для прогнозирования 

течения заболевания, в частности у больных бронхиальной астмой. 

Представляется перспективным применение методов цитогенетического анализа 

для оценки течения и у больных с бронхиолитами, также являющихся 

воспалительной патологией, что могло бы, таким образом, представлять не 

только фундаментальный интерес, но и возможное применение в клинической 

практике.  

Основные   жалобы – это одышка, сухой непродуктивный кашель. При 

объективном исследовании можно констатировать более или менее выраженное 

втяжение межреберных промежутков, тахипноэ, тахикардию, у отдельных 

пациентов удлинение выдоха, сухие свистящие хрипы. Нередко регистрируется 
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снижение сатурации кислорода; выраженность нарушений газообмена зависит 

от тяжести процесса. Рентгенологическая картина, которая в основном 

неспецифична, включает признаки гиперинфляции и линейные тени. Как туже 

отмечалось выше, возможны ателектазы, также могут выявлять затенения, 

соответствующие пневмонии.  На рисунке 1 приведен пример [10]  

 

Рис. 1. Рентгенограмма 16-летнего подростка с тяжелым острым бронхиолитом 
(ателектаз в верхушечной области слева и в базальной — справа) 

рентгенограммы, которую автор публикации (Maraqa N.F.) заимствовал из 

Википедии, ребенка 16 лет с тяжелым острым инфекционным бронхиолитом, на 

которой прослеживается картина гиперинфляции и двустороннего ателектаза – в 

правой верхушечной и левой базальной областях. На компьютерных 

томограммах (пример на рис. 2) можно увидеть картину «дерева в почках» 

мозаичную олигемию и утолщение бронхиальных стенок.  

javascript:refImgShow(1)
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Рис. 2. Компьютерная томограмма грудной клетки высокого разрешения женщины 57 лет с 
острым бронхиолитом, вызванным РСВ, из статьи Ryu J.H. [5] 

Alvarado A и  Arce I. [5]  обращают внимание на возможность – у отдельных 

пациентов – «прогрессирования» с последующим развития облитерирующего 

бронхиолита. 

        Симптоматическая и патогенетическая терапия включает регидратацию и – 

по показаниям – оксигенотерапию, также применяют ингаляционные 

бронхолитики, глюкокортикостероиды (ГКС) и антибиотики (эффективность 

данных медикаментозных подходов строго не доказана), сообщают о 

положительном эффекте на респираторные симптомы модификаторов 

лейкотриенов у больных, перенесших бронхиолит, вызванный РСВ [3]. 

       Если несколько конкретизировать сказанное выше, то – в плане применения 

ГКС – в амбулаторной практике вполне успешно применяются 

небулизированные формы будесонида, при тенденции к прогрессированию 

симптоматики, нарастании признаков дыхательной недостаточности 

назначаются системные ГКС. Антибиотики показаны при наличии доказанной 

бактериальной инфекции. 

           Ганемановский подход к лечению не рассматривается как альтернатива 

классическим схемам доказательной медицины, однако может быть 

дополнением к комплексной реабилитации и коррекции отдельных симптомов. 
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Так, было показано [11], что препарат Drosera в разведении D3 положительно 

влияет на экспрессию гена, влияющего на регенерацию клеток бронхиального 

эпителия.  Это позволяет считать обоснованным включение данного препарата 

(2 – 3 раза в сутки в течение месяца) в схему реабилитации у пациентов, 

перенесших острый постинфекционный бронхиолит.    

        В заключение следует отметить, что бронхиолиты, включая острый 

постинфекционный бронхиолит, остаются непростой диагностической задачей. 

Основным настораживающим симптомом, позволяющим заподозрить данную 

нозологию, является одышка, которая сохраняется и нарастает после стихания 

клинических проявлений. При довольно скудном и неспецифическом наборе 

данных объективного исследования это все же побуждает врача общей практики 

направить пациента к специалисту с назначением дополнительных методов 

диагностики, включая компьютерную томографию. Особо необходимо 

подчеркнуть, что лечебная тактика определяется особенностями клинического 

течения и подбирается индивидуально для каждого конкретного пациента.  
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 Анатомы г. Екатеринбурга традиционно испытывают живейший интерес к 

истории Харьковской анатомической школы, т.к. основателем кафедры 

нормальной анатомии в медицинском вузе нашего города был представитель 

именно Харьковской анатомической школы, Алексей Павлович Лаврентьев. Он 
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привез с собой на Урал традиции родной кафедры анатомии Харьковского 

медицинского института, всемерно их поддерживал и развивал.  

 В апреля 1994 г. решением Кабинета Министров Украины Харьковский 

государственный медицинский институт был реорганизован в Харьковский 

государственный медицинский университет, в ноябре 2007 года Указом 

Президента Украины Харьковскому государственному медицинскому 

университету был присвоен статус национального с наименованием 

Харьковский национальный медицинский университет (ХНМУ). История 

кафедры анатомии человека ХНМУ (ранее кафедры нормальной анатомии) 

насчитывает уже 216 лет, она представляется крайне интересной и 

поучительной, в т.ч. ее начальные этапы, коим и посвящается предлагаемый 

доклад.  

 Возникновение кафедры анатомии человека в Харькове связано с 

основанием Харьковского Императорского университета, который в свою 

очередь обязан рождением трудам и хлопотам местных прогрессивных деятелей 

во глав с В.Н. Каразиным. Еще в 1802 г. подавались прошения и составлялись 

записки по вопросу о создании первого высшего учебного заведения на 

Слободской Украине. Но царские министры-«либералы» вроде Завадского, 

Кочубея и местные помещики всячески оттягивали основание «нового 

рассадника вольнодумства и смуты» [3]. Лишь 17 (по новому стилю 29) января 

1805 г. состоялось торжественное открытие Харьковского Императорского 

университета с соответствующими речами, торжественной кантатой и 

дворянскими банкетами. К этой же дате можно весьма условно отнести и начало 

кафедры нормальной анатомии. Дело в том, что кафедра была основана, но 

студентов на медицинском факультете не оказалось. «Благодарное дворянство», 

мечтавшее о блестящей карьере своих недорослей, никак не соглашалось 

готовить их к трудной и безрадостной деятельности уездных лекарей. И все же 

кафедра нормальной анатомии существовала. Здесь устраивались лекции для 

студентов иных факультетов, проводилось вскрытие трупов с пояснениями. 
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Руководил всем этим первый глава кафедры Людвиг Осипович Ванноти, 

родившийся в 1771 г. в Германии. В нынешнем 2021 году исполнилось 250 лет 

со дня его рождения. Учился он во Фрейбургском университете, где и получил 

степень доктора медицины в 1798 г. После нескольких лет работы практическим 

врачом Л.О. Ванноти был утвержден прозектором и адъюнктом кафедры 

анатомии, физиологии и судебной медицины Харьковского университета. В 

Харьков он прибыл 29 мая 1805 г., но для его кафедры еще не было выделено 

помещение. В тяжелых условиях первых лет работы медицинского факультета 

Людвиг Осипович проявил большую изобретательность и энергию для 

организации порученной ему медицинским факультетом кафедры. Маленький, 

не приспособленный для занятий домик садовника университетского 

ботанического сада был переоборудован, в нем временно разместились кабинет 

заведующего и анатомический театр, открытый в 1806 г. Это позволило 

назначить в следующем, 1807 учебном году преподавание курса анатомии. 

Лекции должен был читать Л.О. Ванноти на латинском языке. 

 Людвиг Осипович был дилетантом в анатомии, хотя познания его в 

различных областях медицины были весьма обширны. С 1805 по 1807 гг. ему 

поручалось читать антропологию и энциклопедию медицины для студентов 

Харьковского коллегиума. В это же время как прозектор он изготовлял 

анатомические препараты для музея, заботился о приобретении необходимых 

инструментов, а также получил разрешение на доставку трупов самоубийц в 

анатомический театр.  

 В 1806 г. медицинский факультет начал свои заседания, Л.О. Ванноти с 

этого времени до 1813 г. был секретарем факультета. Когда в Харьков в 1811 

году приехал первый настоящий анатом И.Д. Книгин, Л.О. Ванноти по 

назначению факультета преподавал анатомию 4 часа в неделю по руководству 

Пленка ; физиологию, судебную медицину и судебную полицию. В 1810 г. Л.О. 

Ванноти получил кафедру фармакологии, рецептуры и истории медицины. В 

1811 г. он был назначен экстраординарным, а с 1812 г. – ординарным 
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профессором медицинского веществословия и других прилегающих к этой наук. 

Сохранилась его актовая речь «Unberdie muth massliche Heiibar Keitfastalles 

Ksrankheitcn» о вероятной излечимости многих болезней. В конце речи автор 

приводит слова Парацельса : «Если ты любишь своего ближнего, то не говори 

ему – тебе невозможно помочь, но скажи – я не умею тебе помочь», в этом 

основная мысль речи. Л.О. Ванноти умер в Харькове после долгой болезни 1 

февраля 1819 г. в возрасте 48 лет. Как свидетельствует профессор Д.И. Багалей, 

это был «профессор, не выделявшийся из общего уровня своей среды в научном 

отношении, но преданный науке, добросовестно относившийся к своим 

преподавательским обязанностям, а главное, – безупречно честный человек с 

добрым сердцем и деликатным характером. Он принадлежал к тем немногим 

профессорам иностранцам, которые усвоили русскую речь и вошли в интересы 

русской общественной жизни. Все, по-видимому, любили этого кроткого, 

мягкого, больного человека – его товарищи и чуткая к добру молодежь» [1].  

 Подлинная история кафедры анатомии человека ХНМУ началась с 1811 г., 

когда ее возглавил видный русский ученый Иван Дмитриевич Книгин 

(Булгаков). Он родился 7 сентября 1773 г. в семье священника Орловской 

губернии. Отданный на воспитание в медико-хирургическое училище при 

Московском генеральном госпитале, Иван Булгаков обратил на себя внимание 

не только своим прилежанием, необычным для подростка, но и страстной тягой 

к познанию строения человеческого организма. Дружески посмеиваясь над 

поглощенным науками юношей, сверстники дали ему прозвище «Книгин». Под 

этой фамилией он и вошел в историю русской медицины.  

 Еще в молодые годы судьба свела И.Д. Книгина с выдающимся ученым, 

основателем первой анатомической школы в России, Петром Андреевичем 

Загорским. Это стало переломным этапом в жизни юного лекаря. Вслед за своим 

учителем он решительно отверг популярную тогда теорию о «жизненной силе», 

привнесенной извне, а не вытекающей из изучения живой природы 

человеческого организма [2]. Великий харьковский анатом В.П. Воробьев в 
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одной из лекций упомянул о том, что надо быть не только хорошим ученым, но 

и смелым человеком, чтобы в ту пору решиться избавить анатомию от всяких 

идеалистических наростов. «Если когда-нибудь будет признана Харьковская 

анатомическая школа, – говорил он, то придется по праву считать ее 

родоначальником И.Д. Книгина» [3].  

 С высокими помыслами и лучшими намерениями прибыл И.Д. Книгин 

летом 1811 г. в Харьков. То, что он здесь увидел, могло повергнуть в отчаяние : 

два десятка студентов медицинского факультета, мало что уразумевших в 

анатомии из латинских поучений Ванноти ; жалкая хибарка, где производилось 

5-6 вскрытий трупов в год ; невежественные помощники, отсутствие всяких 

учебных пособий и препаратов. Вдумчивый ученый оказался замечательным 

организатором. С большим рвением взялся он за создание нового 

анатомического театра. Прежний тогда помещался в домике садовника, 

расположенном в университетском саду. Это было ветхое строение с тремя 

оконцами по фасаду, состоявшее из двух комнат и прихожей. Кроме грубо 

сбитых столов и скамей, здесь ничего не было. В той же комнате, где 

вскрывались трупы, проходили практические занятия, читались лекции, 

студенты готовились к экзаменам. Иногда занятия срывались из-за глубокой и 

липкой грязи, затруднявшей доступ к домику садовника. Поэтому только 

студентам-медикам было разрешено ходить в сапогах, а не в штиблетах. Все 

пришлось начинать с азов. Анатомический театр был переведен в несколько 

лучшее помещение на Лопанской набережной, неподалеку от основных 

университетских зданий. Вскоре появились шкафы с анатомическими 

препаратами, рисунки, копии античных скульптур, анатомические атласы. 

Вскрытия стали проводиться регулярно, студенты приучались орудовать 

скальпелем. Лекции И.Д. Книгина были настолько живыми, интересными, что 

привлекали студентов всех факультетов. Сведения по анатомии преподносились 

в широкой рамке познания природы и человека, в их неделимом единстве. 

Записи лекций И.Д. Книгина до потомков не дошли, но, по отзывам 
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современников, они отличались стройностью изложения, обоснованностью 

каждого вывода, ярким образным языком. Студенты вскоре получили первый 

русский оригинальный учебник по анатомии, составленный П.А. Загорским. 

Наладились практические занятия. 

 Конечно, не стоит идеализировать результаты деятельности И.Д. Книгина 

на кафедре. Душила бедность, гнетущая, ужасающая. На все расходы кафедры 

выдавалось по 800 рублей ассигнациями в год. Известно, что многие препараты 

и пособия были изготовлены И.Д. Книгиным «собственным коштом», т.е. из 

своего скромного профессорского жалования. Можно лишь удивляться тому, как 

в этой сложной обстановке И.Д. Книгину за 15 лет руководства кафедрой (1811-

1826 гг.) удалось в такой мере наладить учебный процесс : будущие лекари 

получали весьма основательные знания по анатомии. Врачи первых выпусков с 

благодарностью говорили о том, что И.Д. Книгин привил им любовь к медицине, 

поощрял их стремления к научным опытам. Кстати сказать, эти врачи слушали 

лекции И.Д. Книгина также по физиологии, хирургии и другим предметам. 

 Преемником И.Д. Книгина на посту руководителя кафедры анатомии стал 

Александр Саввич Венедиктов, который родился в 1799 г. в Курске в семье 

коллежского асессора, а в 1814 г. поступил в число казеннокоштных студентов 

медицинского факультета Харьковского университета. 21 августа 1818 г. он 

получил ступень кандидата медицины, а 24 сентября 1819 г. по результатам 

экзамена – звание лекаря I отделения. По ходатайству факультета в том же году 

Венедиктов был командирован в Санкт-Петербургскую Медико-хирургическую 

академию для усовершенствования по анатомии. Так Александр Саввич, 

который был сначала любимым учеником И.Д. Книгина, стал еще и питомцем 

анатомической школы П.А. Загорского [2]. Этот высокоодаренный ученый 

соединял талант лектора с недюжинными организаторскими способностями. 

Работая прозектором (1821-1826 гг.), Александр Саввич с увлечением отдался 

делу создания музея анатомических препаратов. Можно без преувеличения 

назвать А.С. Венедиктова основателем того музея, который в начале XX века при 
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А.К. Белоусове и В.П. Воробьеве принес харьковской кафедре анатомии 

большую известность не только в России, но и среди иностранных анатомов. 

Большинство препаратов, заполнивших полки и шкафы музея, были сделаны 

руками самого Венедиктова. Университетское начальство, видя такое множество 

препаратов и экспонатов, вынуждено было в 1830 г. отвести для анатомического 

музея два обширных зала в главном здании. Любопытно воспроизвести 

составленный А.С. Венедиктовым каталог 112 экспонатов анатомического 

музея, среди которых было 37 восковых анатомических картин, 34 сухих 

препарата, 35 препаратов, сохраняющихся в жидкостях, и 6 мочевых камней. В 

середине 30-х годов, когда А.С. Венедиктов вынужден был покинуть кафедру, 

число препаратов возросло в несколько раз, причем многие из них были уже 

сделаны самими студентами под руководством профессора. На лекциях А.С. 

Венедиктова присутствовало уже по 20-30 студентов, количество по тем 

временам весьма значительное. Практическая направленность лекций, научная 

обоснованность выдвигаемых положений и выводов, живая и ясная русская речь 

привлекали в аудиторию, где читал А.С. Венедиктов, многих студентов, в т.ч. и 

обучавшихся на гуманитарных факультетах. Успешная научная и 

педагогическая деятельность, растущая популярность А.С. Венедиктова среди 

студентов вызывали раздражение, а порой и зависть среди реакционной отсталой 

части профессуры, особенно тех иностранцев, которые явились в Россию для 

ловли денег и чинов. С годами множились различные инциденты, гнетуще 

действовавшие на впечатлительного, прямодушного профессора. Однажды он 

получил золотую табакерку с вложенной в нее запиской : «Быть добрее на 

экзаменах». Эта своеобразная просьба-взятка возмутила Венедиктова, и он 

обратился к декану медицинского факультета Блюменталю с требованием 

наказать провинившегося. Но декан рассудил по иному, и дворянскому сынку, 

пытавшемуся прикрыть свое невежество взяткой, было сделано отеческое 

внушение, Александру Саввичу же посоветовали не заводить историй.  
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 Трагической была судьба А.С. Венедиктова. После ряда столкновений с 

начальством он был в 1835 г. отстранен от должности и подвергнут аресту. Не 

выдержав тяжелых испытаний А.С. Венедиктов заболел и последние годы 

провел в состоянии полного душевного расстройства. Умер он 22 июня 1882 г. в 

психиатрической больнице. Так завершилась беспокойная, полная забот и тревог 

жизнь человека, вступившего в борьбу с университетскими чиновниками 

николаевской России.  

 Травля А.С. Венедиктова не была случайным недоразумением. Реакция 

душила все живое и передовое. «Божественный промысел» должен был 

объяснять сложные вопросы естествознания. Но нельзя огульно порочить всей 

деятелей этой мрачной эпохи. Через два года после изгнания А.С. Венедиктова 

назначенный в 1837 г. профессором кафедры анатомии Петр Андреевич 

Наранович делал все возможное, чтобы повысить уровень преподавания. К 

концу пребывания П.А. Нарановича на кафедре анатомический музей 

«тщанием» профессора располагал двумя тысячами экспонатов – цифра почти 

фантастическая для того времени. И среди музейных экспонатов было много 

студенческих работ. По заведенному порядку ни один студент не мог 

«расстаться» с анатомией, не сделав своими руками хотя бы одного экспоната. 

Нововведением Харьковской анатомической школы было бальзамирование 

трупов, впервые осуществленное А.С. Венедиктовым, но лишь под 

руководством П.А. Нарановича достигшее высокого совершенства. Он 

разработал свою методику, превосходившую все тогда известные приемы, и 

добился большой стойкости изготовленных препаратов. С гордостью 

современники упоминают о том, что П.А. Наранович составил библиотеку по 

анатомии в количестве 100 книг и атласов, на что тратил преимущественно свои 

личные средства. Украшением библиотеки был солидный труд самого Петра 

Андреевича «Анатомо-физиологическое описание органов движения тела 

человека».  
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 Наладив за 16 лет научную и учебную работу кафедры анатомии, создав 

прочную исследовательскую и экспериментальную базу, П.А. Наранович был 

вынужден в 1853 г. оставить любимое дело и занять кафедру хирургической 

клиники. Для руководства кафедрой анатомии был приглашен из Петербурга 

Тимофей Степанович Иллинский, который работал там прозектором в Медико-

хирургической академии. Это был весьма одаренный человек, получивший 

основательную анатомическую подготовку у заведующего кафедрой анатомии в 

Медико-хирургической академии профессора Павла Андреевича Нарановича 

(брата харьковского анатома).  

 Начало 50-х годов XIX века характеризовалось самым низким уровнем 

научной и педагогической работы на медицинском факультете Харьковского 

университета. Т.С. Иллинский пытался превозмочь застойную атмосферу, но 

обстоятельства были подчас сильнее его. В окружении невежественных и 

завистливых сотрудников, среди которых особо выделялся своей 

злонамеренностью прозектор Вилкомирский, молодой профессор все же сумел 

удовлетворительно поставить учебный процесс, взяв на себя основную тяжесть 

преподавания. Как метеор промелькнул Т.С. Иллинский на харьковском 

небосводе. Формально он числился профессором кафедры анатомии в течении 6 

лет, но около трех лет провел в армии, а свыше года пробыл в заграничной 

командировке, из которой уже не вернулся в Харьков. И все же он успел оставить 

о себе добрую память, снискав любовь и уважение будущих врачей.  

 С уходом Т.С. Иллинского наступил трехлетний мрачный период, 

прозванный «смутным временем». Все дела кафедры в то время вел прозектор 

Вилкомирский. За 1858-1860 гг. работа кафедры была сведена на нет, и студенты 

разбрелись по всей России, покинув негостеприимный Харьков. Вот что пишет 

один из этих «учеников поневоле» о своем незадачливом руководителе : 

«Почитаю своим долгом заявить о невозможно печальном состоянии кафедры 

анатомии в Харьковском университете. Занимающий ее прозектор 

Вилкомирский ни сведениями своими, ни способом выражения не удовлетворяет 
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молодежь, которая не находит даже мысли у лектора в изложении курса» [3]. 

Полный развал кафедры анатомии, основы всей учебно-медицинской пирамиды, 

побудил руководителей университета назначить конкурс на соискание 

должности профессора кафедры. На конкурс было подано 3 заявления. 

Любопытно, что Вилкомирский, главный виновник всех бед, не постеснялся 

претендовать на пост профессора, хотя не имел на это даже формальных 

оснований. 

 Руководство университета остановилось на кандидатуре Душана 

Федоровича Лямбля, чеха по национальности, работавшего ранее в Праге. Всего 

лишь 4 года (1861-1865 гг.) возглавлял Д.Ф. Лямбль кафедру анатомии, но как 

неузнаваемо изменилось все вокруг. Возродилась слава медицинского 

факультета, и особенно этому способствовало преподавание анатомии. 

«Беглецы» стали возвращаться, и множество новых студентов прибывало в 

Харьков. Уже в 1861 г. обучалось на первых двух курсах 115 студентов, и число 

их продолжало возрастать. Везде только и говорили о том, что Душан Федорович 

не просто хороший преподаватель, но и чуткий, душевный человек, большой 

друг учащейся молодежи.  

 Д.Ф. Лямбль приучал широко пользоваться микроскопом, что было тогда 

новинкой, т.к. отдельного курса гистологии еще не существовало. Главный упор 

был сделан на самостоятельную работу студентов : они должны были 

распознавать малейшие отклонения от нормы при изучении различных органов 

человека, научиться хорошо препарировать, изготовлять экспонаты для музея. 

Лекции Д.Ф. Лямбля увлекали слушателей своим широким взглядом на 

окружающий мир, умением вводить анатомию в общий круг наук о природе. 

Отдельные незначительные данные приводились в систему, становились частью 

широких и смелых обобщений. Д.Ф. Лямбль в совершенстве овладел русским 

языком, читал лекции ярко и увлеченно.  

 Новый этап в деятельности кафедры анатомии наступил в 1863 г., когда, 

согласно новому университетскому уставу, было организовано 3 
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самостоятельных кафедры : нормальной анатомии, патологической анатомии и 

судебной медицины. Это было разумное преобразование, но кафедра 

нормальной анатомии лишилась своего талантливого руководителя проф. Д.Ф. 

Лямбля, занявшегося любимым предметом – патологической анатомией.  

 Снова конкурс при неизменном участии бездарного, но весьма 

пронырливого Вилкомирского. Все соискатели должны были представить 

письменные работы. По предложению проф. Д.Ф. Лямбля, давшего оценку 

трудам претендентов, Ученым советом был утвержден профессором кафедры 

нормальной анатомии прозектор из Дерпта (ныне Тарту) Иван Карлович Вагнер. 

Без малого четверть века (1865-1888 гг.) И.К. Вагнер руководил 

реорганизованной кафедрой. Это был очень трудный период в ее жизни : многое 

приходилось начинать сызнова. После отделения анатомического театра, музея, 

библиотеки кафедра нормальной анатомии оказалась в очень затруднительном 

положении. С огромной энергией и воодушевлением И.К. Вагнер принялся за 

создание совершенно необходимых для данной дисциплины вспомогательных 

учреждений. Венцом его усилий было сооружение в 1887 г. отличного корпуса 

анатомического театра в котором и по сей день обучаются студенты, проводятся 

научные эксперименты, создаются новые труды по анатомии.  

 Не сразу сумели студенты оценить нового профессора. Дело в том, что он 

читал лекции на латинском языке. Лишь в 70-х годах XIX века, когда И.К. Вагнер 

смог передавать учащимся свои глубокие знания по анатомии на русском языке, 

приток студентов усилился, доходя до 400-500 учащихся на первых двух курсах.  

 Величайшей заслугой И.К. Вагнера надо признать его стремление 

сплотить вокруг кафедры молодых талантливых исследователей. Именно то, что 

Ивану Карловичу удалось найти и привлечь к сотрудничеству способных, 

инициативных студентов, можно считать важной предпосылкой дальнейшего 

расцвета и всемирной славы кафедры нормальной анатомии (ныне кафедры 

анатомии человека) ХНМУ. Этот период в жизни харьковской кафедры также 

очень интересен анатомам из Екатеринбурга, но он уже планируется в качестве 
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предмета для другого исследования и станет темой следующего доклада 

уральских любителей истории анатомии.  

 

Литература  

 Коллектив авторов : проф. Терещенко А.О. , доц. Шиян Д.М. , доц. 

Колесник Н.Л. , доц. Шевцов О.О. и др. Материлы студенческой научно-

практической конференции «Анатомия на рубеже тысячелетий» , посвященной 

210-летию со дня основания кафедры анатомии человека 20 апреля 2015 г. / 

Харьков : ХНМУ . – 80 с.  

 Куприянов В.В. , Татевосянц Г.О. Отечественная анатомия на этапах 

истории / Москва : Медицина . – 1881 г. – 320 с.  

 Синельников Р.Д. Жизнь в науке (об основоположнике советской 

анатомической школы В.П. Воробьеве) / Москва : Издательство «Медицина» . – 

1969 . – 124 с.      



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

www.openscilab.org  Медичні науки 

© Фёдорова Д.Н.   91 

Фёдорова Д.Н.  

РАДИОТЕРАПИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ 

ЖЕНСКОЙ ПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ И МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ. АНАЛИЗ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОВ 

 

Фёдорова Дарья Николаевна 

Студентка «Международного государственного экологического института 

имени А.Д. Сахарова» Белорусского государственного университета 

 

Актуальность. Ежегодно во всем мире фиксируют 7 млн. летальных 

случаев вследствие онкологической патологии. Результаты мировых 

эпидемиологических исследований злокачественных новообразований 

свидетельствуют о быстрых темпах повышения заболеваемости 

злокачественными новообразованиями женской половой системы и молочных 

желез [3]. 

Противораковые мероприятия – одна из важнейших задач, поставленных 

здравоохранением Республики Беларусь, включающая в себя не только 

медицинские, но и социальные и биологические аспекты. 

Выявление злокачественных новообразований женской половой системы 

и молочных желез во время профилактических осмотров в целом по стране 

остается низкой, а показатель запущенности (ІІІБ – ІV ст.), который является 

ведущим критерием качества диагностики, наоборот – высоким. Реальный путь 

улучшения результатов лечения гинекологической онкопатологии ‒ ранняя, а в 

ряде случаев – доклиническая диагностика. Решить эту проблему можно только 

при условии применения комплексных методов диагностики [2].  

Современный этап развития клинической медицины характеризуется 

внедрением в онкологическую практику новых высокоэффективных методов 

профилактики осложнений и метастазов как радиотерапия. Улучшить 

эффективность лечения гинекологической онкопатологии возможно более 
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широким применением радиотерапии (РТ) в качестве комбинированного 

лечения, самостоятельного лучевого лечения по радикальной программе и с 

паллиативной целью – для уменьшения степени тяжести осложнений. 

Радиотерапия является одной из сложнейших и наиболее 

высокотехнологических областей медицины. Не менее половины всех больных 

раком нуждаются в ней [6]. Однако, выше 2-х миллионов людей этого лишены 

из-за нехватки радиотерапевтических аппаратов [5]. 

В свою очередь, повышение эффективности радиотерапевтических 

технологий разрешает значительно ограничить отрицательные последствия 

заболеваемости раком. 

Среднегодовая пропускная способность одного аппарата дистанционной 

радиотерапии терапии (ДРТ) составляет 500-600 пациентов в год. 

Сегодня наиболее приемлемой стратегией для женщин с ранними 

стадиями инвазивного рака молочной железы (ИРМЖ) считаются проведения 

органосохранной операции (ОСО) с дальнейшей радиотерапией (РТ). 

Стандартная методика РТ в данном случае заключается в облучении всей 

молочной железы  к общей дозе 45‒50 Гр с или без дальнейшего облучения ложа 

опухоли (буста). До сих пор проводятся исследование относительно определения 

критериев идентификации подгрупп высокого риска, в которых рекомендуется 

обязательное подведение буста и оценивается их влияние на локальный контроль 

опухоли и космезис. Точное определение данных критериев поможет 

клиницистам в решении тактики лечения [4]. 

Сегодня для локального облучения ложа первичной опухоли можно 

применять такие методики РТ: брахитерапию, электроны или фотоны. 

Классически буст подводят по завершению РТ на молочные железы разовой 

ячейковой дозой (РЯД) = 2 Гр 5 фракций в неделю к суммарной ячейковой дозе 

(СЯД) 10‒16 Гр. 
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Поле облучения определяют с помощью хирургического шва, 

послеоперационной серомы и клипс, которые располагает хирург на краях 

резекции во время операции.  

На протяжении последнего десятилетия приобретает популярность 

применения одновременного облучения молочных желез и ложа первичной 

опухоли – одновременный интегрированный буст, который состоит в 

распределении СЯД буста (10-16 Гр) на количество фракций облучение всей 

молочной железы. Таким образом, разовая ячейковая доза облучения на ложе 

опухоли за счет объединения двух объемов составляет 2,14‒2,4 Гр × 25 фракций. 

Таким образом, ложе опухоли получает необходимую дозу, которая 

обеспечивает эффективный локальный контроль, меньшая нагрузка на 

окружающие здоровые органы и ткани (легкие, сердце), не оказывает 

существенного влияния на косметический результат облучения, а также 

сокращается срок лечения. Уменьшить токсичность лечения больных 

злокачественными новообразованиями женской половой системы и молочных 

желез с сохранением качественной, социально адаптированной жизни пациенток 

путем использования современных технологий РТ возможно используя 

оптимальные режимы дозирования, корректного планирования конформного 

облучения, тем самым повысить эффективность лучевого лечения. 

Изменения в классификации TNM 2018 года позволяют корректно 

определять эффективную тактику лечения гинекологической онкопатологии, что 

влияет на прогноз. При лечении ранних стадий злокачественных 

новообразований женской половой системы и молочных желез РТ является 

необходимой после оперативного вмешательства при наличии таких факторов 

риска: положительные края резекции, поражение регионарных лимфоузлов, 

распространение на параметрии, лимфоваскулярная инвазия. Дефинитивная 

химиолучевое лечение показано при ІВ3-ІVА стадиях или у пациенток с ранними 

стадиями, которым не может быть проведено оперативное вмешательство. 



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

© Фёдорова Д.Н. 94 

Изменения дозы и объема при РТ злокачественных новообразований 

женской половой системы и молочных желез обеспечивают терапевтический 

эффект, эквивалентный классическому фракционированию; сохранение 

окружающих тканей в пределах их толерантности, что влияет на качество жизни 

пациенток, существенное снижение кардиотоксичности и риска возникновения 

вторично индуцированного рака; существенное уменьшение 

продолжительности лечения, что является актуальным для пациенток; а также 

могут применяться рутинно, согласно показаниям, указанным в клинических 

протоколах. 

Целью исследования является анализ динамики и структуры 

заболеваемости злокачественными новообразованиями женской половой 

системы и молочных желез Республики Беларусь на примере Осиповичского 

района, а также эффективность применения методов радиотерапии для их 

лечения. 

Объектом исследования являлись случаи заболеваемости 

гинекологическими онкопатологиями среди населения Республики Беларусь и 

Осиповичского район за период 2015‒2020 гг. 

Методы исследования: расчёт относительных показателей, экстенсивных 

коэффициентов, темпов прироста, вычисление многолетней тенденции по 

параболе первого порядка, расчет выживаемости пациенток после радиотерапии. 

Материал исследования. Для изучения статистических данных по 

заболеваемости женского населения Республики Беларусь и Осиповичского 

района гинекологическими онкозаболеваниями, использовались данные из 

национального статистического комитета Республики Беларусь [3, 4], 

статистические сборники Республики Беларусь и медицинская документация ГУ 

«Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской 

радиологии имени Н.Н. Александрова», медицинская документация 

УЗ «Могилевская областная клиническая больница». 
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Расчет выживаемости после радиотерапии был проведен на основе анализа 

историй болезни пациенток с раком шейки матки (РШМ), получающих 

первичное лечение в отделении лучевой и комплексной терапии ГУ 

«Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской 

радиологии имени Н.Н. Александрова»  

Одним из основных критериев, которые свидетельствует об агрессивности 

течения РШМ, является показатель продолжительности общей и без рецидивной 

выживаемости пациенток.  

В зависимости от сроков без рецидивной выживаемости исследуемые 

пациентки были распределены на 2 группы: 1 группа – группа пациенток с 

продолжительностью без рецидивного периода > 36 мес.; 2 группа – группа 

пациенток с рецидивами РШМ. 

По результатам изучения опухолевых заболеваний женских половых 

органов выявлено за исследованный период с 2015 по 2020 гг. заболеваемость 

женского населения РБ злокачественными новообразованиями женской половой 

системы и молочных желез увеличилась. Но данная тенденция характерна не для 

всех групп заболеваний. 

Показатели заболеваемости злокачественными новообразованиями 

женской половой системы и молочных желез населения Брестской, Витебской, 

Гродненской областей и города Минска в 2015-2020 гг. были в среднем ниже 

среднереспубликанского уровня (68,7 случая), в то время как заболеваемость 

гинекологическими онкозаболеваниями во всех остальных областях была выше 

среднереспубликанского показателя.  

Также заболеваемость злокачественными новообразованиями женской 

половой системы и молочных желез всего населения во всех регионах повторяет 

умеренную тенденцию к росту, которая характерна для Республики Беларусь в 

целом. 

Согласно данным, имеющимся в медицинской документации УЗ 

«Могилевской областной клинической больницы», в заболеваемости 
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гинекологическими онкопатологиями женщин отмечается тот факт, что с 

течением времени заболеваемость населения Осиповичского района 

злокачественными новообразованиями женской половой системы и молочных 

желез уменьшилась. Но данная тенденция не характерна для рака шейки матки. 

У данного заболевания наблюдается рост числа случаев. 

Проведен анализ 75 историй болезни, медицинских карт пациенток с 

РШМ, получивших послеоперационную радиотерапию (таблица 1). 

 
Таблица 1.Распределение пациенток с РШМ по режимам РТ в послеоперационном 

периоде 
Название радиотерапии Режимы РТ в 

послеоперационном 

периоде 

Число пациенток 

Абсолютный 

показатель 

% 

Традиционная 

радиотерапия 

РОД 2ГР 5 раз в нед., 25 

фракций до СОД 50Гр 

в теч. 5 нед. 

39 52,0 

Гипофракционированная 

лучевая терапия 

РОД 2,7Гр5 раз в нед., 

16 фракций до СОД 

43,2Гр по эффекту в 

теч. 2,5 нед. 

36 48,0 

Всего проходили РТ 75 100,0 

 

Традиционная радиотерапия с режимом РТ в послеоперационном периоде 

РОД 2ГР 5 раз в неделю, 25 фракций до СОД 50Гр в течении 5 недель 

проводилась у 39 (52,0%) пациенток с РШМ, а гипофракционированная лучевая 

терапия РОД 2,7Гр5 раз в неделю, 16 фракций до СОД 43,2Гр по эффекту в 

течении 2,5 недели – у 36 (48,0%) пациенток с РШМ. 

Установлено (согласно данным, представленным на таблице 2), что в 

группе пациенток с продолжительностью без рецидивного периода > 36 мес. 

(группа 1) уровень экспрессии СОХ-2 составлял 11%; в группе пациенток с 

рецидивами (группа 2) – 81%; отличие было достоверным (при р < 0,05).  
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Таблица 2. Уровень экспрессии COX-2 у пациенток с РШМ в зависимости от 
продолжительности без рецидивного периода 

Период без рецидивов  Группа Уровень экспрессии COX-
2, % р 

Без рецидива > 36 мес.  1  11,0 
< 0,05 С рецидивами и 

метастазами 
2 81,0 

 

На основании полученных результатов можно сделать вывод, что низкий 

уровень экспрессии СОХ-2 наблюдается в группе больных с без рецидивным 

периодом > 36 мес. 
Таблица 3. Распределение пациенток с РШМ после РТ в зависимости от экспрессии СОХ-2 в 

опухолевых клетках и продолжительности периода общего выживания 

Уровень экспрессии 
СОХ-2 

Количество случаев при продолжительности периода 
выживания, n (%) Всего, 

n (%) 
0–12 мес. 12–36 мес. > 36 мес. 

Низкий 8 (44,4) 0 (0,0) 10 (55,6) 18 (23,9) 

Умеренный 14 (100,0) 0 (0,0) 0 (0,0) 14 (18,6) 

Высокий 17 (39,5) 22 (51,2) 4 (9,3) 43 (57,5) 

Всего 39 (51,9) 22 (29,3) 14 (18,6) 75 
(100,0) 

 

Наряду с этим проанализирована эффективность радиотерапии по 

показателям наличия экспрессии СОХ-2 и показателям продолжительности 

общего выживания.  

Как видно из таблицы 3 высокий уровень экспрессии СОХ-2 отмечали в 

опухолях пациенток с более низкими показателями выживания (р< 0,05 при 

сравнимых с выживанием > 36 мес.); а низкую экспрессию (20% клеток) 

отмечали в 55,6% случаях у пациенток после РТ, которые прожили > 36 мес. 
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Следует отметить, что показатели общего выживания пациенток после 

прохождения РТ с РШМ І и ІІ стадии с повышенным содержимым СОХ-2 в 

опухолевых клетках не превышали 15 месяцев. 

Согласно данным современной литературы [1, 8] прогрессирование 

опухолевого роста и метастазирования при РШМ ассоциируется с повышенной 

экспрессией СОХ-2, с размером опухоли, глубиной стромальной инвазии, 

параметральной инвазией, метастазами и неблагоприятным прогнозом хода 

заболевания [7]. 

Для определения эффективности проведенной послеоперационной РТ 

определение экспрессии СОХ-2 может быть использовано в качестве маркера 

прогноза выживаемости у пациенток с РШМ. 

Пациентки с РШМ с положительной экспрессией СОХ-2 имеют более 

агрессивный фенотип опухолей, что значительно снижает их выживаемость (0–

12 мес. после проведенной РТ – 39,5%; 12–36 мес. после проведенной РТ – 51,2% 

и после проведенной РТ > 36 мес. – 9,3%), чем с отрицательной (0–12 мес. после 

проведенной РТ – 44,4%; 12–36 мес. после проведенной РТ – 0% и после 

проведенной РТ > 36 мес. – 55,6%). 

Выводы. Радиотерапия является эффективной при злокачественных 

новообразованиях женской половой системы. 

Для определения эффективности проведенной послеоперационной РТ 

определение экспрессии СОХ-2 может быть использовано в качестве маркера 

прогноза выживаемости у пациенток с РШМ. Пациентки с РШМ с 

положительной экспрессией СОХ-2 имеют более агрессивный фенотип 

опухолей, что значительно снижает их выживаемость (0–12 мес. после 

проведенной РТ – 39,5%; 12–36 мес. после проведенной РТ – 51,2% и после 

проведенной РТ > 36 мес. – 9,3%), чем с отрицательной (0–12 мес. после 

проведенной РТ – 44,4%; 12–36 мес. после проведенной РТ – 0% и после 

проведенной РТ > 36 мес. – 55,6%). 
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Уменьшить токсичность лечения больных злокачественными 
новообразованиями женской половой системы и молочных желез с сохранением 
качественной, социально адаптированной жизни пациенток путем 
использования современных технологий РТ возможно используя оптимальные 
режимы дозирования, корректного планирования конформного облучения, тем 
самым повысить эффективность лучевого лечения. 
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И.И.Мечникова, Санкт-Перебург, Российская Федерация 

 

   Как уже отмечалось нами ранее [1], наибольшую долю пациентов на 

приеме пульмонолога составляют больные бронхиальной астмой (БА), а также 

лица, жалующиеся на кашель. При этом стоит отметить, что если 

международные подходы к ступенчатой терапии БА достаточно детально 

разработаны, то в отношении второй категории пациентов остается немало 

вопросов и сложностей. Исходя из этого проблематика настоящего сообщения 

будет сфокусирована на попытке дополнить терапевтические и 

реабилитационные возможности, касающиеся второй группы пациентов.      

Арсенал средств классической медицины, применяемый для решения 

данной проблемы, достаточно широк хорошо известен. Используются, в 

частности, ингаляционные бронхолитики, что оказывает значимый лечебный 

эффект, если в основе проблемы лежит бронхоспазм. С успехом применяют 

антисекреторные агенты, противокашлевые препараты центрального действия, 

муколитики (N-ацетилцистеин, амброксол и др.), у отдельных больных 

(например, хронической обструктивной болезнью легких, при наличии 

соответствующих показаний) эффективны ингаляционные 

глюкокортикостероиды (ИГКС). Если кашель связан с постназальным затеком, 

например, на фоне аллергического ринита, могут быт эффективны 

антигистаминные средства, деконгестанты, топические стероиды. Выявление 

гастроэзофагеального рефлюкса требует наблюдения гастроэнтеролога с 
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назначением соответствующих медикаментов. Наличие гнойной мокроты часто 

является показанием к назначению антибиотиков, зачастую в комплексе с 

муколитическими средствами. Тем не менее, несмотря на активную лечебную 

тактику, проблема кашля зачастую нерешенной на протяжении целого ряда 

месяцев и лет, что заставляет изыскивать дополнительные пути ее решения.  

Одним из дополнительных подходов к коррекции проблемы хронического 

кашля является ганемановский метод, то есть использование гомеопатических 

средств. Данный подход не рассматривается нами как замена методов 

классической медикаментозной терапии, однако может послужить в качестве ее 

весомого дополнения, причем безопасного.  

Ниже мы приведем некоторые средства, проявившие свою эффективность 

в лечении кашля, по наблюдениям целого ряда известных клиницистов-

гомеопатов [2,3,4,5]. 

Aconitum (Аконит) — характерен сухой, лающий кашель, с болью в горле 

от кашля и возможным кровохарканьем. Особенно показан в начале 

респираторных вирусных инфекций с непродуктивным кашлем, вызванных 

сухим холодом. 

Allium cepa (Аллиум цепа) — обращает на себя внимании при связи кашля 

с вдыханием холодного воздуха и, особенно, с явлениями острого ринита с 

обильными слизистыми выделениями. 

Belladonna (Белладонна) — сухой кашель усиливается ночью, сопряжен с 

ощущением щекотания в горле. 

Bromium (Бромиум) – сухой кашель появляется на вдохе и сопровождается 

загрудинной болью. 

Bryonia (Бриония) — кашель вызывает боль в грудной клетке, нередко 

связан с переходом из холода в теплое помещение. 

Calcarea phosphorica (Калькарея фосфорика) — кашель уменьшается в 

положении лежа, средство помогает при наклонности к частым и затяжным 

простудным заболеваниям. 
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Carbo vegetabilis (Карбо вегетабилис) — наиболее показан при наличии 

одышки, ослабленным пациентам, способствует оптимизации 

микроциркуляции. 

Corallium rubrum (Кораллиум рубрум) — применяется при удушающем 

спастическом кашле, в том числе на фоне постназального затека. 

Drosera (Дрозера) — важное средство при ночном приступообразном 

кашле, показана способность препарата (в разведении D3) активировть 

экспрессию гена, ответственного за регенерацию эпителия бронхов [6]. 

Sambucus (Самбукус) — показан при спастическом кашле, в том числе, у 

больных бронхиальной астмой. 

Sticta pulmonaria (Стикта пульмонария) — успешно используется при 

трахеите с загрудинной болью, саднением в горле, также при постназальном 

затеке. 

Необходимо также кратко охарактеризовать средства, которые 

применяются при влажно кашле с трудноотделяемой мокротой. 

Antimonium tartaricum (Антимониум тартарикум или, этот же препарат, 

Тартарус эметикус) — кашель уменьшается на левом боку. 

 

Ambra (Амбра) — кашель на фоне тревожного расстройства, с ощущением 

щекотания в горле. 

Hydrastis (Гидрастис) — при вялотекущих воспалительных процессах с 

трудноотделяемой желтой мокротой. 

Если наличие приступообразного кашля сопряжено с наличием 

бронхообструктивного синдрома, в частности у больных БА, может быть 

оправдано назначение глубоких конституциональных средств, таких как 

Arsenicum album (Арсеникум альбум). Препарат особенно подходит «зябким» 

(склонным тепло одеваться) людям с такими чертами, как аккуратность, 

педантичность, склонность к порядку и систематичности [7].  
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Потенции гомеопатических препаратов намеренно не указывались. В 

российской традиции, особенно это касается Петербургской школы, наиболее 

широко принято использовать низкие и средние потенции, чаще всего – С6 [8]. 

Сторонниками весьма авторитетной Киевской гомеопатической школы высокие 

разведения препаратов применяются существенно чаще[9].   

В заключение следует особо отметить, что при работе с пациентами, 

страдающими хроническим кашлем, важно проводить тщательную 

дифференциальную диагностику. В том числе, необходимо помнить о таких 

серьезных нозологиях, как бронхиолиты [10], хроническая обструктивная 

болезнь легких [11]. Важна также онкологическая настороженность с 

проведением ежегодного (по показаниям – чаще) флюорографического 

обследования, а при наличии соответствующих показаний (в частности, 

исключение бронхиолита, КОВИД-ассоциированных поражений легких, 

специфических процессов, онкологической патологии и др.)  – компьютерной 

томографии [10].  Анамнестические указания на кровохарканье являются 

безусловным показанием к проведению фибробронхоскопии. 
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Постсучасність репрезентує суперечливий стан культури ХХІ століття. 

Новітня культурологічна думка визначає поняття постсучасності як 

гетерохронію – місце зустрічі у локусі індивідуальності трьох моделей буття 

людини: модерну (антропологічний поворот), раннього та пізнього постмодерну 

(лінгвістичний та візуальний поворот) й неомодерну (етичний поворот). 

Хронологічні рамки постсучасності – вельми хиткі, оскільки у її межах 

зустрічаються і приходять у взаємодію різні ціннісно-смислові спектри та 

хронотопи. Постсучасність – плюральна й одночасно універсальна, оскільки 

після «смерті автора», притаманної для постструктуралізму, вона знову 

звертається до реставрації суб’єкта в його моральних вимірах через 

напрацювання: критичної школи психоаналізу, структуралізму, герменевтики, 

філософії діалогу, універсальної етики. Завдання культурології як інтегративної 

науки полягає не просто у тому, щоб здійснити синтез окремих рис 

постсучасності, але й, виробивши на концептуальній базі діалогу механізми 

творчої комунікації модерного, постмодерного та неомодерного спектрів, 

якомога точніше діагностувати специфічну культурну ідентичність поточного 

стану суспільства. Ми намагаємося охопити її трьома категоріями: психічна 

економіка у матеріальній сфері, біовлада в політиці та ризома у власне культурі.  

https://orcid.org/0000-0003-2733-5057
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Порівняльний аналіз глобалістичних та антиглобалістичних проектів 

постсучасності дозволив нам у якості її комплексної системної характеристики 

виокремити концепт під назвою «символічна гегемонія» – гібридна єдність в 

спільному порядку культури психіки, економіки, політики, медіа, тілесності та 

мистецтва. Постсучасність формується на стику глобалізму і антиглобалізму, у 

ситуації діалогу-конфлікту раціонального (модерного), естетичного 

(постмодерного) та етичного (неомодерного) типів мислення.  Постсучасність 

характеризується принциповою невизначеністю ціннісних орієнтирів, бо 

сучасне людство опинилося на світоглядному роздоріжжі. Системний 

культурологічний аналіз дозволяє виявити ключові риси постсучасності на рівні 

трьох складових культурної системи: економічної (технологічної), політичної 

(ідеологічної) та духовної (символічної).  

Почнемо з економіки як із царини, що відіграє функцію базису, 

інфраструктури всієї культурної системи.  Економічна система постсучасності 

являє собою абсолютно новий тип товаро-грошових відносин – інформаційний, 

глобальний, трансгресивний, або символічний. Посилення процесів 

інформатизації, комп’ютеризації, електронізації та автоматизації призвело до 

індивідуалізації праці, суб’єктом якої стає не колектив, а кожна окрема людина 

перед екраном свого комп’ютера. Розвал промислового сектору «другої хвилі» у 

країнах периферії на тлі розпаду великих підприємств по всьому світу 

призводить до зникнення феномену людини-маси та появи феномену 

атомарного індивіда. У позитивному сенсі атомарність призводить до 

зростання ролі особистості, її культури, а також діалогу особистостей й 

культур. Саме тому оптимістичні прогнози щодо постсучасності кінця ХХ 

століття були переважно глобалістичними і визначали «соціум культури» [3,             

c. 302] як царство «креативних еліт», до яких може залучитися кожний споживач 

(consumer), ставши виробником (producer) – гібридним суб’єктом економічного 

процесу (prosumer).  
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Подальший хід атомізації, продемонстрував зворотний бік інформаційного 

менеджеризму, і тоді в дію вступила антиглобалістична діагностика. У 

скептичному ракурсі атомарність є виявом тенденції до тотального подрібнення 

(фрагмеграції, фрагментації, диверсифікації, диференціації) колективних 

суб’єктів на окремі абстрактні цифрові одиниці, необхідні для забезпечення 

парадигмальної динаміки вільного ринку синтагмальними статичними хабами 

працівників. Відтак, атомарність обертається для кожного з працівників 

перманентним цифровим рабством, утвореним внаслідок злиття праці і 

дозвілля, робочого і домашнього часу, приватності і публічності [2]. З точки 

зору сучасної критичної теорії атомарність означає повну сталість людини, 

обмеженої видноколом своєї локальності, та тиск на неї з боку приписаної 

ринком замкнутої непроникної («гладкої») символічної ідентичності, 

позбавленої начебто тріщин і травм. Основу ринку складає штучний інтелект, 

оскільки мова йде про мережеву економіку. Глобальний дигітальний контроль 

над приватним життям з боку штучного інтелекту, який переймає функції 

людської активності та пасивності, діяльності та страждання, праці, місця й 

зайнятості, підкріплюється суто психічним чинником: людина добровільно 

відмовляється від своєї свободи на користь машини, оскільки переживає кризу 

модерної (метафізичної) ідентичності внаслідок краху патронального 

суспільства та «кастрації» його символічних авторитетів («смерть Батька») [6; 

7]. Наслідок цих процесів – невиносні і мученицькі порожнеча, зяяння, вакуум, 

які заповнюються (затуляються) уявними сценаріями кіберпростору.  

Зяяння являє собою синдром оголеного і, відтак, монструозного 

позасвідомого. Руйнування класичних структур табу, притаманних для 

дисциплінарного суспільства, екстраполює бажання, які віднині нічим не 

стримуються. Вони вільно поширюються на всі царини людської діяльності, 

включаючи економіку, яка стає трансекономікою, культуру, яка стає 

транскультурою, гендер, що стає трансгендером (квір), та політику, яка стає 

біополітикою (біовладою). Опосередкована позасвідомим, сфера матеріальних 
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відносин перетворюється з товарно-грошової на символічну. Предметами обміну 

стають не продукти, що задовольняють потреби, а бажання, спрямовані на 

виклик і подовження стану насолоди («психічна економіка»).  

Політична царина постсучасності являє позасвідоме, що трансгресує, 

формуючи фатальний режим інерції – самовідтворення бажань і насолод, які 

оцифровуються і перетворюються на гегемонічну медіа-дійсність – «Символічне 

Реальне» [6]. Символічне Реальне управляє людиною у якості зовнішньої сили, 

людина виявляється залежною від об’єктивних механізмів репресивності, у ролі 

яких виступають глибини її власної психіки. Так формується суспільство 

неототального контролю з вишуканими методами некласичної цензури та 

загального віртуального нагляду (вуайєризму) з боку «гротескного Батька» 

машини. Сенс сучасної втечі від свободи полягає у гіпертрофії самої свободи: 

людина лякається відкритого й нічим не стримуваного позасвідомого 

(Реального) і віддає себе у розпорядження власного ж відчуженого 

позасвідомого у вигляді цифри (Символічного Реального), яке утворює основу 

психічної економіки ринку та різного роду політичних ідеологій, які купує і 

продає ринок у вигляді фантазмів.  

Суто культурна складова постсучасності являє для нас інтерес у контексті 

практик толерантності як основи філософського проекту постмодерну, який 

відповідає соціально-політичній парадигмі неолібералізму. Ці практики часто 

критикуються за утопічність, наївність, сентиментальність, брак логічної 

аргументації, апеляцію до емоційно-чуттєвої сфери, нездатність реагувати на 

виклики мігрантів і розв’язувати проблеми етнокультурних меншин, пасування 

перед радикалами, страх конфлікту (тензофобію), що реально призводить до 

підтримки агресивної його сторони, потурання соціальному злу, яке, зрештою, 

обертається сприянням цьому злу і розділенням відповідальності за нього.  

Зворотною стороною толерантності постає радикалізм. Г. Маркузе говорив 

про те, що пасивна (анархічна) толерантність як прийняття всіх точок зору, 

включаючи деструктивні та агресивні, призводить до репресивної (селективної) 
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толерантності – вибору тих точок зору, на які вказує сама агресивність [8]. 

Втіленням агресивності є Символічне Реальне гегемонії. Екстериторіальний 

капітал, створений людьми часу, зацікавлений у плюралізації територіальних 

ідентичностей людей простору, що обслуговують час (З. Бауман, Ж. Дельоз) [2; 

5, с. 63-64]. В критичній теорії А. Бадью притаманна для проекту толерантності 

політика ідентичностей є виявом прагнення забезпечити динаміку вільного 

ринку статичними хабами [1], а в скептицизмі С. Жижека риторика відмінностей 

призводить до трангресії бажань, а трансгресія – до утворення символічної 

реальності, яка тотально контролює людину через мережу [6].  

Ж. Бодрійяр стверджує, що  «екстаз комунікації» в Інтернеті робить 

спілкування більш поширеним, але одночасно більш пласким, формальним, 

абстрактним, пустим, церемоніальним, широко розлитим, позбавленим глибини 

[4]. Логіка толерантності призводить до втрати справжнього діалогу як процесу 

взаємного проникнення смислів. У такому спілкуванні домінує ризома – 

хаотичність мережі: Я розчиняється в Іншому, що тягне за собою розчарування 

у власних цінностях, або Інший – у мені, що тягне за собою нові форми домінації 

та снобізму. За П. Ріккером, плюралізм породжує релятивізм, а релятивізм – 

цинізм [9, с. 95-123]. Усвідомлення множинності думок призводить до 

усвідомлення їх відносності, а усвідомлення відносності – до втрати суб’єктом 

почуття єдиної істини та будь-яких онтологічних адеквацій.  Новоутворена 

порожнеча заповнюється різними тоталітарними та радикальними, 

репресивними щодо Іншого, ідеями. Тому за позірною множинністю в 

постсучасному світі зберігається глибинна тотальність. 

Багатовекторна критика проекту толерантності у постсучасній 

культурі (соціально-економічна, іманентно-логічна, політична та духовно-

естетична) дозволяє нам вважати віртуальну ризому як основу інформаційної 

структури постіндустріального суспільства не просто особливою будовою 

культурного поля, яка сформувалася внаслідок «смерті суб’єкта» («автора») у 

постмодерні, але й репресивним феноменом неструктурованого насилля, яке від 
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«жорстких» форм переходить до «м’яких». У ризомі сходяться лінгвістичні, 

візуальні, антропологічні та етичні параметри постсучасності. Загальним 

положенням ризоми як ключового для постструктуралізму поняття  є те, що вона 

являє собою ланцюг розсіяних означників, який носить позірно хаотичний, 

невпорядкований характер. У ролі означників виступають цифрові знаки, що 

слугують символічними маркерами відповідних повідомлень та ідентичностей. 

Ризома – це плюральність, у якій зникає постать суб’єкта: він може 

номінуватися будь-яким чином. Ризома «відростає» з будь-якого кінця, 

безперервно регенеруючись і утворюючи помноження (гомеостаз, 

інтертекстуальність, інтердискурсивність) з будь-якого місця, незалежно від 

того, звідки ризома була обірвана або відтята.  У цьому полягає сенс 

лінгвістичного повороту – уподібнення ризоми безкінечному тексту в тексті. 

Цифрова плаваюча структура без центру і без, власне, структури як системи в 

класичному сенсі цього слова – це ризома.  

Морфологія ризоми передбачає одночасно наявність та відсутність 

структури, її рихлий, дифузний, гібридний, подрібнений характер. Зазначене 

уможливлює застосування до постсучасної ризоми методології структурного 

психоаналізу, що реставрує суб’єкта як «неповного», який компенсує нестачу за 

рахунок знаків та знакових систем. Суб’єкт є та не є: він завжди «не весь». Брак 

самості породжує схильність до сприйняття будь-яких ідеологій, які 

циркулюють в ризомі, культурних значень та символічних порядків, які 

породжуються нею шляхом ремедіації (впливу знаку на значення) та 

обумовлюють її через попередній контекст гегемонії (премедіація). Премедіація 

вказує на прихований вертикальний хаб управління ризомою, що одночасно 

входить до її складу. Наявність даного хабу дозволяє інтерпретувати ризому у 

контексті сучасної семіотики як частину символічного порядку культури. Це 

активізує дослідження ризоми в аспекті її співвідношення з особистістю та 

насиллям, що суттєво відрізняється від постмодерного розуміння ризоми як 

симуляції і виводить нас на неомодерн (антропологічне та етичне розуміння). 
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Будь-яке проектування в постсучасності спирається на закономірності 

ризоми. Воно є елементом інформаційної війни, яку веде ризома за споживача, 

пропонуючи нам зоровий канон екрану (візуальний поворот) як вхід в ідеологію 

споживання та реклами. Будь-який мистецький проект постсучасності є 

одночасно економічним, технологічним, політичним, ідеологічним, цифровим та 

символічним. Він є повідомленням, на яке впливає знак, що, у свою чергу, 

перебуває під впливом попереднього контексту інтерпретації. Мережа, яка 

створює ефект горизонтальних свобод, є джерелом прихованого вертикального 

контролю. Віртуальна мережева постсучасність як феномен «нового 

середньовіччя» відтворює модель карнавалу, який у дисциплінарних 

суспільствах Едипа може виконувати психотерапевтичну функцію 

катарсичного звільнення, а може бути репресивним середовищем чисток. Саме 

цю другу, деструктивну, складову карнавального сміху як інструменту 

поневолення переймає віртуальний тероризм, втілений у кібербулінгу. У 

суспільстві постсучасності будь-яка дія імітує власну протилежність («Кожен 

Інший є Іншим). Політика маскується під аполітичність. Ідеологія оголошує 

власну відсутність. Дійсна влада стилізує опозицію, відтворюючи жести 

контркультури. Війна позиціонує себе «пацифізмом».  

Символічне поле ризоми працює так, що кожна лінія відхилення від 

процесу перформативного самовідтворення матриці трансформується з 

руйнівного щодо матриці елементу на елемент, сприятливий для її інерції. 

Наприклад, при здійсненні глобального проектування певна спільнота країни чи 

регіону розподіляється на альтеративні групи, а потім  ці групи нейтралізуються 

шляхом їх символічного означування та включення в загальну систему, яка, 

зрештою, протиставляє свою «толерантність» ним обом. Включаючи у себе 

протилежні рухи, Символічне Реальне маніпулює опозиціями і створює ілюзії 

вибору для індивіда. Спочатку здійснюється ізоляція носіїв опозиційних поглядів 

одне від одного, а потім вони нейтралізуються окремо, оскільки маніпуляція 

відбувається паралельно на множині рівнів та має індивідуальний підхід 
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глибинної роботи з позасвідомим. Дана праця кладеться в основу 

функціонування гегемонії, яка включає у себе комбінацію воєнно-економічної 

культурної колонізації та символічного капіталу уявної безальтернативності  

У контексті ризоми створюються дрібні групи автономних одиниць 

інформації (медіа-вірусів), яка носить характер «роїння». Останнє 

представляють здатні до гнучких маневрів спільноти атомарних індивідів 

(інформаційних одиниць), що рухаються у довільних еклектичних напрямах, але 

зберігають свідомий чи неусвідомлений зв’язок через Інтернет. Природним 

аналогом цього руху слід вважати поведінку бджіл, вірусів та бактерій. 

Естетичним аналогом – кліповий стиль мислення, притаманний для картографії 

постмодерного дизайну. Комп’ютерним аналогом – стратегію універсального 

захоплення кадру з окремих пікселів. Прийоми такої стратегії мають 

безпосереднє відношення до культурного проектування, оскільки інформаційна 

війна за споживача медіа-повідомлення повинна бути «приємною» для 

супротивника, вона спирається на обережну роботу з його позасвідомим, 

здійснювану «м’якими» методами. Мова йде про комплексне звернення 

одночасно до раціонального та ірраціонального начал у цілісній єдності 

«мудрості» техніки. Теоретики «приємної» війни вважають її ефективність 

стовідсотковою: вона враховує традиції, цінності і ментальність будь-якого 

суспільства чи групи, проти яких вона застосовується. Культурна антропологія 

як рефлексія цінностей і менталітету стає складовою такого роду інформаційною 

війни, входить у тканину маркетингу, менеджменту та проектування, 

трансформуючи етнонаціональні коди в одиниці інформації. Впливати на Іншого 

можна шляхом застосування його ж символічної мови, тому семіотичні 

переклади є невід’ємною складовою гібридного культурного проектування.  

Тотальність агресивного брендингу у ризомі полегшується завдяки 

ефемеризації праці, яка набуває символічного характеру у віртуальному світі 

інформаційного суспільства. Базові цінності людства – простір, час, тіло, 

пам’ять, історія – долаються шляхом натиснення однієї кнопки, яка занурює у 
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безкінечність насолоди, розваги і забуття. Утім, бажаного відриву не 

відбувається, звільнення не наступає, особистість потрапляє у комунікативне 

поле впливу численних уявних співбесідників, які надсилають протилежні 

повідомлення, доводячи суб’єкта до кризи ідентичності і повної залежності від 

зовнішніх дигітальних сил, що планують наше буття та управляють ним. Подія 

та історія, знак і значення, копія та оригінал переплітаються у наскрізному 

потокові темпоральності, за яким проглядає непристойне обличчя порожнечі. 

Остання тисне на особистість тим, що у ній вона зустрічається з виворотом 

власного «Я». Ця безодня лякає. Інші, які трапляються у віртуальному просторі 

є байдужими іншими (ліберальними іроніками): вони відмовляються надавати 

означники або надають їх суперечливо, внаслідок чого людина розчиняється в 

інших і переживає інформаційний шок. Інформаційний шок – стан кризи 

ідентичності – оголює перед «Я» його Тінь (позасвідоме), тому постсучасна 

людина боїться вільного часу, шукаючи символічних заслонів від голої 

об’єктності, від самого себе як речі. Такими заслонами стають жести 

самоцензури – добровільного підкорення брендам і трендам. Так нейтральна 

порожнеча обертається новою тотальністю з усіма її елементами: 

самонавіювання, фантазми, низовий самоконтроль та підглядання за інтимним 

життям Іншого, який, у свою чергу, підглядає за тобою. 

Таким чином, кіберпростір, з його дифузністю, розсіяністю, можливістю 

накладання численних дискурсів, стає полем битви за суб’єкта: на рівні знань і 

на рівні переконань, на рівні раціональності та на рівні емоційності, на рівні 

розсудку і на рівні бажання, на рівні свідомого та позасвідомого начал. На 

відміну від ЗМІ другої хвилі, цей простір дозволяє максимально 

індивідуалізувати пропаганду, подаючи її кожному окремому індивіду у вигляді 

реклами як результату упровадження кейсів нішевого маркетингу. Фрагментація 

набуває максимальних форм, фіксуючи «екстаз комунікації» у просторі 

симулятивної дійсності численних символічних ідентичностей та субкультурних 

ніш (локусів). Симулякри виступають не пустими знаками, але продукують нові 
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смисли, що дозволяє примножувати ідентичності та вести війну одночасно в 

кількох площинах, у межах та поза межами Інтернету.  

У вимірах неомодерного розуміння постсучасності кіберпростір є не 

уявним симптомом, а є символічним фантазмом, зверненим у те, що лежить за 

межами травматичної дійсності, тобто – у безодню Реального, у бажання, у 

прірву, в порожнечу. Оскільки позасвідоме структуроване, як мова (Ж. Лакан) 

[7], а Символічне відображає Реальне, то мова нових медіа  зберігає ядрову 

структуру, яка утримується навіть у темпоральному потоці пустих знаків. 

Наявність прихованого вертикального хабу контролю свідчить про тенденції 

відродження модерну в постмодерній культурі. Мова йде про поступову 

трансформацію ризоми з плюральної хаотичної сукупності горизонтальних 

ланок в нову ієрархію управління, суб’єктом якого постає штучний інтелект 

ризоми. Саме він виконує функцію Великого Іншого (Батька), який ліквідує 

неоліберальні інституції на користь нової тотальності. Хаби свідчать про те, що 

поняття постмодерну є умовним, оскільки постсучасність виходить за його межі. 
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ПРОБЛЕМА СЦЕНІЧНОГО СТРЕСУ  

І ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ ДЛЯ ЙОГО ПОДОЛАННЯ 

 

Ткачук Наталія Олександрівна 

Викладач – методист 

Комунальний початковий спеціалізований 

мистецький навчальний заклад 

‹‹Дитяча музична школа №9 ім. В.І.Сокальского ›› місто Харків 

 

У своїй повсякденній роботі авторка цієї статті постійно стикається з 

проблемами психологічної підготовки учнів до виступу на сцені перед 

аудиторією.  

Як підготувати учня до виступу, налаштувати його на потрібний ритм? Як 

зробити, щоб він зміг досягнути успіху на сцені? На ці питання кожен педагог 

бажає знайти відповідь.  

Автор статті тривалий час ретельно досліджує проблему подолання 

сценічного стресу в юних музикантів і приділяє багато часу вирішенню питань, 

які хвилюють педагогів.                                                                                                                                                                                                                                   

Вона опрацювала багато статей і посібників провідних педагогів-

психологів, а також особисті спогади та поради видатних музикантів з цієї 

тематики. 

Спираючись на досвід провідних фахівців, власні спостереження та 

багаторічну практику, хочу запропонувати свої методичні та практичні поради 

щодо психологічної підготовки юних музикантів до концертного виступу. 

1. Поведінка на сцені, самовідчуття під час виступу, реакція на слухачів у 

залі в кожного учня виявляються по-різному та залежать від багатьох факторів: 

від якості вивченої програми, від волі учня, від психологічного настрою перед 

виступом і підготовки до виходу на сцену.   
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2. Перед тим, як розпочати репетицію на сцені, треба перевірити 

досконалість вивченої програми. 

Щоб перевірити якість вивченої програми, Г. Г. Нейгауз пропонував 

старовинний спосіб перевірки langsam und stark (повільно та сильно) [4]. Треба 

грати в дуже повільному темпі напам´ять, вслуховуючись і слідкуючи за 

розвитком музичної тканини. Цей спосіб дуже добре допомагає виявити 

недоліки в тексті. 

Можна також використати метод К. Станіславського «Досягаю та хочу»: 

ставити та формувати ряд вузьких, а потім широких завдань при виконанні 

програми, поступово ускладнюючи завдання [5]. Наприклад, перше завдання – 

досягти ритмічної чіткості виконання програми й тільки після вирішення цього 

завдання переходити до виконання наступного. Потім ставиться інше завдання – 

виконати програму більш емоційно, потім третє тощо. Коли вузькі завдання 

вирішені, можна розпочинати виконувати більш широкі завдання. Охопити 

форму твору в цілому, передати задумки композитора, глибину його передчуттів, 

відчути себе співавтором. Для цього він повинен проявити свій інтелект, вкласти 

емоції, творчу фантазію. 

Також дуже дієвий спосіб перевірки готовності програми та виконання її в 

умовах різного роду перешкод  

 Наприклад, радіоприймач, який працює, або розмова з ким-небудь під час 

виконання програми, гра при яскравому освітленні, сидіння на незручному 

стільці. 

При всій суперечливості ці прийоми допомагають краще концентрувати 

увагу. При цьому в корі головного мозку відбувається збудження часток, що 

посилює виконавські рефлекси. 

3. Коли програма досконально перевірена, прорепетирувана в класі, 

переходимо до репетиції виступу на сцені. 

Репетицію на сцені педагогу потрібно організувати в умовах, близьких до 

реального виступу. Для цього потрібно долучити слухачів до залу (учні, батьки), 
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прорепетирувати вхід і вихід зі сцени, виставити зручне положення стільця, за 

необхідністю використати підставку під ноги, зробити освітлення, як при 

виступі, та виконати всю програму без жодної зупинки. 

4. Для досягнення результату учень повинен проявити зібраність і волю. 

Але дуже часто сценічне хвилювання не дає змогу реалізувати задумане. Для 

дітей, які не можуть подолати хвилювання, потрібен індивідуальний підхід 

залежно від їх психотипу. 

Наведу декілька прикладів із своєї практики. 

Учениця А. (інтроверт, замкнений у собі, меланхолік) під час добре 

вивченої програми, не контролювала себе, усі п'єси грала повільніше в два рази. 

Для подолання цих недоліків: 

– за допомогою метроному уточнювали темп п'єс та декілька разів 

програвали початок творів під його ритм; 

– згадували внутрішнім слухом ритмічну пульсацію та програвали початок 

п'єс вже без допомоги метроному; 

– придумували підтекстовки на початок п'єс та проговорювали їх уголос; 

– виконували вправи по саморегуляції (аутотренінг, метод, розроблений 

німецьким лікарем Йоганнесом Шульцем [7]). 

Декілька слів про цей метод. У його основі лежить самонавіяння. 

Проговорюючи певні фрази, учень створює нові, необхідні йому позитивні 

образи, новий психологічний стан. «Я граю легко та вільно», «Виступ перед 

публікою для мене легкий і приємний», «Я спокійна, впевнена в собі». Регулярне 

проговорювання цих фраз дало змогу через деякий час досягти учениці більшої 

психологічної стабільності. 

Учениця Д. (екстраверт, емоційна, сангвінік) робила забагато зайвих рухів 

перед виступом, не знала куди себе подіти. Я запропонувала їй зробити декілька 

фізичних вправ – поприсідати та пострибати. Це допомогло скинути зайву 

енергію та нормалізувати стан перед виходом на сцену. 
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Учениця П. (інтроверт, меланхолік) дуже нервувала, лила сльози, не могла 

впоратися зі сценічним стресом. Задовго до виступу ми почали з нею 

репетирувати в присутності «чужих», займалися аутотренінгом. Для 

нормалізації дихання та концентрації уваги робили такий комплекс вправ: 

Впр. № 1 Для виконання цих вправ включимо повільну чотиридольну 

музику. Сідаємо до інструменту. Спина пряма. Руки лежать на колінах долонями 

униз. Очі заплющені. Стан розслаблений. Слухаючи музику, уголос рахуємо: 

«один», «два», «три», «чотири» на кожну долю метра. Головна мета - 

сконцентруватися на рахуванні, не збитися до кінця п'єси. 

Впр. № 2 Ускладнюємо завдання. Тепер додаємо удари по колінах: на 

«один», «два» – лівою долонею, «три», «чотири» – правою. Рахуємо «про себе» 

внутрішнім голосом. 

Впр. № 3 До вправи № 2 додаємо регулювання дихання: на «один», «два» 

– вдих, «три», «чотири» – видих. 

Впр. № 4 Зосереджуємося на диханні, так як у вправі № 3, але без ударів 

по колінах. Рахуємо внутрішнім голосом. 

Впр. № 5 Регулюємо дихання, уповільнюємо його. Все, як у вправі № 4: на 

«один», «два», «три», «чотири» –  вдих, на наступні «один», «два», «три», 

«чотири» –  затримуємо дихання та на подальші «один», «два», «три», «чотири» 

– видих. 

Впр. № 6 Починаємо, як вправа № 1. Рахуємо уголос. Додаємо удари 

симетричними пальцями (неначе як по клавішам): на «один» –  перші пальці, на 

«два» –  другі, на «три» –  треті, на «чотири» –  четверті, на «один» –  п'яті, на 

«два» –  четверті, на «три» –  треті, на «чотири» – другі та т. п. 

Впр. № 7  У цій вправі замість долоней рук працюють ступні ніг. На 

рахунок «один», «два», «три», «чотири», «один» ,«два», «три», «чотири» 

вдихайте та видихайте повітря, уявляючи, що воно входить у ліву ступню, а 

виходить із правої. Вправа виконується з заплющеними очима. 



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

© Ткачук Н.О. 120 

Впр. № 8 Очі відкриті. Програємо подумки п'єсу, яку вивчаємо. Можна 

паралельно програвати її пальцями на колінах. Якщо збилися, починаємо грати 

знову. 

Впр. № 9. Відкриваємо ноти та читаємо подумки  п'єсу в зручному темпі, 

намагаємося уявити її звучання внутрішнім слухом, при цьому не уявляємо собі 

клавіатуру. 

Усі запропоновані вправи допоможуть учню краще сконцентрувати увагу 

та впоратися з сценічним хвилюванням. Як казав Гофман: «Зосередженість – 

перша літера в алфавіті успіху» [5].  

Отже, педагог повинен дуже добре розуміти характер і психологічний стан 

учня, щоб ефективніше підготувати його до публічного виступу, щоб юний 

музикант очікував виступ на сцені як свято для себе, батьків та педагога. 
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Современный уровень развития общества характеризуется углублением 

экологического кризиса, причем в глобальных масштабах. Это вызывает 

потребность немедленно оптимизировать отношения человеческого общества и 

природы.  

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования (далее ФГОС ДО), одним из принципов дошкольного образования 

является формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности [4].  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 
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следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира [2]. 

Дошкольный возраст – яркая, неповторимая страница в жизни человека, 

это период расцвета познавательной деятельности. Каждый дошкольник – 

маленький исследователь, с радостью и удивлением открывающий для себя 

окружающий мир. Ребенок стремится к активной деятельности, и важно не дать 

этому стремлению угаснуть, способствовать его дальнейшему развитию. Чем 

полнее и разнообразнее детская деятельность, чем более она значима для ребенка 

и отвечает его природе, тем успешнее идет его развитие, реализуются 

потенциальные возможности и первые творческие проявления. Нужно  научить 

детей познавать сложные закономерности, лежащие в основе природных 

явлений, т.е. взаимосвязь и взаимозависимость живого и неживого в природе, 

смена времен года, смена дня и ночи, круговорот воды и т.п. Проблема 

заключается в том, как детям дошкольного возраста правильно и доступно 

преподнести  все знания об окружающей нас природе [3]. 

Цель исследования: теоретически обосновать и практически реализовать 

педагогические условия формирования экологических знаний детей старшего 

дошкольного возраста. 

Предмет исследования: педагогические условия формирования 

экологических знаний детей старшего дошкольного возраста. 

Объект исследования: процесс формирования экологических знаний детей 

старшего дошкольного возраста. 

Гипотеза: мы предполагаем, что формирование экологических знаний у 

детей старшего дошкольного возраста (на материале знаний о воде) будет более 

эффективной при организации познавательной деятельности, а именно при 

использовании в образовательном процессе элементарной поисковой 

деятельности в различных формах экологического образования. 
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В теоретической части нашего исследования нами были рассмотрены 

проблемы экологического образования детей дошкольного возраста; 

проанализировано содержание знаний о воде в современных программах по 

экологическому образованию и организации  экспериментальной деятельности 

как условие формирования экологических знаний в образовательном процессе у 

детей старшего дошкольного возраста. 

Практическая часть исследования состояла из констатирующего, 

формирующего и контрольного этапов исследования. 

Цель констатирующего эксперимента – выявить уровень 

сформированности экологических знаний о воде у детей старшего дошкольного 

возраста. 

Для диагностики экологических знаний нами была использована методика 

автора Бондаренко Т.М. [1].  

В исследовании участвовало 20 детей старшего дошкольного возраста 

Количественный анализ: в экспериментальной группе два ребенка имеют 

высокий уровень знаний, что составляет 20%, 13 детей – средний уровень или 

55% и минимальный уровень знаний у 5 дошкольников, что составляет 25%. 

В контрольной группе соответственно высокий уровень у 3 детей – 15%, 

средний уровень у 11 детей – 55% и у 6 детей минимальный уровень – 30%. 

Качественный анализ: дети с минимальным уровнем знаний дают 

неточные ответы, отвечают неуверенно, подолгу задумывается.  Очень сложно 

выделяют существенные признаки и явления, не способны к установлению 

связей, зависимостей. Практически все дети с минимальным уровнем знаний и в 

экспериментальной и в контрольной группах не ответили на вопрос: Что такое 

«круговорот воды в природе»? 

Дети со средним уровнем знаний способны к установлению некоторых 

связей и зависимостей, однако не всегда могут, объяснить их. Не все могли 

определить как вода «работает» на человека. 
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Высокий уровень знаний характерен детям и в экспериментальной и в 

контрольной группах. Они знают свойства воды, где она встречается в природе, 

большинство понимает и объясняет «круговорот воды в природе», значение 

воды для всего живого на Земле. У детей есть представления об использовании 

воды человеком, называют как вода «работает» на человека. Практически все 

уверенно отвечают на поставленные вопросы, способны устанавливать 

некоторые связи и зависимости, наблюдаемые в природе, анализировать 

предметы и явления природы, выделяя в них существенное. 

На формирующем эксперимента мы провели серию опытов с водой, чтобы 

уточнить и закрепить знания о свойствах воды (см. таблица1), затем занятия (см. 

таблица 2) и игры с водой (таблица 3).  

Цель: познакомить детей с некоторыми свойствами воды, обратить их 

внимание на то, что даже такой привычный объект, как вода, таит в себе много 

неизвестного. Знание свойств воды поможет детям понять особенности водных 

организмов, их приспособленность к водной среде обитания. 

Таблица 1 

Элементарная поисковая деятельность 
Серия подготовительных экспериментов 

Свойства воды Материалы для занятий 

Вода прозрачная прозрачные сосуды цилиндрической формы, небольшие 
предметы, помещающиеся в сосуд 

У воды нет запаха сосуды с водой, травяной настой календулы или ромашки, 
настой мяты, фотографии на тему «Вода» 

У воды нет вкуса сосуды с чистой водой 
В воде некоторые вещества 
растворяются, некоторые 
не    растворяются 

прозрачные сосуды цилиндрической формы, вещества, 
которые будем растворять в воде: мука, сахарный песок, 
соль 

Вода может быть твердой 
(лед), в виде пара, если 
кипятить, жидкой, может 
течь 

прозрачные сосуды цилиндрической формы, стеклянные 
воронки и стеклянные палочки, лед из холодильника, 
фотографии на тему «Вода» 

Вода бывает теплой, 
холодной, горячей  

сосуды с теплой, холодной, горячей 

Вода не имеет формы сосуды фигурной формы, фотографии на тему «Вода» 
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Таблица 2 

Непосредственно образовательная деятельность с элементами 
экспериментирования 

Тема Цель Материалы для занятий 
Круговорот 
воды в 
природе 

расширять знания детей о значение 
воды в жизни человека: круговорот 
воды в природе, источники питьевой 
воды, жизнь и болезни водоемов. 
Прививать бережное отношение к воде. 

оборудование для демонстрации 
круговорота воды в природе: 
электрический чайник, холодное 
стекло; схема круговорота воды в 
природе; иллюстрации на тему 
«Вода»; глобус. 

Аквариум уточнить и закрепить знания детей об 
аквариуме, как предметной модели 
пресноводного природного водоема, 
мини экосистемы. Наглядно и 
доступно показать наиболее простые 
связи живых организмов между собой 
и средой обитания. Познакомить с 
природными компонентами аквариума. 
Развить у детей познавательный 
интерес, эмоциональную сферу. 

Аквариум, фотографии 
различных природных водоемов. 

Сколько 
нужно воды 
человеку 

прививать навыки экономичного 
расходования воды в домашних 
условиях. Показать необходимость 
воды для всего живого; 
продемонстрировать, как питьевая вода 
попадает в дом, и пояснить, насколько 
дорого стоят кажущиеся бесплатными 
природные ресурсы, в том числе и вода. 

яблоко, две стеклянные банки 
(трехлитровая и литровая); 
стакан и пипетка; тарелка и 
чашка с остатками еды; зубная 
паста и две щетки; мыло, 
шампунь, стиральный порошок; 
краски; горсть земли из под 
комнатного растения; глобус 

Кто живет в 
воде 

познакомить детей с представителями 
водных животных, показать их 
особенности, приспособленность к 
жизни именно в водной среде; 
разъяснить необходимость охраны 
этих животных и среды их обитания. 

картинки с изображением речных 
животных: рыб, лягушек, бобра, 
рака. Панно с изображением 
подводного мира реки, картинки 
с изображением водных 
животных. 

Что растет в 
воде 

познакомить с некоторыми видами 
водных растений, с их особенностями, 
приспособленностью к жизни именно в 
водной среде; разъяснить 
необходимость охраны этих растений и 
среды их обитания. 

рисунки, фотографии водоемов и 
водных растений. Сказки 
А.Толстого «Золотой ключик, 
или Приключения Буратино», 
Г.Х.Андерсен «Дюймовочка». 
 

Почему воду 
нужно беречь 

привить навыки экологически 
грамотного поведения в быту, в 
частности, научит детей экономно 
использовать воду, понимать 
необходимость такого отношения к 
воде как к природному ресурсу. 

стихотворение Б.Заходера «Что 
случилось с рекой?», 
предварительная 
исследовательская работа по 
обнаружению воды вокруг нас, 
карандаши, листы бумаги 
(белого, серого, голубого цвета) 
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Лечебная 
вода 

показать, что существует природная 
лечебная вода, ее значение в 
сохранении здоровья людей, 
необходимости беречь природные 
источники 

фотографии с изображением 
источников минеральной 
природной воды в нашей 
республике и в России (Красный 
ключ, Красноусольск, Янган-Тау, 
Минеральные воды, Ессентуки, 
Боржоми и др.) 

Мир воды уточнить и закрепить знания детей о 
значении воды в жизни человека, 
природы, общества, свойства и 
состояния воды, где и в каком виде 
бывает в природе. Прививать бережное 
отношение к природе. 
 

карточки с изображениями 
водоемов в природе, воды в 
жизни человека (пища, бытовые 
нужды, природная лечебная вода 
и т.д.) 

 

Таблица 3 

Игровая деятельность 
Название игры Правила игры 

Мы водные 

жители 

Дети подражают повадкам животных, обитающих в водоемах, 
подражают действиям, имитируют звуки. 

Ходят капельки 

по кругу 

Дети исполняют роль капелек, воспитатель – мама – тучка. Ребята 
окружают маму – тучу, прыгают вокруг нее, водят хоровод. Затем 
она опускает их погулять на землю, дает наставления вести себя 
хорошо, полить растения, умыть землю и вернуться обратно. Дети 
разбегаются в стороны, потом собираются вместе, становятся друг 
за другом, образуя ручейки. Затем по команде воспитателя ручейки 
соединяются вместе, образуя реку. Река впадает в океан – дети 
делают широкий круг. Мама – тучка напоминает им, что они – 
капельки, зовет их домой. Дети кружатся, по одному возвращаются 
к туче. Круг замкнулся. 

Какая бывает 
вода 

Дети встают в круг. «Волшебную палочку» - карандаш, ручку – 
держит тот, кто отвечает на вопрос воспитателя. Закончив говорить, 
ребенок передает палочку следующему в кругу. Правило игры: 
никто  никому не подсказывает. 

Разрезные 
картинки 

На одном из столов разложены картинки с изображением различных 
источников воды, разрезанные на несколько фрагментов. У каждой 
картинки – «рубашка» своего цвета. Все картинки лежат 
«рубашками кверху. Дети получают задание взять по фрагменту 
картинки и подойти с ними к столу, помеченному тем же цветом, 
что и «рубашка» картинки. Затем все вместе собирают фрагменты 
картинки вместе для получения целостной картины. После этого 
воспитатель просит детей внимательно их рассмотреть и сказать, 
что общего во всех изображениях. После высказанных 
предположений приходим к выводу, что все это – источники воды. 
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Найди свое место Детям раздаются картинки, и предлагается следующая инструкция: 
«Внимательно рассмотрите картинку, которая вам досталась, и 
объединитесь в несколько групп так, чтобы в каждой группе были  
собраны картинки, в которых есть что – то общее.» Например: 
лужица – море – река – озеро – пруд – любой природный водоем. 
Дети должны кратко объяснить свой выбор. 

 

После формирующего этапа исследования был проведен контрольный 

эксперимент, целью которого – выявить уровень сформированности 

экологических знаний о воде после проведенной работы. 

Нами была использована методика диагностики того же автора.  

Количественный анализ: в экспериментальной группе 8 детей имеют 

высокий уровень знаний, что составляет 40%, 12 детей – средний уровень или 

60% и детей с минимальным уровнем знаний нет. 

В контрольной группе соответственно высокий уровень у 4 детей – 20%, 

средний уровень у 13 детей – 65% и у 3 детей минимальный уровень – 15%. 

Повторная диагностика на третьем этапе педагогического эксперимента 

показала, что уровень знаний старших дошкольников в экспериментальной 

группе выше, тогда как в контрольной остался почти такой же. 

Таким образом, гипотеза о том, что формирование экологических знаний у 

детей старшего дошкольного возраста (на материале знаний о воде) будет более 

эффективной при организации познавательной деятельности, а именно при 

использовании в образовательном процессе элементарной поисковой 

деятельности в различных формах экологического образования. 

Исходя из результатов исследования нами были выделены методические 

рекомендации. 

Необходимо: 

- формировать познавательные интересы и познавательные действия 

ребенка в различных видах деятельности; 

- организовывать познавательно-исследовательскую деятельность 

(исследования объектов окружающего мира) и экспериментирования с ними; 
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- создать образовательное пространство и подобрать разнообразные 

материалы, оборудование и инвентарь (в здании дошкольного учреждения и на 

участке), которые должны обеспечить познавательно – исследовательскую 

деятельность и творческую активность всех воспитанников; 

- привлекать взрослых к сотрудничеству с детьми и, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 
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Экологическое образование дошкольников – это непрерывный процесс 

обучения, воспитания и развития дошкольников в области экологической 

культуры [3]. Это рациональное природопользование и охраны природы, 

формирование экологического мышления и мировоззрения, базирующихся на 

принципе экологической ответственности. Только если мы будем прививать 

детям правильное и положительное отношение к окружающему миру, 

относиться  бережно и с любовью к природе, то только тогда мы сможем научить 

наших детей ее беречь и охранять, что является важнейшей задачей, которая 

стоит перед всем миром. Сохранить природу в ее первозданном состоянии 

красоты – задача всего человечества. Это и является одной из главнейших 

задачей дошкольного образовательного учреждения – познакомить каждого 

ребенка с природой, с природными явлениями, с знаниями о природе, с их 

чувственным и эмоциональным восприятием окружающего мира. 

Для полноценного проживания каждого ребенка дошкольного детства -как 

уникального периода развития, наиболее эффективные формы работы с 

дошкольниками является привлечение их в исследовательскую, практическую 

деятельность, которая направлена  на охрану природы и улучшения состояния 
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окружающей среды. Проектно-исследовательская деятельность здесь самая 

удачная форма, т.к. и система знаний и применение их на практике дадут 

устойчивый интерес детей к проблемам природы.  

Метод проектов зародился в конце XIX века в США, основы которого 

разработал ученый Дж. Дьюи [2]. 

Метод проектов - это способ достижения дидактической цели через 

детальную разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться 

вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или 

иным образом [4].  

Оригинальностью метода проекта является взаимодействие взрослого и 

дошкольника в способе найти решение проблемы, существенной для 

дошкольника.  

Суть этого метода - самостоятельная деятельность детей – игровая, 

исследовательская, экспериментирование, познавательная, информативная, 

продуктивная, коммуникативная в процессе которой ребенок делает новые 

открытия  и реализовывает новые знания в жизнь. 

Мы, в своей работе, будем использовать проектную деятельность для 

реализации экологического образования детей дошкольного возраста.  

Цель исследования - теоретический анализ и практическая реализация 

проблемы экологического образования детей дошкольного возраста в процессе 

проектной деятельности. 

Объект исследования - процесс экологического образования детей 

дошкольного возраста.  

Предмет исследования - проектная деятельность как средство 

экологического образования детей дошкольного возраста. 

Гипотеза исследования – мы предполагаем, что проектная деятельность 

является эффективным методом экологического образования детей старшего 

дошкольного возраста при следующих условиях: 

- реализация содержания проекта в различных видах деятельности; 
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- взаимосвязь с родителями воспитанников. 

В ходе исследования были изучены теоретические основы проблемы 

экологического образования детей дошкольного возраста в процессе проектной 

деятельности. 

Практическая реализация исследования проводилась с детьми старшего 

дошкольного возраста в количестве 20 человек.  

 На констатирующем этапе эксперимента была проведена комплексная 

диагностика автора Н.Б. Вершининой [1].  

 Данная диагностика проводилась по направлениям:  

- знания о домашних и диких животных, их значения в жизни человека и 

природы; 

- знания детьми объектов живой (растения, животные) и неживой природы 

(земля, минералы, полезные ископаемые, микроорганизмы);  

- умение ухаживать за растениями и животными в уголке природы и на 

участке; 

- умение объяснять экологические связи между организмами в природе; 

- знание и умение грамотного отношения к природе. 

Результаты констатирующего эксперимента следующие: 25% детей 

показали высокий уровень экологического образования, 65% средний уровень, 

10% низкий уровень.   

В рамках экспериментальной работы на формирующем этапе с 

дошкольниками был реализован следующий проект. 

Тип проекта: практико-ориентированный.  

Продолжительность проекта: 1 год.  

Участники проекта: воспитатели, дети старшего дошкольного возраста, их 

родители.  

Цель проекта: формирование у детей знаний, чувства сопричастности ко 

всему живому, гуманное и ответственное отношение к окружающей среде и 

стремление к природоохранной деятельности. 
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Нами было также дополнена предметно-пространственная  развивающая 

среды объектами тематического содержания нашего проекта. 

Описание проекта «Сбережем природу вместе» 

1. Занятие  «Земля – наш общий дом». 

Цель занятия - систематизировать знания детей старшего дошкольного 

возраста о живой и неживой природе. 

 Задачи занятия:  

- классифицировать у дошкольников знания о живой и неживой природы; 

- закрепить понимание об условиях развития и  роста живых организмов 

на земле.  

2. Выставка творческих поделок из природного материала «Природа нашей 

Земли». 

Цель выставки - приобщение детей старшего дошкольного возраста к 

окружающей природе.  

Задачи выставки творческих поделок из природного материала:   

- учить дошкольников работе с природными материалами;  

- прививать любовь к природе и окружающей среде.  

3. Занятие «Беречь природу значит беречь жизнь». 

Цель занятия – формирование у дошкольников осознания бережного, 

грамотного отношения к природе.  

Задачи занятия:  

- знакомить детей старшего дошкольного возраста с проблемами 

загрязнения окружающей среды;  

- совершенствовать умение экспериментировать, повышать уровень 

накопленных практических навыков. 

4. Природоохранная акция «Зимой надо кормить птиц!». 

 Цель акции – закрепить у детей знания  о зимующих птицах и их образе 

жизни, о взаимосвязи со средой обитания, роли человека  в жизни птиц.  

Задачи акции:  
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- развивать у детей сострадание, внимательное  отношение к птицам, 

желание оказать  им помощь в холодных зимних условиях; 

- обобщить знания детей, приобретенные при наблюдении за повадками 

птиц;  

- пробудить стремление помочь птицам в зимний период, учить детей 

правильно подкармливать птиц.  

5. Театрализация экологической сказки «Сказка  зимнего леса». 

Цель – развитие у дошкольников экологической воспитанности.  

Задачи театрализации: 

- формировать у детей знания о жизни в зимнем лесу, их обитателях, их 

своеобразного образа жизни в суровых зимних условиях; 

- воспитывать у детей чувство бережного и ответственного отношения к 

природе; 

- закрепить знания об общих правилах поведения в лесу. 

6. Фотовыставка «Мы гуляем по заснеженному детскому городку». 

Цель фотовыставки – воспитывать у дошкольников интерес к 

наблюдениям в природе, умение видеть красоту природы.  

Задачи фотовыставки: 

 - повышать познавательные и творческие способности дошкольников;  

- совершенствовать заинтересованность к окружающей природе, бережное 

отношение к ней.  

7. КВН «Знатоки леса». 

Цель - побуждать интерес детей к лесу и его обитателям.  

Задачи:  

- учить классифицировать диких животных, деревья, птиц, выделять связи 

между животным и растительным миром;  

-  закрепить правила поведения в лесу; 

- вырабатывать стремление защищать окружающую природу.  

8. Огород на подоконнике. 
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Цель - развитие у детей старшего дошкольного возраста интереса по 

выращиванию культурных растений в комнатных условиях.  

Задачи:  

- закрепить знания о росте и развитии растений, способы ухода за ними; 

- совершенствовать умение экспериментировать, повышать уровень 

накопленных практических навыков; 

- воспитывать бережное отношение к природе и окружающей среде;  

9. Участие в экологической акции «Каждую соринку в корзинку». 

 Цель - формировать у детей старшего дошкольного возраста осознанное 

отношение к окружающей природе, развивать желание беречь и охранять 

природу.  

Задачи: 

 - воспитывать бережное отношение к природе и окружающей среде;  

-совершенствовать способности выполнения практических 

экспериментов, придерживаясь необходимых мер безопасности.  

Кроме того, были проведены игры: «Живое-неживое», «Назови растение»,  

«Кто где живет» и др. 

Формы реализации проекта: 

- непосредственная образовательная деятельность; 

- наблюдения, опыты и экскурсии; 

- дидактические игры экологической направленности; 

- чтение прироведческой литературы; 

- фотовыставка; 

- беседы. 

Ожидаемые результаты: 

- повышение уровня экологических знаний и культуры поведения в 

природе у детей и взрослых;  

-  обогащение на территории дошкольного образовательного учреждения 

экологически благоприятной среды;  
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- активная включённость родителей в экологическое образование детей и 

совместную практическую природоохранную деятельность; 

- формирование умений разумного и безопасного поведения во время 

природоохранной деятельности;  

- формирование у детей устойчивых знаний о природе своего края;  

Ресурсное обеспечение проекта: 

-уголок экологии и экспериментирования в группе. 

- методический инструментарий (картотека дидактических игр, конспекты 

занятий, сценарии развлечений и т.д.) 

- уголок художественной литературы в группе 

Продукты проекта: 

- изготовление фотоальбома с фотографиями детского творчества;  

- озеленение участка. 

На заключительном этапе проекта мы подвели итоги проделанной работы. 

Был проведен контрольный этап экспериментальной работы по той же методике 

диагностики, что и на констатирующем этапе. Результаты следующие: 65% 

детей показали высокий уровень экологического образования, 35% средний 

уровень, с уровнем ниже среднего не обнаружено.       

Качественная характеристика результатов исследования: дети легче 

устанавливают связи и взаимосвязи в живой и неживой природе и, 

соответственно бережнее относиться к ней; повысился общий  уровень знаний 

детей о природе родного края, флоры и фауны, охране нашей природы, 

экологически грамотного поведения в использовании ее ресурсов. 

Удалось  привлечь детей и их родителей в посильном их участии в 

различных экологических мероприятиях; закрепили умение 

экспериментировать, анализировать, делать выводы; у детей пополнился 

словарный запас, развиваются навыки общения и совершенствуется связная 

речь.  
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Таким образом, гипотеза исследования о том, что проектная деятельность 

является эффективным методом экологического образования детей старшего 

дошкольного возраста при реализации содержания проекта в различных видах 

деятельности и взаимосвязи с родителями воспитанников, подтверждена. 

 

Список использованных источников 

1. Вершинина, Н.Б. Комплексная диагностика уровней освоения программы. 

Подготовительная группа/ Н.Б. Вершинина// - Волгоград: Учитель, 2010.-35с. 

2. Комратова, Н.Г. Проектная деятельность: культура и экология / Н.Г. 

Комратова // Дошкольное воспитание. - 2007. -№ 2., С.8. 

3.  Кузнецова, Л. В. Взаимодействие детского сада и семьи в экологическом 

воспитании детей / Л. В. Кузнецова // Дошкольная педагогика. -  2009. – № 6. – 

С. 54–57. 

4. Рыжова, Н.А. «Наш дом – природа»: программа экологического 

образования дошкольников (концепция и структура программы; блок занятий 

«Дом под крышей голубой») / Н. А. Рыжова. – М.: «Карапуз-дидактика», 2005. – 

192 с.  



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

© Голубева Е.В., Сиренко Ю.В. 138 

Голубева Е.В., Сиренк о Ю.В.  

ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ ОСАНКИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ ФИТБОЛА 

 

Голубева Евгения Валерьевна  

студент ЧОУ ВО «Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия» 

(Академия ВЭГУ), Россия, Уфа 

 

Сиренко Юлия Валериевна 

кандидат педагогических наук, доцент, 

зав.кафедрой педагогики и психологии 

ЧОУ ВО «Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия» 

(Академия ВЭГУ), Россия, Уфа 

 

Актуальность темы исследования. Заболевания опорно-двигательного 
аппарата занимает особое место в детской педагогике. Проблема нарушения 
функций стопы и осанки не ослабевает на протяжении многих лет. Число детей 
дошкольного возраста с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
продолжает расти. Правильная осанка имеет важное значение в 
жизнедеятельности человека. Осанка способствует рациональному 
использованию биомеханических свойств опорно-двигательного аппарата, 
обуславливает нормальное функционирование жизнеобеспечивающих систем 
организма. Нарушения опорно-двигательного аппарата зачастую приводят к 
серьезным заболеваниям, утомляемости и неправильному формированию 
растущего организма. Негативные тенденции в состоянии здоровья современных 
детей дошкольного возраста свидетельствуют о том, что задачи их профилактики 
и оздоровления продолжают оставаться приоритетными в деятельности 
дошкольного учреждения. 

Медицинская статистика показывает, что в последнее время увеличилось 
количество детей, страдающих различными заболеваниями опорно-
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двигательного аппарата: более 30% воспитанников детских садов имеют 
нарушения осанки. Поэтому возросла важность организации коррекционно-
воспитательной работы непосредственно в образовательных учреждениях, 
особенно детских садах, где дети находятся каждый день, и важно обеспечить 
современность и регулярность коррекционных действий. 

Фитбол-гимнастика была разработана физиотерапевтом Сьюзен 
Кляйнфогельбах в середине 20 века. Такая гимнастика проводится с 
использованием надувных эластичных шаров различного диаметра и 
конфигурации и помогает расширить возможности воздействия на организм 
ребенка. Возможности фитбола в работе с детьми дошкольного возраста: 
укрепление мышечных корсетов, улучшение крово- и лимфообращения в 
позвоночнике, формирование правильной осанки. 

К числу основных факторов нарушения опорно-двигательного аппарата 
детей дошкольного возраста необходимо отнести большой процент детей с 
обессиленным организмом, болезни в неонатальном и более запоздалом этапе 
формирования ребенка, связанные с ограничением моторной активности. Это 
отрицательно влияет на состояние скелетных мышц и позвоночника. По данным 
Л.Г. Мирхайдаровой, наибольшее число нарушений опорно-двигательного 
аппарата у детей связано с изменением положения плечевого пояса (осанка) [2]. 
Согласно сведениям И.В. Пеньковой, из числа нарушений опорнодвигательного 
аппарата у детей доминируют: плоская спина, плосковогнутая спина, 
сутуловатость, выпуклая спина, кругло вогнутая спина [5]. Исследования Л.Г. 
Мирхайдаровой подтверждают, что нарушения опорно-двигательного аппарата 
у дошкольников возникает под воздействием нагрузок статического характера, и 
в частности, при длительном сидении на одном месте [2]. Согласно мнению О.В. 
Козыревой, к числу основных факторов подъема распространения нарушений 
опорно-двигательного аппарата у детей в последние годы необходимо отнести 
сокращение уровня здоровья новорожденных и осложнение экологической 
обстановки населения, вызвавшее понижение иммунобиологической реакции 
[1]. Таким образом, используемые физические упражнения должны быть 
ординарны и доступны для исполнения детьми, не вызывать второстепенного 
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воздействия. Проводимые физические упражнения в игровой форме должны 
становиться наиболее привлекательными, увеличивать эмоциональное 
состояние ребенка, его физические способности и устранять имеющиеся 
нарушения опорно-двигательного аппарата. Ведущая педагогическая идея опыта 
заключается в профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата у детей 
дошкольного возраста посредством фитбола. 

Организация исследования. Опытно-экспериментальная работа была 
организована на базе МДОУ ДСКВ №14 "Журавушка". В исследовании приняли 
участие 20 детей старшего дошкольного возраста, их родители и педагоги. 

Методики исследования. В ходе исследования были использованы 
следующие методики на определение состояния осанки у детей: 

1. Визуальный осмотр (на основании рекомендаций Е.Н. Вавиловой и В.М. 
Красновой). 

2. Измерение плечевого индекса. 
Осанка является важным показателем здорового и гармоничного 

физического развития, так как правильная осанка обеспечивает наилучшие 
условия для функционирования всех органов и систем организма, в то время как 
тяжелые нарушения осанки, наоборот, значительно снижают уровень жизненной 
силы и степень выносливости людей всех возрастов. 

Осанка зависит не только от состояния позвоночника, но и от состояния 
сгибателей и разгибателей спины, которые помогают поддерживать правильное 
положение тела. В то же время основным фактором правильной осанки является 
не только абсолютное укрепление мышц, но и правильное развитие и правильное 
распределение мышечной тяги.  

Фитбол-аэробика – это занятия со специальным мячом большого размера. 
Главная особенность фитбола – он значительно увеличивает нагрузку на мышцы 
в любых, даже самых простых упражнениях из-за того, что приходится 
удерживать позу [4, с. 48]. В результате идет более глубокая и тщательная 
проработка мышц, задействуются мельчайшие участки мышц, которые обычно 
принимают минимальное участие в тренировке. 

Формы занятий с фитболами: 
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1. Фитбол-гимнастика. На занятиях гимнастикой по фитболу легкая 
вибрация в основном используется для спокойного темпа. Мягкий собственный 
спектр вибрации, реализованный в классе, аккумулирует положительный 
лечебный и терапевтический эффект почти всех известных низкочастотных 
механических колебаний, проявляющихся на уровне всего организма и его 
различных систем. 

Упражнения по фитболу могут корректировать, укреплять и расслаблять 
определенные группы мышц. 

В упражнениях с мячом для фитнеса используйте упражнения на 
симметрию, асимметрию и деторсию [7, с. 188]. 

Упражнения по фитболу для реабилитации детей с нарушениями осанки и 
сколиозом предназначены для: тренировки координации, устойчивости и 
равновесия; тренировки для расслабления и растяжения мышц; укрепления 
различных групп мышц; формирования правильной осанки. 

2. Фитбол-аэробика-применяется при нарушениях осанки, в основном для 
старшеклассников и студентов. В фитбол-аэробике, в отличие от фитбол-
гимнастики, можно быстро применять удары и вибрацию. Кроме того, шарик 
может расширяться до максимально упругого состояния. 

3. Подвижные игры и эстафеты с использованием фитбола-для детей 
дошкольного и школьного возраста. Их можно использовать на курсах лечебной 
физкультуры, лечебного плавания, занятиях по физкультуре для коррекции 
нарушений осанки и реабилитации детей со сколиозом. 

Они используются для спортивно-культурной и развлекательной работы: 
смены мобильных (динамических), спортивных часов, спортивных площадок, 
досуга в области спортивной культуры и т.д. 

Таким образом, фитбол представляет собой большой упругий мяч от 45 до 
95 см в диаметре, используемый для занятий аэробикой. Занятия с применением 
фитбола - новая форма профилактики и коррекции осанки у детей. Занятия по 
фитболу помогают предотвратить и исправить нарушения опорно-двигательного 
аппарата у детей, в особенности осанки. Благодаря использованию на занятиях с 
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дошкольниками фитбола, формируется мышечный корсет, а также можно 
укрепить мышцы спины и живота [6]. 

Для проверки гипотезы были организованы три этапа исследования. 
- Первый этап – констатирующий. На этом этапе проведена диагностика 

исходного состояния осанки у детей. 
- Второй этап – формирующий. На этом этапе разработан и апробирован 

комплекс упражнений и игр с использованием фитбола для профилактики 
нарушений осанки у детей дошкольного возраста. 

- Третий этап – контрольный. На этом этапе проведена контрольная 
диагностика состояния осанки у детей, подведены итоги исследования. 

Рассмотрим результаты констатирующего этапа исследования (декабрь). 
По результатам визуального осмотра мы пришли к выводу, что у 6 (30%) 

детей правильная осанка; у 4 (20%) детей – хорошая осанка; у 8 (40%) детей – 
средняя (умеренная) осанка; у 2 (10%) детей плохая осанка (этим детям 
рекомендовано посещение ортопеда). 

По результатам измерения плечевого индекса мы пришли к выводу, что у 
10 (50%) детей нормальная осанка; у 8 (40%) детей – имеются умеренные 
отклонения в состоянии осанки, сутулость; у 2 (10%) детей выражены 
отклонения в состоянии осанки осанка (этим детям рекомендовано посещение 
ортопеда). 

На формирующем этапе (январь-апрель) была разработана и апробирована 
в старшей группе программа по профилактике нарушений осанки у 
дошкольников посредством фитбола (табл.1). Работа с детьми проводилась в два 
этапа: первый этап – ознакомление детей с фитболом, обучение правильной 
посадке на фитболе и основным упражнениям с ним, второй этап – проведение 
занятий по фитбол-гимнастике, фитбол-ритмике, фитбол-атлетике. 
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Таблица 1 – Программа формирующего эксперимента 
Этап Работа с 

родителями 
Работа с детьми Работа с 

педагогами 

I. 
 

Зн
ак

ом
ст

во
 д

ет
ей

 с
 ф

ит
бо

ло
м

 

январь 
1. Родительское 
собрание на тему 
«Фитбол и его 
возможности в 
физическом воспитании 
детей» 
2. Оформление папки-
передвижки 
«Нарушения осанки у 
детей: что может 
сделать родитель?» 

1. Знакомство детей с 
фитболом, обучение 
правильной посадке на мяче 
(презентация по теме, показ 
правильной посадки на мяче) 
2. Обучение детей основным 
положениям на фитболе, 
обучение базовым 
упражнениям с фитболом 
(просмотр иллюстраций, 
показ презентации по теме, 
показ упражнений с 
фитболом) 
3. Игры и эстафеты с 
использованием фитбола 
(объяснение правил, 
руководство деятельностью 
детей) 

1. Выступление на 
педагогическом 
совете на тему 
«Осанка 
дошкольника, 
нарушения осанки» 
(+ презентация) 
2. Оформление 

педагогической 
копилки: картотека 
игр и эстафет с 
использованием 
фитбола (старшая 
группа) 

II
. З

ан
ят

ия
 с

 и
сп

ол
ьз

ов
ан

ие
м

 ф
ит

бо
л-

ги
м

на
ст

ик
и,

 ф
ит

бо
л-

ри
тм

ик
и,

 ф
ит

бо
л-

ат
ле

ти
ки

 

февраль 
1. Индивидуальные 
консультации по 
вопросам профилактики 
нарушений осанки у 
детей, в том числе и 
консультации родителей 
детей, которым уже 
требуется помощь 
ортопеда 
(дополнительно) 
2. Информационный 
буклет «Фитбол-
гимнастика в детском 
саду» 

1. Беседы с детьми о 
правильной осанке 
2. Организация и проведение 
занятий по фитбол-
гимнастике 

1. Выступление на 
педагогическом 
совете на тему 
«Фитбол как 
средство 
профилактики 
нарушений осанки 
у детей» 
2. 
Информационный 
буклет 
«Направления 
работы по 
профилактике 
нарушений осанки 
у дошкольников в 
условиях детского 
сада» 

март 
1. Индивидуальные 
консультации по 
вопросам профилактики 
нарушений осанки у 
детей, в том числе и 
консультации родителей 
детей, которым уже 

1. Беседы с детьми о 
правильной осанке 
2. Организация и проведение 
занятий по фитбол-ритмике 

1. Выступление на 
педагогическом 
совете на тему 
«Организация 
занятия с 
использованием 
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требуется помощь 
ортопеда 
(дополнительно) 
2. Информационный 
буклет «Фитбол-
ритмика в детском саду» 

фитбола: 
рекомендации» 
2. Оформление 
педагогической 
копилки: картотека 
занятий с 
использованием 
фитбола (старшая 
группа) 

апрель 
1. Индивидуальные 
консультации по 
вопросам профилактики 
нарушений осанки у 
детей, в том числе и 
консультации родителей 
детей, которым уже 
требуется помощь 
ортопеда 
(дополнительно) 
2. Информационный 
буклет «Фитбол-
атлетика в детском 
саду» 

1. Беседы с детьми о 
правильной осанке 
2. Организация и проведение 
занятий по фитбол-атлетике 

1. Выступление на 
педагогическом 
совете на тему 
«Развитие интереса 
у детей к занятиям 
с использованием 
фитбола» 
2. Оформление 
педагогической 
копилки: картотека 
занятий с 
использованием 
фитбола (старшая 
группа) 

Работа с родителями включала родительские собрания («Уделяйте больше 

внимания осанке вашего ребенка!», «Здоровье начинается со стопы», «Пять 

правил формирования правильной осанки») и индивидуальные консультации (в 

том числе, онлайн-консультирование)  по вопросам профилактики нарушений 

осанки у детей, а также консультации родителей детей, которым уже требуется 

помощь ортопеда (дополнительно), оформление папок-передвижек и 

информационных буклетов по обозначенной проблеме.  

Онлайн-консультирование помогло родителям быстро находить ответы на 

важные вопросы, касающиеся профилактики нарушений опорно-двигательного 

аппарата и свода стопы воспитанников, получать квалифицированную помощь 

специалистов дошкольного образовательного учреждения, оставлять заявки на 

консультирование в электронном ящике, получать индивидуальные 

консультации через электронную почту. 

Также для родителей проводились образовательные гостиные по темам: 

«Особенности организации работы ДОУ и семьи по профилактике нарушений 
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ОДА и плоскостопия у детей дошкольного возраста», «Веселые массажеры», 

«Массажные валики», «Спиновыпрямители».  

Работа с педагогами включала выступления на педагогических советах, 

оформление картотеки игр и эстафет, а также занятий с использованием фитбола.  

Результаты повторной диагностики: По результатам визуального 

осмотра мы пришли к выводу, что у 6 (30%) детей правильная осанка; у 12 (60%) 

детей – хорошая осанка; у 2 (10%) детей плохая осанка (этим детям 

рекомендовано посещение ортопеда). 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

констатирующий этап контрольный этап

плохая осанка
средняя осанка
хорошая осанка
правильная осанка

 
Рис.1. Сравнительные результаты состояния осанки на констатирующем и контрольном 

этапах эксперимента 

По результатам измерения плечевого индекса мы пришли к выводу, что у 

18 (90%) детей нормальная осанка; у 2 (10%) детей выражены отклонения в 

состоянии осанки осанка (этим детям рекомендовано посещение ортопеда). 
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Рис.2 Сравнительные результаты измерения плечевого индекса на констатирующем и 

контрольном этапах эксперимента 

Таким образом, на контрольном этапе мы определили, что у 2 (10%) детей 

имеются нарушения осанки (этим детям рекомендовано посещение ортопеда), а 

у 18 (90%) детей осанка правильная или хорошая. 

Можно сделать вывод, что разработанная и апробированная программа с 

использованием фитбола была эффективной и позволила своевременно 

предупредить развитие нарушения осанки у детей дошкольного возраста.  
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Гостєва Т.Л.  

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД У ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В 

УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТИ 

 

Гостєва Тетяна Леонідівна 

учитель вищої категорії, Запорізький колегіум “Елінт” 

 

В умовах модернізації освіти в Україні особливого значення набуває 

проблема цілісного розвитку особистості. Реалізація цього завдання може 

забезпечуватися лише за умови здійснення особистісно орієнтованого навчання, 

виховання та розвитку. Індивідуалізація та диференціація навчально-виховного 

процесу є пріоритетними складовими особистісно орієнтованої моделі освіти. 

Отже, необхідність орієнтації на кожну дитину актуалізує проблему 

індивідуально підходу[1]. 

Формування особистості дитини, засвоєння нею знань та вироблення в неї 

практичних умінь і навичок, розвиток її здібностей  можливо лише шляхом 

індивідуалізації навчання. Індивідуальний підхід у вивченні іноземної мови 

допоможе  кожному учню максимально розвити його здібності, нахили в процесі 

засвоєння ним змісту освіти[4]. 

При вивченні іноземної мови ми застосовуємо різноманітні форми 

реалізації індивідуального підходу до учнів: self-directed learning, навчання під 

керівництвом учителя; autonomous learning навчання іноземною мовою наодинці 

чи у групі, використовуючи різноманітні підручники, але під керівництвом 

учителя; самостійне оволодіння іноземною мовою шляхом опрацювання 

навчального посібника; one-to-one teaching за допомогою одного чи кількох 

вчителів; оволодіння іноземною мовою у мовних центрах (self-access centres)[2].  

Вивчаючи іноземну мову, учні навчаються за єдиною програмою, але 

враховуються їх індивідуально-психологічні особливості.  
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У процесі навчання вчитель використовує диференційовані завдання. 

Необхідно поступово переходити від колективних форм роботи до самостійних 

у межах системи уроків. Такий чином, складність завдань, які виконують учні, 

зростає. 

Диференційовані завдання повинні[3]: 

- забезпечити різний темп засвоєння знань, умінь та навичок різними 

за рівнем розумового розвитку на даному етапі навчання учнями; 

- забезпечувати засвоєння понять, що вивчаються; 

- відповідати конкретним дидактичним цілям уроку; 

- будуватися на базі підручників та використання додаткового 

дидактичного матеріалу; 

- мати завдання трьох рівнів, які відповідають методичним 

рекомендаціям вивчення іноземної мови.  

 

Впроваджуючи індивідуальний підхід, учитель проходить декілька етапів: 

Етап 1. Учитель вивчає індивідуальні особливостей учнів: психологічні, 

особистісні, когнітивні характеристики, особливості мислення, швидкість 

реакції. 

 Етап 2. Учитель розподіляє учнів, що відрізняються за: 1) рівнем 

засвоєння матеріалу, 2) рівнем працездатності та швидкості виконання завдань, 

3) особливостями сприйняття, пам’яттю, мисленням. 

 Етап 3. Учитель складає завдання, диференційовані за рівнем складності 

та об’ємом, які учень може самостійно виконати. 

Етап 4. Учитель контролює виконання роботи, ускладнює і збільшує 

об’єм. 
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Приклади диференційованих завдань учнів з різним рівнем володіння 

іншомовного мовлення 

Вправа А (для середнього учня): Прослухайте текст. Дайте відповіді на 

запитання. 

Вправа В (для слабкого учня): Прослухайте текст. Прочитайте речення, 

які допоможуть вам зрозуміти текст. Дайте відповіді на запитання. 

Вправа С (для сильного учня): Прослухайте текст. Напишіть переказ  

тексту. 

 

Приклад диференційованих завдань на основі  підручника All Clear for 

Ukraine for the 5th grade 

Завдання: 

Complete the dialogue with the correct form of be 

Rachel: Hi, David. How 1.….you? 

David: Hi,Rachel. I 2…..OK. What about you? 

Rachel: Fine.This is Matt and this is Alison. They  3……my friends from 

Toronto. 

David: Nice to meet you! 4….Toronto the capital of Canada? 

Alison: No, it 5….The capital is Ottawa. 

David: Ah, yes, you 6…right. 

Rachel: Ah, here  7……the bus. Bye. 

David: OK. See you soon.[5, с.11] 

 

Вправа A (для слабкого  учня): Choose the right variant 

1. a)are b) is; 2. a) are b) am; 3. a) are b) is; 4. a) is b) am; 5. a) isn’t b) aren’t; 6. 

a) am b) are; 7. a) is b) am 

Вправа B (для середнього учня): Complete the dialogue with the correct form 

of be 



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

www.openscilab.org  Педагогічні науки 

© Гостєва Т.Л.   151 

Вправа С (для сильного учня): Complete the dialogue with the correct form 

of be. Check your answers in pairs and read the dialogue together. 

 

Отже, використовуючи індивідуальний підхід у навчання учитель має : 

- враховувати індивідуальні особливості учнів; 

- вміти розподіляти учнів у групи ; 

- постійно аналізувати роботу учнів; 

- вміти організувати самостійну роботу учнів 

- використовувати ефективні прийоми організації навчання 

- мати зворотний зв’язок на уроці; 

Використання індивідуального підходу сприятиме формуванню 

особистості, кращому засвоєнню знань та набуттю умінь, зробить урок цікавим 

та ефективним. 
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Коваленко Ю.В.  

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ  

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ  

ЗАСОБАМИ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Коваленко Юлія Василівна 

Магістр Ізмаїльського державного гуманітарного університету 

 

Нині надзвичайно швидкими темпами впроваджується розвиток та 

використання комп’ютерних технологій у процесі навчання. Це стало причиною 

щодо широкого використання комп’ютерних технологій, адже традиційні 

технології та засоби навчання не завжди можуть відповідати  сучасним вимогам 

розвитку науково-технічного прогресу. Це спонукає викладачів до впровадження 

інноваційних та інтерактивних методів навчання та використання й адаптування 

їх в навчальний процес. Першим кроком з боку держави в Україні було 

підписання акту про комп’ютеризацію освітніх установ та забезпечення їх 

необхідними технічними засобами [1;22]. 

У сучасному суспільстві будь-якa освіченa людинa повиннa вміти 

використовувати в роботі сучaсні інформaційні та комп’ютерні технолoгії. 

Таким чином, виникає необхідність у використанні інформаційнo-

кoмунікaційних технолoгій (ІКТ) у навчaльному прoцесі освітніх закладів. Тому 

актуaльним є питaння використaння програмно-педагoгічних та інтерaктивних 

засoбів в навчaльному прoцесі професійно-технічного навчaльного заклaду 

(ПТНЗ). 

Професійно-технічний навчальний заклад може надати допомогу учню у 

виборі майбутнього профілю навчання, а в майбутньому і професії. Ця допомога 

може реалізуватися впровадженням профільних курсів, факультативів та гуртків, 

які проводяться на базі ПТНЗ. Такі курси, гуртки і факультативи дають учням 
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конкретне  уявлення про світ професій, за якими готуються робітники в ПТНЗ, 

не вимагаючи від них остаточного вибору [2,79].  

Учень, який має зробити вибір стосовного власного профілю навчання, має 

змогу спробувати свої здібності у тій чи іншій професії, при цьому виконувати 

практичні завдання, реально зустрітися як з перевагами, так і складностями 

професії. Саме такий підхід пропонується у моделі організації профільного 

навчання на базі ПТНЗ. 

Для того щоб підвищити рівень якісної підготовки фахівців, особливої 

уваги потребує впровадження у навчальний процес засобів комп’ютерних 

технологій, використання електронних навчально-методичних комплексів, 

прикладного програмного забезпечення. Такі засоби мотивуватимуть та будуть 

сприяти високому засвоєнню  професійних знань та умінь учнів ПТНЗ. 

Сучасний навчальний заклад і зокрема - професійно-технічний навчальний 

заклад важко уявити без застосування комп’ютерних технологій в процесі 

управління та організації навчально-виховного процесу. 

На сучасному етапі освітнього середовища у навчальних закладах можуть 

активно використовуватися різноманітні засоби ІКТ. 

Впровадження ІКТ у навчальний процес ПТНЗ дає змогу  реалізувати ідеї 

індивідуалізації та диференціації навчання, що є основними завданнями сучасної 

системи освіти України [4; 29]. 

Комп’ютерні програми та технології, що застосовуються на заняттях - це 

ефективний, практичний, надійний інструмент, потрібний і незамінний у 

повсякденній роботі викладача для формування практичних навичок майбутніх 

професій учнів ПТНЗ. 

Маючи в майстерні під час навчального процесу комп’ютерну техніку, 

доцільно організувати виконання обчислювальних, практичних, графічних та 

науково-дослідницьких робіт. 

У ПТНЗ важливим є застосування комп’ютера не тільки викладачем, але і 

учнями. Навчання з використанням засобів інформаційно-комунікативних 
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технологій дозволяє створити умови для формування активності, самостійності, 

креативності, оригінальності, здатності до адаптації в умовах інформаційного 

суспільства, для розвитку комунікативних здібностей і формування 

інформаційної культури особистості. 

Демонстраційний експеримент та імітаційне моделювання технологічних 

процесів займають значне місце у використанні засобів інформаційних та 

комп’ютерних технологій. Це допомагає наочно продемонструвати учням 

фізичні властивості матеріалів під час викладання загальнотехнічних дисциплін, 

що особливо впливає на процес формування професійних знань учнів ПТНЗ. 

Використовуючи на заняттях, факультативах, курсах можливості комп'ютера, 

можна відтворити фізичні процеси, продемонструвати явища, які у звичайних 

умовах показати неможливо. Наприклад, можна більш детально дослідити 

модель створення виробів із дерева чи металу. 

Доцільно зауважити, що впровадження комп’ютерних технологій під час 

виконання практичних, лабораторних завдань сприяє кращому засвоєнню змісту 

навчального матеріалу, створює умови для реалізації творчих завдань,  стимулює 

пізнавально-пошукову роботу та формує практичні навички. Працюючи з 

програмами імітаційного моделювання, учні краще засвоюють правила аналізу 

та моделювання, отримують навички контролю якості виконання роботи та 

розвивають логічне мислення. Для стимулювання постійного розвитку у 

професійній діяльності та вдосконалення знань, умінь та навичок майбутніх 

фахівців можна використовувати експериментальні задачі та задачі на 

формування відповідних професійних навичок та якостей. [3,87]. 

Робота учня ПТНЗ із спеціальними засобами інформаційних технологій 

допомагає сформувати певну емпіричну логіко-структурну схему 

досліджуваного об'єкту залежно від його власного досвіду. У цьому випадку 

викладач не обмежує учня інструкціями щодо виконання досліду, а дає 

можливість виявити свої творчі здібності та оригінальність виконання роботи. 
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Враховуючи зазначене вище, можна сказати, що використання комп'ютера 

та впровадження ІКТ для моделювання фізичних і технологічних процесів, явищ, 

є засобом індивідуалізації та диференціації навчання, що підвищує інтерес в 

одержанні знань і здобуття професійних навичок учнів ПТНЗ. 

На основі вивчених джерел можна виділити п’ять основних переваг 

комп’ютера, завдяки яким використання його в навчальному процесі підвищує 

його ефективність: 

1. Широкі можливості викладання  навчальної інформації. Використання 

графіки, мультимедії, кольору дає змогу відтворити моделі реальних об’єктів. 

2. Підвищення мотивації навчання. Використання комп’ютера на заняттях 

не тільки викликає інтерес учнів щодо роботи, але дає можливість викладачеві 

регулювати рівень завдань за складностями. Такі методи сприяють інтерес до 

навчання та виховують у учнів інформаційну культуру. 

 3. Розширення наборів використання навчальних задач. Комп’ютерні 

технології дають змогу успішно застосовувати в процесі навчання задачі на 

моделювання різних ситуацій. 

4. Повноцінна та активна участь учнів у навчальному процесі. Одним із 

недоліків традиційної системи навчання є те, що вона не забезпечує активного  

залучення учнів у освітній процес. Ця проблема може бути вирішена завдяки 

включення комп’ютерних  та інформаційних технологій  у навчальний процес. 

5. Використання ІКТ для контролю за діяльністю учнів та оцінювання 

знань. Ця перевага забезпечує гнучкість керування навчальним процесом [2, с. 

21-22; 3, с. 8-10]. 

Специфіка використання ПК у навчальному процесі полягає у 

можливостях ознайомлення учнів з особливостями  застосування наприклад, у 

промисловості, сільському господарстві, побуті тощо. Так, у промисловості ПК 

може застосовуватися як виконавець робочих операцій та дій у технологічному 

процесі; в проектуванні, конструюванні й технологічному плануванні; в 

здійсненні контролюючих функцій. 
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Під час проведення занять у ПТНЗ використання комп’ютерів повинно 

бути раціональним, максимальним та корисним. За допомогою ІКТ викладач 

може створити умови самостійної роботи з вивчення нового матеріалу, 

закріплення та систематизації вже пройденого, а також проконтролювати знання 

учнів. 

Комп’ютерні технології  можна застосовувати для вивчення будови різних 

інструментів, механізмів, верстатів та прийомів роботи з ними. Комп’ютерні 

технології дають змогу наочно продемонструвати всій групі процес обробки 

заготовки, яку дуже важно виконати, показуючи це безпосередньо на верстаті. 

Учні заглиблюються в динаміку технологічного процесу, особливості виконання 

кожної операції. Крім того, з допомогою комп’ютера учень може самостійно 

розраховувати режими різання, будувати діаграми та графіки, виготовляти 

різноманітну технологічну документацію, розробляти конструкції та моделі 

різних виробів. Усе це розвиває його технічне, художнє та абстрактне мислення 

[1; 35]. 

Застосовуючи комп’ютерні технології при проведенні виробничого 

навчання розуміють, що навчання учнів ПТНЗ за допомогою ІКТ розвиває в них 

професійні навички майбутньої діяльності. Використовуючи ІКТ, учні 

здобувають вміння вирішувати проблеми, планувати свою діяльність, 

відстоювати власну точку зору, самостійність, винахідливість, з особистої 

ініціативи активно йти до поставленої мети. Тому, використовуючи можливості 

сучасної мультимедійної техніки, спочатку демонструють на екрані, а потім 

показують практичні прийоми нових способів, методів та технологій при 

навчання учнів технічних професій. Це робиться для кращого засвоєння 

матеріалу і подальшої практичної та професійної  діяльності учнів ПТНЗ. 
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Згідно законодавства України [1] набуття вищої освіти визначається як 

набуття сукупності систематизованих знань, умінь і практичних навичок, 

способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, 

морально-етичних цінностей, інших компетентностей, яких здобувачі вищої 

освіти набувають в процесі навчання у закладі вищої освіти. 

Ринок праці 21 сторіччя вимагає від майбутніх фахівців все більш 

широкого кола знань, вмінь та компетентностей для ефективного та успішного 

працевлаштування. Дана тенденція створює виклик закладам вищої освіти та 

підвищує сподівання та очікування здобувачів вищої освіти. В жорстких умовах 

конкуренції на ринку праці для майбутніх фахівців, у тому числі й екологічного 

спрямування, постають завдання, що стосуються не лише технічних знань та 

вмінь («hard skills» або «тверді навички»), які пов'язані з професійною 

діяльністю. Вища освіта повинна забезпечувати не лише набуття «твердих 

навичок» для здобувачів вищої освіти, але й «м’яких навичок». «Soft skills» 

відіграють не менш важливу роль у успішній кар'єрі ніж «hard skills», та 

допомагають під час соціальної взаємодії в суспільстві [2-4]. Щодо 

компетентностей, закон не наводить чіткої градації на Нard skills та Soft skills, 

проте сьогодення вимагає їх розмежувати та приділяти особливу увагу саме soft 

skills. Набуття здобувачами вищої освіти навичок Soft skills також являється 

одним з  предметів експертизи під час акредитації освітніх програм [5]. 

«Жорсткі» навички - це технічні й професійні знання, вміння та навички, 

яким можливо навчити в коледжі або ЗВО, легко виміряти та перевірити, вони є 

досить об’єктивними.   
«М’які» навички - універсальні компетенції, так звані «нетехнічні 

навички», які є нематеріальними. Їх складно виміряти кількісними показниками, 

а тому їх оцінка носить суб’єктивний характер. Багато атрибутів м’яких навичок 

визнано нашим суспільством. Деякі з них є виграшними, характеризуються 

навичками спілкування, організацією, лідерством, логікою, зусиллями, 

груповими навичками та етикою. М’які навички виникли серед термінів 
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соціології, що описують еквалайзер (коефіцієнт емоційного інтелекту) людини, 

який можна поділити на соціальне життя, спілкування, словесні висловлювання, 

звички, доброзичливість та оптимізацію. М'які навички можна розділити на дві 

групи: внутрішньоособистісні навички та міжособистісні навички. Внутрішні 

особисті навички стосуються здатності особистості керувати собою для 

оптимального розвитку робіт, наприклад, управління часом, управління стресом 

та творче мислення. Тим часом, особисті навички визначаються як навички 

особистості в управлінні своїми стосунками з іншими для оптимального 

розвитку роботи, тобто: здатність мотивувати, вести та вести переговори. 

Внутрішньоособисті навички - це ті вміння та комунікації, які відбуваються у 

власній свідомості людини, а міжособистісні вміння - це навички, що стосуються 

взаємодії з іншими людьми чи особистостями [1-7]. 

У професії еколога можна виділити Soft і Hard skills, що є необхідними для 

наукової та професійної діяльності за фахом. Фахівець повинен володіти 

наступними навичками та вміннями: 

• Свідоме читання - розуміння письмових речень та абзаців у документах, 

пов’язаних із професійною діяльністю. 

• Критичне мислення - використання логіки та міркувань для виявлення 

сильних і слабких сторін альтернативних рішень, висновків або підходів до 

проблем. 

• Активне навчання - розуміння наслідків нової інформації як для 

поточного, так і для майбутнього вирішення проблем та прийняття рішень. 

• Активне слухання - приділення повної уваги тому, що говорять інші 

люди, витрачення часу, щоб зрозуміти викладені моменти, ставлення доцільних 

запитаннь. 

• Вирішення складних проблем - виявлення складних проблем та перегляд 

супутньої інформації для розробки та оцінки варіантів та впровадження рішень. 

• Судження та прийняття рішень - враховуючи відносні витрати та вигоди 

від потенційних дій, обирання найбільш доцільних. 
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• Письмо - ефективне письмове спілкування відповідно до потреб 

аудиторії. 

• Говоріння - розмова з іншими для ефективної передачі інформації. 

• Моніторинг - моніторинг або оцінка результатів своєї роботи, інших осіб 

чи організацій з метою вдосконалення або вживання корегувальних заходів. 

• Управління часом - управління власним часом та часом інших. 

• Координація - коригування дій стосовно дій інших людей. 

• Переконання - переконання інших змінити свою думку чи поведінку. 

• Навчання - навчання інших. 

• Соціальна сприйнятливість - усвідомлення реакцій інших людей та 

розуміння того, чому вони реагують так чи інакше. 

• Переговори - об’єднання інших та спроба примирити розбіжності. 

• Оцінка систем - визначення мір або показників ефективності системи та 

дій, необхідних для поліпшення або корекції роботи, щодо цілей системи. 

• Орієнтація на послуги - активний пошук шляхи допомоги людям. 

• Системний аналіз - визначення того, як повинна працювати система та 

як зміни умов, операцій та середовища впливають на результати. 

• Стратегії навчання - вибір та використання навчальних методів та 

процедур, що відповідають ситуації під час навчання чи викладання нового 

матеріалу. 

• Управління кадровими ресурсами - мотивація, розвиток та спрямування 

людей під час роботи, визначення найкращих людей для роботи. 

• Моніторинг роботи - спостереження за датчиками, циферблатами або 

іншими індикаторами, щоб переконатися, що обладнання працює належним 

чином. 

• Аналіз контролю якості - проведення випробувань та інспекцій 

продукції, послуг або процесів для оцінки якості або продуктивності. 
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• Управління матеріальними ресурсами - отримання та забезпечення 

належного використання обладнання та матеріалів, необхідних для виконання 

певної роботи. 

Далі наведений орієнтовний перелік знань, якими повинен володіти 

фахівець екологічних спеціальностей:  

• Техніка та технології - знання практичного застосування інженерної 

науки та техніки (включає застосування принципів, методів, процедур та 

обладнання для проектування та виробництва різних товарів та послуг). 

• Математика - знання арифметики, алгебри, геометрії, числення, 

статистики та їх застосування. 

• Хімія - знання хімічного складу, структури та властивостей речовин та 

хімічних процесів та перетворень, які вони зазнають. Це включає використання 

хімічних речовин та їх взаємодії, ознаки небезпеки, технології виробництва та 

способи утилізації. 

• Англійська мова - знання структури та змісту англійської мови, 

включаючи значення та написання слів, правила складання та граматику. 

• Законодавство - знання законів, правових кодексів, судових процедур, 

прецедентів, урядових розпоряджень, розпорядчих актів. 

• Проектування - знання техніки проектування, інструментів та 

принципів, залучених до виготовлення точних технічних планів, креслень, 

креслень та моделей. 

• Безпека життєдіяльності та охорона праці - знання відповідного 

обладнання, політики, процедур та стратегій для сприяння ефективним 

місцевим, державним або національним операціям із захисту людей, даних, 

майна та установ. 

• Фізика - знання та прогнозування фізичних принципів, законів, їх 

взаємозв’язків та застосувань для розуміння динаміки рідини, матеріалу та 

атмосфери, а також механічних, електричних, атомних та субатомних структур 

та процесів. 
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• Біологія - знання рослинних і тваринних організмів, їх тканин, клітин, 

функцій, взаємозалежності та взаємодії між собою та навколишнім 

середовищем. 

• Будівництво - знання матеріалів, методів та інструментів, що беруть 

участь у будівництві чи ремонті будинків, будівель чи інших споруд. 

• Механіка - знання машин та інструментів, включаючи їх конструкції, 

використання, ремонт та технічне обслуговування. 

• Адміністрація та управління - знання принципів бізнесу та управління, 

що беруть участь у стратегічному плануванні, розподілі ресурсів, моделюванні 

людських ресурсів, техніці керівництва, виробничих методах та координації 

роботи людей та ресурсів. 

• Освіта та навчання - знання принципів та методів для планування 

навчальних програм та тренінгів, викладання та навчання для окремих людей та 

груп, а також вимірювання ефекту від навчання. 

• Географія - знання принципів та методів опису особливостей 

сухопутних, морських та повітряних мас, включаючи їх фізичні характеристики, 

місцезнаходження, взаємозв’язки та розподіл життя рослин, тварин та людини. 

• Комп’ютери та електроніка - знання електронного обладнання та 

комп’ютерного обладнання й програмного забезпечення, включаючи програми 

та програмування. 

• Комунікації та засоби масової інформації - знання методів і методів 

виробництва засобів масової інформації, комунікації та розповсюдження. Це 

включає альтернативні способи інформування та розваги за допомогою 

письмових, усних та візуальних засобів масової інформації. 

Слід також зазначити, що результати досліджень, які проведені в 

Гарвардському університеті та в Стенфордському дослідному інституті, свідчать 

про те , що професійна успішність завдяки «hard skills» складає лише 15 %, в той 

час коли «soft skills» визначається у 85 % [6].   
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Зважаючи на вищезазначене, перед закладами вищої освіти постає важливе 

завдання - розвинення у студентів «soft skills». Існує декілька шляхів: введення в 

освітні програми нових освітніх компонентів; в існуючі освітні компоненти – 

введення змістовних модулів або тематики, які будуть сприяти розвитку «soft 

skills»; проведення спеціалізованих тренінгів, курсів, семінарів тощо. Слід 

окремо зазначити, що спілкування з професорсько-викладацьким складом, 

допоміжним персоналом, спільне виконання наукових досліджень та підготовка 

до їх презентаций на конференціях різного рівня поступово розвиває «soft skills» 

у студентів. Також зацікавленість та активна участь студентів у наукових 

гуртках, спілках, громадських об'єднаннях, студентському самоврядуванні 

значно сприяє та підвищує опанування  «soft skills». 
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Реалізація дистанційного навчання викликала потребу розроблення і 

впровадження дистанційних освітніх технологій. Навчання онлайн може бути 

таким саме ефективним, як і традиційна форма здобуття освіти. Новий підхід 

вимагає грамотного застосування дистанційних технологій із відповідними 

методичними підходами, що забезпечують інтерактивну взаємодію студентів і 

викладачів. Для забезпечення якісного освітнього процесу на відстані, окрім 

технічних навичок, викладачеві потрібно володіти низкою професійних і 

особистих компетентностей, які дадуть змогу зацікавити, організувати студентів 

першого курсу та втримати їхню увагу аж до завершення навчання. 

Зрозуміло, що при навчанні на відстані ми стикаємося з різними 

перевагами та недоліками [1]. При дистанційній формі навчання треба 

враховувати певні комунікаційні обмеження, а саме [2]: 

- певна ізольованість студента в віртуальній академічній групі; 

https://orcid.org/0000-0003-4227-3210
https://orcid.org/0000-0003-4227-3210
https://orcid.org/%200000-0002-4164-4780
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- обмеження, що перешкоджають розвитку групової комунікації, групової 

єдності; 

- технічні засоби групової комунікаційної діяльності викладача і студента 

створюють штучний і неповноцінний, в традиційному розумінні, 

комунікативний простір; 

- невміння точно й зрозуміло висловити свої думки, особливо в чатах і коротких 

повідомленнях; 

- труднощі короткого формулювання та стислого аргументування своєї позиції 

під час навчального процесу, особливо у чатах та відеоконференціях. 

Зосередимся на технічних засобах. В Національному технічному 

університеті «ХПІ» викладачам надано можливість користуватися програмним 

комплексом Office 365 та його різноманітними потужними інструментами. Для 

організації лекційних занять дуже зручно користуватися програмою Teams, яка 

об’єднує лектора та студентів в єдиному середовищі, допомагає спільно 

працювати. Під час зустрічі є можливість демонструвати потрібні файли чи 

презентації з лекціями або, якщо потрібно, писати разом зі студентами на дошці, 

яку вбудовано в програму. В цей же час студенти можуть задавати питання 

вголос або записувати їх в бесіду (чат). Наприкінці лекції можна завантажити 

список присутніх з відображенням часу підключення до конференції та виходу з 

неї. За потребою викладача можна ввімкнути запис лекції. Все, що було написано 

на дошці та в бесіді, а також запис заняття, зберігається і є доступним для 

кожного бажаючого. 

Завдяки інструменту Forms можна стежити за успішністю та розумінням 

слухачів. Швидко приводити опитування, самостійні чи контрольні роботи. 

Також зручно одержувати зворотній зв’язок. Наприклад, наприкінці лекції 

запропонувати заповнити форму з запитаннями по останній темі. Результати 

можна завантажити в Microsoft Excel для детального аналізу. Окрім тестових 

питань існують інші з відкритою відповіддю, їх викладач перевіряє окремо. Це 

важливо для того, щоб краще оцінити рівень володіння матеріалом. 
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Наступна можливість – цифровий блокнот OneNote. В ньому створюються 
групи студентів, і після цього кожен студент має свій простір для розміщення 
індивідуальних завдань, самостійних та контрольних робіт. Викладач може 
залишати позначки, зауваження, пояснення, виставляти оцінки за розміщенні 
роботи. Також є спільний простір для всієї групи, де слід розміщати лекції, 
практичні матеріали та все, що може знадобитись при вивченні окремого 
предмета. 

Зрозуміло, що Office 365 – не єдиний продукт, який дозволяє 
впроваджувати дистанційне навчання. Але він є одним з найбільш поширених та 
надає відразу комплекс інструментів для розв’язання різноманітних задач, 
пов’язаних з онлайн освітою. А онлайн освіта є викликом для нашого 
суспільства, її розвиток обумовлено майбутнім [3]. Різноманітність платформ, 
можливість вибору зручного формата, запити здобувачів доводять, що це є 
дійсно нова віха розвитку освіти та людства в цілому. 
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Особливості фахової підготовки викладачів постійно перебувають у центрі 

уваги дослідників. Цей процес ґрунтується на загальній теорії формування 

майбутнього педагога. Філософські аспекти підготовки викладачів є предметом 

досліджень В.Андрущенко, М.Драгоманова, В.Гумбольдта, В. Кременя, В. 

Лутай, О.Потебні, та ін., питанню історичного досвіду вищої педагогічної освіти 

присвячені праці О.Сухомлинської, Н.Дем’яненко, О.Микитюка, С.Нікітчиної та 

ін., методичні і науково-теоретичні засади підготовки майбутніх учителів 

визначали О.Абдулліна, А.Алексюк,  Ф.Гоноболін, С.Гончаренко, М.Євтух, 

Н.Кузьміна, А.Лігоцький, В.Сластьонін та ін., формування і розвиток 

педагогічної творчості студентів вивчали Г.Афоніна, Л.Виготський, О.Газман, 

В.Загвязинський, Я.Пономарьов, В.Сухомлинський та ін., компетентнісний 

підхід у підготовці педагогів досліджуються В.Баркасі, Н.Бібік, Л.Карповою, 

Г.Кловак, О.Савченко, Л.Хоружою та ін. 

Окремим науковим напрямом сучасної вітчизняної педагогіки є теоретичні 

доробки, присвячені професійній підготовці майбутніх учителів (О.Акімова, 

І.Білодід, О.Біляєв, Н. Волошина, Т.Донченко, В.Кононенко, О.Куцевол, Л. 

Мацько,  Л.Мірошниченко,  Л. Паламар,   О.Семеног, С.Сисоєва та інші). Так, 

О.Семеног провела аналіз становлення і стану національної системи підготовки 

вчителів, розробила і обґрунтувала навчально-методичну систему професійної 

підготовки педагогів-словесників, виявила шляхи більш щільної взаємодії 

елементів означеної структури, запропонувала навчально-методичний супровід 

процесу підготовки майбутніх учителів української мови і літератури. У своєму 



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

© Малецька І.В. 170 

дослідженні ми спираємося на визначення вченою професійної підготовки 

майбутніх педагогів-словесників як цілеспрямованої діяльності, «що 

представляє єдність змісту, структури, мети навчання і виховання, сукупність 

психологічних і моральних якостей особистості, знань, умінь, навичок, 

філологічних і педагогічних здібностей, набуття яких дає можливість формувати 

позитивну мотивацію студентів до педагогічної діяльності, сприяє оволодінню 

ними необхідним обсягом загальнокультурних, психолого-педагогічних і 

спеціальних знань, дозволяє викладати українознавчі, філологічні предмети й 

виконувати пошуково-дослідну і виховну                   роботу» [1]. 

О.Зуброва визначила особистісні ознаки, необхідні викладачу-словеснику 

для успішного здійснення професійної діяльності. Авторкою було 

сформульовано критерії і показники означених якостей, рівні їх сформованості. 

Л.Демченко досліджував інтегративний аспект підготовки вчителя. Важко не 

погодитись з висновком Л.Демченка «Отже, досягнення високого рівня 

підготовки майбутнього учителя-філолога у вищих закладах освіти можливе за 

умови узгодженості і наступності в діяльності кафедр з формування знань і 

вмінь» [2], але визначення саме методичної підготовки інтегруючим фактором 

автором недостатньо обґрунтовано. 

Чимало досліджень присвячено питанням застосування інформаційно-

комунікаційних технологій під час підготовки викладачів. Н.Сороко досліджує 

вплив комп'ютерно-орієнтованого середовища на розвиток інформаційно-

комунікаційної компетентності вчителів-словесників. Модель, запропонована 

дослідницею,  викликає певний інтерес своєю динамічністю, рухомістю і є 

такою, в якій складові можуть доповнюватись, додаватись та вилучатись в 

залежності від умов організації освітнього процесу та рівня розвитку технологій.  

Окремі аспекти підготовки викладачів, формування його як особистості 

педагога знаходимо у багатьох дослідженнях. Серед них виділяється ґрунтовна 

праця І.Соколової, присвячена навчанню на філологічних факультетах вищих 

навчальних закладів за двома спеціальностями.  Вчена сформувала теоретичну 
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базу концепції підготовки педагога-словесника на основі  компетентнісної 

моделі учителя-філолога, експериментально перевірила модель професійного 

навчання майбутнього вчителя за двома спеціальностями, розробила відповідний 

навчально-методичний комплекс [3]. Л.Йовенко досліджувала підготовку 

студентів-філологів вищого педагогічного навчального закладу до родинного 

виховання.  

В останні десятиліття сформувався новий напрям педагогіки – 

«креагогіка», який досліджує сутність педагогічної творчості, її умови та якості 

учасників цього процесу. Його представники – В.Андрєєв, В.Загвязинський, 

М.Поташник, С.Сисоєва, Д.Чернілевський, О.Акімова, О.Куцевол, І.Гриненко, 

А.Герасимова, О.Кайдановська, І.Лєскова, Т.Нікішина, М.Урусова та ін. 

Загальновизнано, що основою творчості педагога є педагогічна креативність. 

Деякі вчені ототожнюють ці два поняття, але в результаті аналізу джерельної 

бази можна зробити висновок, що перша категорія є діяльнісною, а друга – 

особистісною. Погоджуємося з дослідниками, які трактують креативність як 

передумову готовності викладача до творчих дій, що базується на загальних і 

творчих здібностях особистості педагога. 

Визначаючи риси творчого викладача літератури, дослідники 

виокремлюють різні якості, наприклад, О.Газман називає – швидкість думки, 

можливість сприйняття нового, спроможність до подолання розумової інерції, 

наполегливість, уміння виокремлювати основне тощо. Інші вчені виділяють такі 

риси творчих педагогів, як прагнення до перетворень і до нового 

(В.Загвязинський), уміння працювати поза нормативних вимог (В.Кан-Калик), 

спроможність до спільної роботи з іншими педагогами (І.Раченко), здатність до 

наполегливої праці над підвищенням ефективності освітнього процесу 

(М.Поташник). 

Ціла низка наукових праць присвячена вивченню механізмів процесу 

педагогічної творчості, що свідчить про складність цього феномену. У більшості 
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з них досліджуються етапи розгортання творчого процесу, рівні проявів творчих 

умінь, інші терміни та поняття. 

Отже аналіз психолого-педагогічної літератури дає нам можливість 

констатувати, що фахова підготовка викладача ґрунтується на позиціях нової 

філософії освіти, загальній теорії формування майбутнього педагога, загально-

дидактичних основах освітнього процесу, в системі професійної підготовки 

майбутнього фахівця ключове місце посідає творчий чинник, здатний вплинути 

на процес навчання у закладі вищої освіти та подальшу професійну діяльність 

випускника університету. 
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В контексті інтеграції європейських освітніх систем набуває особливого 

значення виховання іншомовної комунікативної культури молодої людини, а 
оволодіння нормами міжкультурної комунікації стає важливою передумовою 
налагодження міжнародних контактів, доступу до світової бази знань, 
успішності здійснення професійної, наукової і громадської діяльності та 
мобільності в сучасному світі. 

У молоді нерідко виникають труднощі у спілкуванні, особливо іноземною 
мовою, що пов’язані з її неспроможністю розкрити зміст та тему комунікації, 
висловити власну думку, враховувати у взаємодії гендерну, професійну та 
суспільну приналежність, виявляти комунікативну толерантність як основу 
гуманних взаємин між людьми. 

Саме тому нами було проведено аналіз дефініцій поняття 
«комунікативної культури». 

Дослідниця Побежимова З.О. зазначала, що «Комунікативна культура 
майбутнього педагога - це професійно значуща якість особистості, яка 
характеризується ціннісною орієнтацією на учасників освітнього процесу і 
вільним володінням засобами та способами організації ціннісного взаємодії. В 
структурі комунікативної культури майбутнього педагога виділяються 
когнітивно рефлексивний, мотіващюнно-ціннісний і організаційно - діяльнісний 
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компоненти, які відображають уявлення про засоби і способах комунікації в 
педагогічному процесі, спрямованість на ціннісну взаємодію, гнучкість у 
спілкуванні. Критеріями і показниками комунікативної культури є 
комунікативна компетентність, комунікативна спрямованість та 
комунікативна гнучкість.» [ 5 ].  

Копйова К. О. визначає іншомовну комунікативну культуру як 
«сукупність знань, умінь і навичок в галузі засобів міжособистісної взаємодії 
між представниками різних культур, які сприяють взаєморозумінню і 
ефективному вирішенню завдань спілкування.» [ 2 ]. 

Нігматулліна Л. А. наголошує, що «комунікативна культура тривалий 
час розглядалася як сукупність норм, правил, які регулюють процес спілкування.» 
[ ]. Саме завдяки Нігматулліній Л. А. було уточнено поняття «комунікативна 
культура майбутніх педагогів», що «представляє собою якість особистості, 
яка інтегрує комунікативні компетенції, культурні цінності і досвід емоційно-
ціннісного ставлення до професійної діяльності.» [ 4 ].  

У роботі Голобородової В. А. поняття комунікативної культури 
трактувалось як «сукупність норм, способів і форм соціального мовного 
опосередкованого спілкування особистості з аудиторією суб'єктів, які 
формують громадську думку, що сприяє спонуканню людини до вільного 
осмислення подій, а тому - до вільного вибору власних вчинків; здатних 
задовольнити соціальні інформаційні потреби особистості, суспільства і 
держави; спілкування, в ході якого відбувається виявлення загальних для 
аудиторії (загальнолюдських, загальнонаціональних, загальноєвропейських, 
загальноміських і т.п.) цінностей, обговорення шляхів вирішення спільних 
проблем і протидіяти деструктивним, небезпечним для суспільства 
тенденціям, вміння об'єднувати в підході до узгодження потреб суспільства з 
турботами окремої людини.» [ 1 ]. 

Насамкінець, наведемо висновки Негматової М. М., яка звертає увагу на 
те, що «комунікативна культура є  визначальною властивістю людини XXI 
століття, природним явищем і процесом. Вона має унікальний всеосяжний 
характер, будучи феноменом планетарного масштабу. Безвизначення 
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особливостей розвитку комунікативної культури особистості загальна та 
професійна освіта неможлива.» [ 3 ]. 

Таким чином, ми бачимо, що поняття комунікативної культури активно 
аналізується вченими і всі вони погоджуються з тим, що розвиток даної культури 
є надзвичайно важливим у наш час, оскільки саме комунікативна культура являє 
собою структурний компонент професійно-педагогічної культури, доцільно 
проаналізувати, як відбувається становлення професійної культури педагога. 
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The imlementing of European credit-module system (ECTS)  in higher 

education institutions of a pharmaceutical and medical profile is aimed at providing the 

educational process with a creative nature, needs a new educational model that 

corresponds to the realities of a post-industrial society, those global changes in all 

spheres of life that are caused by modern information and communication technologies, 

rapid integration processes in the world. At the same time, Ukraine strives to become 

competitive in such a field of educational services as professional training of foreign 

students. [1]. 

The general task of modern higher education is to train highly qualified 

specialists with a deep understanding of natural phenomena, possession of modern 

methods and technologies. This task is entrusted to the professional training of future 

pharmacists, as the process of assimilation by applicants for education of special 

knowledge and ideas about the scientific picture of the world, as well as the skills and 

abilities provided by the state standard in the educational process of higher educational 

institutions. 

The essential content of the concept of "vocational training" is in the process of 

forming a set of special knowledge, skills and abilities, qualities and work experience 

that provide the opportunity to successfully work in a particular profession [2]. 

The vocational training of foreign students in institutions of higher education in 

Ukraine is conditioned by several factors: firstly, the international market of 
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educational services opens up wide opportunities for business in the field of education, 

which leads to undeniable economic benefits; secondly, teaching foreign students is 

one of the most effective tools for realizing the geopolitical interests of the state; 

thirdly, in the context of modern educational reforms, the contingent of foreign citizens 

significantly supplements the contingent of domestic students and significantly 

increases the rating of higher education in Ukraine. 

The process of vocational training of foreign students contains the following 

main components: motivational-value (a set of cognitive interests, motives, value 

orientations, the formation of personally and professionally significant qualities 

necessary for the implementation of professional activities), cognitive (knowledge that 

are necessary for professional activities and auxiliary knowledge, forming the general 

erudition of a specialist), procedural (a set of skills and abilities, the quality of 

assimilation and generalization of which are necessary for the successful achievement 

of practical professional experience), analytical-reflexive (analysis, comprehension, 

introspection of the work done, requiring critical thinking, the ability to make value 

judgments, quality examination own activities, reflection and correction of the results 

of educational activities) [3]. 

By activating the positive motivation of foreign students, improving their 

practical performance, increasing the level of self-development and control and 

assessment level, it becomes possible to transfer professional training to a higher 

quality level. 

The use of adequate teaching technologies makes it possible to achieve the 

propaedeutic goal of preparatory faculties. By technology of teaching foreign students, 

we mean an ordered number of actions, preserve the internal integrity of the subject, 

aimed at assimilating knowledge, acquiring skills and abilities to work in a foreign 

language, at the formation of their personal qualities, which are determined by the 

modern requirements of society. 

One of the elements of modern technology for teaching professional disciplines 

is the development, creation and application in the educational process of teaching aids 
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that contribute not only to the transformation of educational information into the 

knowledge and skills of students, but also to intensify the educational process  [4]. 

The practice of training foreign students at NUPh is characterized by certain 

peculiarities in comparison with the professional training of domestic students. A 

characteristic feature of the high-quality training of foreign students is the presence not 

only of internal interdisciplinary coordination, but also coordination between special 

disciplines, the language of instruction and the state standard of secondary and higher 

education in Ukraine and their countries. Today, the coordination of the training of 

foreign students at the National University of  Pharmacy is carried out by the Faculty 

for the Training of Foreign Citizens of the NUPh, which helps visitors to adapt to new 

living conditions, prepares them for future studies at an institution of higher education. 

International students receive fundamental training in language, chemistry, biology, 

mathematics and other subjects [4,5]. 

The process of adaptation of foreign students to a different educational 

environment is associated with many problems: the need to establish social contacts, 

overcoming the language barrier, self-realization in a new society, depriving the 

stereotypical perception of representatives of another culture, developing a tolerant 

attitude towards participants in intercultural communication, overcoming cultural 

shock, as well as perception values of the new community [6]. 

The process of academic adaptation of foreign students includes general didactic 

(adaptation to the general conditions of the new educational environment) and subject-

didactic adaptation (adaptation to the study of certain academic subjects in the direction 

of vocational training). 

Thus, the specifics of training foreign students in higher education institutions 

in Ukraine determine the specifics of planning and organizing the educational process 

of vocational training, expressed in the use of modern pedagogical technologies, 

innovative teaching methods with the maximum degree of schematization, 

systematization and visualization of educational material, information educational 

resources. 
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В умовах утвердження державності, коли головним чинником української 

спільноти є значущість людської особистості, проблема виховання 

старшокласників засобами мистецтва набуває особливої актуальності. Глибоко 

усвідомлений світ художніх цінностей у співвідношенні з особистим життєвим 

досвідом дає можливість розвивати молодій людині свої моральні якості і творчі 

здібності, стверджувати, себе як емоційну і розумово-вольову особистість. 

Мистецтво у духовній свідомості суспільства виступає незмінним засобом 

зв'язку людини і людства. 

Одним із важливих і могутніх засобів впливу виданих творів мистецтва на 

людину є його моральні цінності. Питання моральної чистоти, честі, совісті, 

обов’язку особливо важливі в загальному процесі формування світоглядної 

культури молоді, «оскільки саме вона охоплює повний спектр світоглядних та 

культурологічних аспектів ставлення людини до світу, виступає внутрішнім 

джерелом активності, спонукає до самовдосконалення та творчого розвитку» [4, 

c. 275] 

Сутність мистецтва глибоко гуманістична за своєю природою, так як у 

центрі його інтересів завжди стоїть людина. Мистецтво і мораль мають єдину 

мету – удосконалення особистості. Мистецтво, як одна з форм пізнання 

дійсності, забезпечує різнобічний і добродійний вплив на свідомість людини, 

тобто виступає як джерело пізнання, духовного збагачення і формування 

світогляду особистості, допомагає усвідомити їй своє покликання, визначити 
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систему цінностей [2; 5]. Процес морально-естетичного пізнання мистецтва 

вбирає емоційно-чуттєву сферу, оцінювальну діяльність, усвідомлення ідеалу 

тощо. Мистецтво акумулює моральний досвід поколінь і, завдяки своїм 

специфічним якостям допомагає кожній людині виявити власну моральну 

позицію на рівні свідомості через оцінку своїх спонукань, вчинків, особистих 

якостей; воно також формує мотиви, ціннісні орієнтації через співвідношення з 

моральними нормами та ідеалами.  

Сила впливу творів мистецтва залежить від правдивості і глибини 

художнього висвітлення дійсності, творчої майстерності автора, важливості для 

суспільства піднятих ним проблем. Морально-естетичні почуття, що виникають 

у процесі сприйняття твору мистецтва, спираються на минулий досвід людини, 

тому переживання під час зустрічі з мистецтвом не є чисто емоційним станом, а 

ще й роздумом. Попередній досвід позитивно впливає на пробудження творчої 

фантазії, створює умови для духовного розвитку, збагачує особистість. 

У руслі вивчення виховних можливостей мистецтва чільне місце належить 

проблемі художнього сприйняття. Згідно з висновками дослідників [1; 5], 

художнє сприйняття виступає як процес відображення творів мистецтва і 

результатом активної духовної діяльності суб'єкта. Особливість такої діяльності 

полягає у формуванні естетичних емоцій і смаку, тому потребує напруженої 

духовної праці та співтворчості. Вчені звертають увагу на морально-світоглядну 

спрямованість художнього сприймання та суперечливий характер емоційно-

естетичних реакцій. Ті почуття, що набуває особистість у цьому процесі, 

закладають підмурок знань людини про світ і про себе, очищають її емоції від 

хаосу і смути. 

На концептуально-методологічних засадах психологів провадилися 

педагогічні дослідження проблеми художнього сприйняття. Так, дослідники [2; 

3; 5] виділили такі етапи засвоєння творів мистецтва: 
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• первісне сприйняття, яке пов'язане з відтворенням у свідомості, уяві 

художніх образів; 

• активне духовне переживання, що здійснюється у єдності з 

самовираженням; 

• наукове осягнення художньої дійсності; 

• повторне і, разом з тим, нове, на більш глибокому рівні сприйняття і 

розуміння образів, засвоєння твору. 

Варто відзначити, що аналіз будь-якого твору мистецтва вибудовується за 

схожою схемою: від сприйняття, розуміння частини, окремої деталі художнього 

явища до охоплення цілого загального художньо-естетичного задуму з 

поступовим проникненням у більш глибокі його осягнення. У цьому контексті 

зауважимо, що використання такого підходу до використання мистецтва у 

навчально-виховному процесі принесе у кожну навчальну діяльність творче 

начало і допоможе сформувати чуттєве ставлення до світу як основи духовно-

морального сенсу життя. Разом з тим, неабияку роль у морально-естетичному 

осягненні мистецтва відіграє художня критика, до завдань якої входить: подання 

вірної оцінки твору мистецтва, розкриття його художнього значення, морально-

естетичної цінності, тощо. Утім необхідно також зазначити, що використання 

таких матеріалів потребує особливої обережності, з огляду на те, що офіційна 

критика твору, яка передує процесу морально-естетичного осмислення, не 

заважала індивідуальному сприйняттю студента творів мистецтва і не впливала 

на його власний пошук. 
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     Упродовж усієї історії людства філософи, педагоги, психологи намагалися 

дати відповіді на питання походження діалогу. Сучасні дослідження з 

мовленнєвої комунікації засвідчили важливість вивчення та обгрунтування умов 

його виникнення. Адже відомо, що діалог – це процес взаємного спілкування, у 

процесі якого відбувається постійна зміна ролей співрозмовників. 

     Важливою проблемою формування культури діалогічного мовлення учнів є 

досягнення ними порозуміння. Як стверджує Л. П. Якубинський, будь-яка 

взаємодія людей має двосторонній характер. Тому в пригоді стає вміння слухати 

іншого [10]. 

     Контроль навчальних досягнень молодших школярів має певні труднощі, 

зокрема це стосується перевірки навичок діалогічного мовлення. Зумовлюється 

це низкою факторів: 

- не розроблені дидактичні матеріали, ілюстративні зокрема; 

- не узагальнюється досвід з цієї проблеми; 

- процес контролю означених навичок потребує багато часу, якого на уроці не 

достатньо. 

     Методичні рекомендації «Контроль і оцінювання навчальних досягнень учнів 

початкової школи» передбачають перевірку вмінь складати діалог на зазначену 

тему; вживати формули мовленнєвого етикету; дотримуватися культури 

спілкування; заохочувати співрозмовника висловлювати свою думку; 

дотримуватися норм літературної вимови [6, c. 21]. 
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     Для другокласників картки повинні містити малюнки (сюжетні), що 

відтворюють ситуацію мовлення; мету спілкування; слова, які допомагають 

будувати діалог та слова-звернення. 

     Сучасне суспільство дедалі більше усвідомлює важливість переорієнтування 

освітньої системи на формування особистості –  всебічно розвиненої, 

висококультурної, активної, яскраво індивідуалізованої та духовно багатої.  

Однією з умов  цього процесу є набуття  вмінь і навичок вільно й грамотно 

володіти рідною мовою. Не опанувавши досконало цим  багатством, людина 

буде не спроможною розвинути свою думку, оформити діловий документ, 

грамотно й переконливо представити виробничі інтереси, а від цього будуть 

гальмуватись функції, що покладені на неї суспільством.  

Школярам подобається  робота в парах,  групах,  інтенсивне спілкування 

між собою. Це засіб зняття з душі дитини почуття страху, спосіб зробити її 

розкутою, навіяти впевненість у своїх силах, виявити здатність до творчості,  до 

висловлювання власної думки. 

      Ефективними є такі інтерактивні методи та прийоми: «Мікрофон», 

«Мозковий штурм» , «Кольорова рефлексія» , «Займи позицію», «Ланцюжок», 

«Упізнай мене»,  «Учу навчаючись»,  рольові ігри   («Я-учитель»,  «Я-поет», «Я-

літературний критик», «Я-персонаж»), складання діалогів, обговорення 

проблемних,  дискусійних питань [7]. 

     Основою для розвитку у дітей діалогічного і монологічного мовлення є робота 

над інсценізацією добре відомих дітям казок, наприклад, «Ріпка», «Вовк і семеро 

козенят», «Рукавичка», «Три ведмеді» та ін., розгадування загадок з наступним 

поясненням змісту їх, робота над прислів'ями.  

     Учителеві треба пам’ятати, що становлення діалогічної форми спілкування 

проходить ще у дошкільному віці стадію скоординованих мовленнєвих дій, 

спрямованих на підтримання соціального контакту (фактична бесіда), 

практичної взаємодії, оволодіння «теоретичним» і змістовим діалогом, 

особистісно забарвленим спілкуванням [ 1, с. 138].  
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    У процесі розвитку діалогічного мовлення школярів необхідно збагачувати 

його новими словами. На уроках учитель  проводить словникову роботу, 

постійну увагу приділяючи визначенню рівня сформованості в дітей основних 

навичок говоріння. 

     Учителі на уроках української мови застосовують вправи з вироблення 

навичок діалогічного мовлення (вправи ситуативного характеру; вправи з 

використанням дидактичної гри; редагування речень, текстів; вправи 

проблемно-пошукового характеру; нові форми диктантів: складання діалогів). 

     У шкільному курсі широко послуговуються штучною формою діалогу-

бесідою, яка сприяє кращому засвоєнню учнями орфоепічних і граматичних 

норм української мови (зразком є мовлення учителя). Саме під час бесіди учні 

початкової ланки освіти вчаться давати стислі і розгорнуті відповіді, залежно від 

змісту запитання, чітко висловлювати свої думки, доповнювати одне одного, 

уважно слухати відповіді, виробляють уміння самостійно ставити запитання, 

виправляти однокласника [4, c. 6].  

Як відомо, вихідною одиницею навчання діалогічного мовлення 

є діалогічна єдність (ДЄ – є сукупність реплік, що характеризуються 

структурною, інтонаційною та семантичною завершеністю) головний компонент 

діалогу. Оволодіння однією ДЄ становить зміст першого етапу навчання 

діалогічного мовлення. Взаємозв’язані ланцюжки ДЄ, у яких керуюча репліка 

однієї ДЄ є одночасно залежною реплікою попередньої ДЄ, а залежна репліка 

керуючою наступної ДЄ, називають діалогічним цілим або мікродіалогом.  

Мікродіалог можна розглядати як засіб основних комунікативних цілей мовця. 

Оволодіння мікродіалогом складає другий етап розвитку вмінь і навичок учнів. 

На третьому, останньому етапі, школярі оволодівають уміннями створювати 

власні діалоги на основі мовленнєвих ситуацій. 

     У навчанні діалогічного мовлення можна виділити три етапи: 



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

www.openscilab.org  Педагогічні науки 

© Руденко Т.С.   187 

1. Засвоєння учнями діалогічних єдностей (діалогічна єдність – сукупність 

реплік, що характеризується структурною, інтонаційною та семантичною 

завершеністю). 

2. Засвоєння мікродіалогів (мікродіалог розглядають як засіб вираження 

основних комунікативних інтенцій партнерів по спілкуванню. 

Мікродіалоги відрізняються від діалогічних єдностей не лише обсягом, але 

й своєю відносною завершеністю. Власне діалог (розгорнутий діалог) 

складається з двох-трьох мікродіалогів); 

3. Самостійне складання учнями власних діалогів (діалог – це різновид 

прямої мови, одна з форм передачі чужої мови, мови двох чи більше осіб). 

     Навчання мови в другому класі не ставить за мету засвоєння всіх логічних 

зв’язків, можливих у діалогічному мовленні. У центрі уваги вчителя мають бути 

хоча б найхарактерніші з них. Особливістю діалогічного мовлення є також те, 

що воно тісніше, ніж монологічне, пов’язане з ситуацією. Саме це й зумовлює 

специфіку лінгвістичної будови діалогу: часто зустрічаються згорнуті форми, 

скорочені речення тощо. Поза мовленнєвою ситуацією вони не завжди зрозумілі.  

Діалогічне мовлення є завжди більше насиченим позамовними засобами 

спілкування (міміка, інтонація, сила голосу, жести тощо), за допомогою яких 

мовець висловлює припущення, обурення, жаль тощо. Тому у цьому аспекті 

діалогічне мовлення легше, ніж монологічне. 

     Навчання учнів діалогічного мовлення здійснюється поетапно: від 

відтворення зразка до самостійної побудови діалогу. З цією метою доцільно 

використовувати завдання на відтворення, розігрування діалогів із прочитаних 

казок, оповідань; на доповнення незавершеного діалогу; побудову діалогу за 

зразком; складання діалогу з опорою на допоміжні матеріали; побудову діалогу 

за ситуативним малюнком; створення діалогу за описаною ситуацією. Монолог 

є тривалим, послідовним викладом системи думок, знань однією особою, не 

розрахований на відповідну мовну реакцію слухачів, але звернений 

безпосередньо до них [5].  
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     Методиці навчання мовлення відомо шість закономірностей його засвоєння, 

які виділяє Л. П. Федоренко [9, c. 21]. На її думку, мовлення засвоюється, якщо 

учень набуває здатності керувати мускулами мовленнєвого апарату, розуміти 

лексичні та граматичні мовні значення, відчувати виразні конотації (відтінки) 

лексичних, граматичних, фонетичних мовних значень, запам’ятовувати 

традицію сполучення мовних одиниць у потоці мовлення, тобто засвоювати 

норми літературного мовлення, зіставляти усне й писемне мовлення, збагачувати 

темп мовлення згідно з мірою удосконалення мовленнєво-творчої системи того, 

що вивчається. 

     Перша закономірність – це виховуючий характер навчання діалогування, 

оскільки кожна розмова у формі діалогу позитивно або негативно впливає на 

співрозмовників, виховуючи у них певні риси поведінки, мовлення тощо. 

     Друга закономірність – це зумовленість суспільними потребами. Адже 

діалогічне мовлення відбувається за наявності у мовця мовленнєвої інтенції, яка 

зумовлена певними мотивами. Мотиви ж діалогічного мовлення з’являються в 

результаті відповідних суспільних чи особистісних потреб, необхідностей їх 

задоволення. 

Третя закономірність – це залежність від умов, ситуації, у якій протікає 

діалогічне мовлення. Адже ситуація – «це фон для мовленнєвих дій», це «стимул 

для мовлення». 

     Четверта закономірність – це розуміння лексичних та граматичних мовних 

значень, їх конотацій (відтінків). Ця закономірність пояснюється фактом 

урахування семантики мовних одиниць та інтонації, жестів, міміки тощо. 

     П’ята закономірність – це дотримання норм літературної мови; орфоепічних і 

лексико-фразеологічних норм, норм українського словотвору, формотворення і 

словозміни, синтаксичних норм. 

     Шоста закономірність – це взаємозалежність методів і прийомів навчання 

діалогічного мовлення засобами української мови з урахуванням вікових та 

психологічних особливостей учнів основної школи. 
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      За словами М. Вашуленка, «…розвивати мовлення – означає вчити школярів 

правильно і доцільно, відповідно до норм літературної мови користуватися всім 

арсеналом мовних засобів у побудові зв’язних висловлювань [2, c. 307].  

     Відомо, що рівень розвитку особистості тісно пов’язаний з рівнем культури 

діалогічного мовлення учнів. О. Я. Гойхман виділяє два основних показники 

культури мовлення: «правильність» та «комунікативна доцільність» [3]. Поняття  

«комунікативна доцільність» є більш складним, оскільки учневі слід мати 

уявлення про різні стилі мови та правильно використовувати певні вислови в 

різних комунікативних ситуаціях. До наведених показників можна ще додати й 

такі: точність, логічність використаних слів, фраз, речень; ясність висловленої 

думки; виразність та естетичність мовлення; доступність та доречність 

застосування певних фраз. Проте найголовнішим у діалозі (саме це визначатиме 

культуру мовлення) є розмаїття висловлених думок. Всі вони повинні 

сприйматися як доброзичливі.               

Особливу увагу вчителю необхідно приділяти вмінням формулювати і 

ставити запитання, у відповідності з почутим будувати відповідь, доповнювати, 

виправляти співрозмовника, зіставляти свою точку зору з точкою зору інших 

людей. 

     Слід заохочувати розмови з приводу речей, які не перебувають у полі зору 

дитини, змістовне мовне спілкування дітей з приводу ігор, прочитаних книг, 

переглянутих кінофільмів.  

     Також, найбільш ефективним є індивідуальне спілкування дитини з дорослим 

на основі спільної діяльності. Наприклад, спільне складання розповіді на тему, 

запропоновану дитиною з одночасним елементарним малюванням сюжету: дій, 

персонажів, предметів. У такій ситуації дитина відчуває себе рівноправним 

партнером: він може в будь-який момент включитися як у розповідання, так і у 

малювання [8]. 

http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%96
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%96
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     Дуже важливо стимулювати дітей до коментування (супроводу промовою) 

своїх дій у предметній діяльності та поступово вправляти в умінні планувати 

свою діяльність (проговорювати вголос наступні дії). 

Заслужена вчителька України Євгенія Литвин особливу увагу приділяє 

розвиткові в учнів усного й писемного мовлення. Для цього вона прагне 

розширити життєвий досвід молодших школярів: учить їх ефективності 

застосування диференційованих завдань, а саме: застосування 

диференційованих завдань проводиться систематично, майже на кожному уроці, 

але треба не перетворювати їх у стандарт. Для цього необхідно враховувати тему 

уроку, дидактичні цілі, готовність учнів. 

     Методика формування в учнів початкової школи вмінь будувати діалог 

передбачає здійснення таких послідовних етапів роботи:  

– уведення школярів у тему, з якої відбудеться діалогування; 

– з’ясування мовленнєвої ситуації (де, коли відбувається подія, про що йдеться); 

– визначення психофізіологічного стану дійових осіб (схвильовані, сердиті, 

веселі); 

– визначення способів спілкування героїв (вербальні, невербальні – жести, 

міміка, фізичні дії (штовхання, смикання тощо)); 

– розподіл ролей [2, c. 342].   

     Отже, нами розглянуто основні підходи до розвитку діалогічного мовлення 

молодших школярів на уроках української мови на сучасному етапі. 

Враховуються вимоги Державного стандарту початкової загальної освіти, галузі 

«Мови і літератури», навчальної програми з української мови. На основі 

дослідження сформульовано етапи, методи та прийоми у розвитку діалогічного 

мовлення молодших школярів. 
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Внедрение робототехники в учебный процесс в школе позволяет создать 

необходимые условия для высокого качества образования за счет использования 

в образовательном процессе новых педагогических подходов и применения 

новых информационных и коммуникационных технологий. 

Человек открывает новые для себя процессы, познаёт окружающий мир, 

изучает взаимоотношения людей и вещей. Обществу нужен человек, способный 

принимать самостоятельные решения, готовый к самообразованию и 

сотрудничеству для достижения результата. 

Обеспечение освоения учениками творческой деятельности, выполнение 

исследований, проведение экспертиз, составление прогнозов, разработка 

проектов формирует у учащихся познавательный интерес, теоретическое 

мышление и технологическую культуру, создает условия для самовыражения, 

признания и самоутверждения ученика как личности. 

Одним из методических решений, позволяющим более интенсивно 

осваивать учебные предметы является использование робототехнических 

конструкторов на уроках. Конструкторы помогают стимулировать интерес 

школьников. На первый план выступает деятельностно-ориентированное 

обучение: учение, направленное на самостоятельный поиск решения проблем и 

задач, развитие способности ученика самостоятельно ставить учебные цели, 
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проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои 

достижения [1]. 

Использование в обучении исследовательского метода организации 

поисковой, познавательной деятельности учащихся путём постановки учителем 

познавательных и практических задач, которые требуют самостоятельного 

творческого решения, способствует развитию индивидуализации личности, а 

также формированию мотивации к получению учащимися знаний [2]. 

В настоящее время информатика  может быть интегрирующей со всеми 

предметами, которые изучаются в школе. С помощью многосторонних 

межпредметных связей не только решаются задачи обучения, развития и 

воспитания учащихся, но также закладывается фундамент для 

профессионального самоопределения учащихся. Что является важным условием 

и результатом комплексного подхода в обучении и воспитании школьников [3]. 

Межпредметные связи помогают использовать знания и умения, которые 

учащиеся приобрели при изучении других предметов. Что позволит учащимся 

не только овладеть знаниями и умениями в интересующих их областях, но и 

окажет положительное влияние на развитие как самих учащихся, так и на 

развитие их познавательной мотивации. 

Межпредметные связи в школьном обучении играют важную роль, 

повышают уровень практической и научно-теоретической подготовки учащихся. 

Они также помогают формировать у учащихся целостное представление о 

явлениях природы и взаимосвязи между ними, делают знания значимыми и 

применимыми [3].  

Решение на уроках информатики задач из различных учебных предметов 

способствует формированию метапредметных компетенций, связанных с 

целеполаганием, планированием, поиском, выбором метода, прогнозированием, 

контролем, коррекцией и другими учебными действиями. Неоценимую помощь 

в формировании предметных компетенцию могут оказать робототехнические 

конструкторы [4]. 
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Робототехнические конструкторы  LEGO Education WEDO 2.0, LEGO 

MINDSTORM Education EV3 и более современный конструктор LEGO Education 

SPIKE Prime (рис. 1) позволяют более интенсивно формировать ключевые 

компетенции учащихся на уроках информатики, способствовать 

исследовательской деятельности учащихся на различных учебных предметах. 

Рис. 1 Базовый набор LEGO Education SPIKE Prime 
 

Робототехника начинается с конструирования. Использование элементов 

робототехники на уроках информатики позволяет очень эффективно осваивать 

техническое конструирование, развивает азарт к экспериментам и 

исследованиям, влияет на развитие познавательных, творческих навыков, а 

также самостоятельность ребят. Закладывается фундамент для 

профессионального самоопределения учащихся. Что является важным условием 

и результатом комплексного подхода в обучении и воспитании школьников [5]. 

LEGO Education SPIKE Prime – это практическое STEAM-образовательное 

решение для учеников 5-7 классов. Яркие конструктивные элементы LEGO, 

простые в использовании электронные компоненты и интуитивный язык 
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визуального программирования, который позволяет программисту создавать 

программы, манипулируя графическими элементами, а не печатая текстовые 

команды. 

Визуализированная форма записи программ обладает максимальной 

гибкостью и переносимостью. Педагогический потенциал визуальных сред 

программирования позволяет рассматривать их как перспективный инструмент 

и средство организации проектной и познавательной деятельности учащегося, 

направленной на его личностное и творческое развитие [6]. 

В ходе игровой учебной деятельности от простых стартовых проектов до 

безграничных возможностей по проектированию и конструкторской 

деятельности, включая поддержку профессионального текстового языка 

программирования Python, SPIKE Prime помогает ученикам осваивать STEAM 

дисциплины и формировать ключевые навыки XXI века. 

LEGO Education SPIKE Prime –это интуитивно понятная, инклюзивная, 

адаптируемая и масштабируемая система обучения, основанная на знакомых с 

детства конструкторах LEGO, отвечающая потребностям каждого ребенка на 

всех этапах обучения. Постепенно усложняющиеся задания учебных курсов, 

кубики LEGO, требующие применения современных технологий. 

Система обучения LEGO представляет собой ряд взаимосвязанных и 

дополняющих друг друга решений для проведения увлекательных практико-

ориентированных занятий по предметам STEAM для обучающихся всех 

возрастов. Она объединяет в себе учебные курсы, конструкторы LEGO, 

понятную среду программирования, интеллектуальное оборудование и 

программу профессионального развития, которые предоставляют безграничные 

возможности для игрового обучения предметам STEAM. 

Индивидуальные программы профессионального развития, специально 

разработанные, чтобы вдохновить учащихся и вовлечь в процесс получения 

новых знаний, а также помочь в освоении и применении на практике новых 

компетенций для проведения увлекательных практических занятий по 
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предметам STEAM, обеспечивающих максимальную эффективность в 

достижении целей обучения. 

В программное обеспечение входит изучение нескольких разделов. Одним 

из них является раздел «Отряд изобретателей». Изучая данный раздел, 

учащиеся смогут применить свои знания в области инженерного проектирования 

на каждом этапе процесса разработки: 

• они научатся определять проблему и критерии успеха; 

• разрабатывать различные прототипы; 

• определять методики систематизированных испытаний; 

• анализировать данные для улучшения своих решений; 

• доказывать, почему их решение самое лучшее. 

Раздел включает проведение занятий по темам: «Помогите!», «Кто 

быстрее?», «Суперуборка», «Устраните поломку» и «Модель для друга». 

При работе над проектом «Помогите!» строится модель Кики (рис. 2). 

Рис. 2 Модель Кики 
 

Эта модель использует датчик цвета для определения цвета предмета и 

реагирования на него. Датчик цвета способен различать оттенки цветов (рис. 3). 
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Рис. 3 Определение цвета объекта 
 

Учащиеся, в процессе выполнения заданий, могут попробовать себя в 

следующих сферах деятельности: 

• строительство и архитектура; 

• бизнес и финансы (предпринимательство); 

• производство и инженерное дело (проектирование). 

Работая над проектом «Кто быстрее?», учащиеся проявляя свои творческие 

способности собирают модели, программируют их (рис. 4), экспериментально  

испытывают и оптимизируют  свои модели перед финальной гонкой (рис. 5). 
Рис. 4 Пример основной программы 

 

Рис. 5 Модель  Кузнечик 
 

Учащимся предлагаются темы для дальнейших исследований, например: 

• длина ног или расстояние между ними; 
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• скорость вращения мотора; 

• качество поверхности (на гладком столе сила трения обычно 

меньше). 

 Работая над проектом «Суперуборка» учащиеся собирают устройство 

управления и захвата (рис. 6). 

Рис. 6 Устройство управления и захвата 
 

Работая над проектами раздела «Отряд изобретателей» учащиеся: 

• овладевают научным подходом к решению различных задач; 

• развивают умения формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

• сопоставляют экспериментальные и теоретические знания с объективными 

реалиями жизни; 

• устанавливают взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач. 

Изучая раздел «Полезные приспособления»  учащиеся оптимизируют 

программы для создания оптимального решения и разрабатывают проекты, 

сочетающие в себе аппаратное и программное обеспечение для сбора данных и 

обмена ими.  
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Так работая над проектом «Дождь или солнце?» этого раздела учащиеся 

создают и реализуют программу, выполняя которую Синоптик рассказывает о 

погоде на ближайшие пять часов. В программе предусматриваются сообщения о 

частичной облачности, облачности, снеге или тумане. 

В течение пяти часов учащиеся записывают в свои таблицы фактические 

сведения о погоде, а затем сравнить их с прогнозом.  

Информацию о текущей погоде в других городах они могут найти на веб-

сайтах погодных сервисов или в специальных приложениях. 

Можно предложить учащимся сыграть роль ведущего прогноза погоды на 

телевидении. Посмотреть несколько видеороликов в Интернете, чтобы понять, 

как ведущие рассказывают о прогнозе погоды, подготовить собственные 

выступления, используя модели LEGO и другие материалы для презентаций.  

Учащиеся, которым было интересно данное задание, могут попробовать 

себя в следующих сферах деятельности: 

• наука, технологии, инженерное дело и математика (инженерное дело и 

технологии); 

• наука, технологии, инженерное дело и математика (наука и математика). 

Использование различных методов решения учебной проблемы с 

учащимися позволяет решить следующие задачи: обеспечить освоение 

учениками творческой деятельности, выполнение исследований, проведение 

экспертиз, составление прогнозов, разработку проектов, что в свою очередь 

формирует у учащихся познавательный интерес, теоретическое мышление и 

технологическую культуру учащихся, создает условия для самовыражения, 

признания и самоутверждения ученика как личности. 

Целенаправленное систематическое обучение детей конструированию 

играет большую роль в обучении в школе, оно способствует формированию 

умения учиться, добиваться результатов, получать новые знания об окружающем 

мире, закладывает первые предпосылки учебной деятельности [4]. 
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In past few years the advent of Neutral Machine Translation (NMT), ever since 

Google brought about the Machine Translation (MT) neural revolution in 2016, has 

drastically improved thy accuracy of MT results in terms of quality, consistency and 

productivity, considerably  increasing the attractiveness to students [1]. And the 

development of MT based on neural networks such as Google Translate, DeepL, 

Systran Traslate, Microsoft Translator, Amazon Translate causes great concern in 

teachers and students who focus on translation studies. They are eager to know the 

answers to the questions: How good results can NMT achieve? What are advantages 

and disadvantages of NMT? Can it replace human translators?   and others. 

This paper attempts to answer the above questions and to show teaching 

experience in training technical students to use NMT and to focus on critical analyzing 

and post-editing their outputs. 

The results show that majority of technical students use NMT tools to support 

their English studies both at home and at the university. Most students have limited 

trust in the accuracy of the outputs, but in general, the results reveal disparities among 

students in term of their dependency upon and perceived value of such tools. 

The usage of NMT has created a new process of post-editing (PE), which refers 

to the manual reviewing and editing after translation so as to improve the quality and 

appropriateness of NMT. As the use of NMT and PE workflows has increased research 

on and teaching of, skills, specific to post-editing has become necessary. Part of the 
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skills set is to be shared with "traditional" human translation, such as source and target 

language proficiency, subject area knowledge, text linguistic skills, сultural and 

intercultural competence. However, PE has been found to differ from human 

translation as well as revision of human translated texts both in terms of cognitive 

processes and the practical goal and processes. This likely leads to there being skills 

that are specific to PE. They include general knowledge NMT technology , terminology 

management, knowledge of pre-editing and controlled language, some programming 

skills and text linguistic skills. For instance, as for general knowledge of NMT 

technology: how to pick up any new software guickly. 

During the process of training  some practical and technical challenges have been 

observed. The students were  offered different home and in-class assignments. Home 

assignments involved post-editing machine traslated texts and evaluation of the quality 

of machine translation as well as some practical in-class exercises. The languages used 

in the exercises were English and Ukrainian, with the most post-editing done from 

English into Ukrainian. 

The first assignment was to familiarise the students with different types of NMT 

systems. What to recommend students - the best approach to NMT is to try all tools to 

offer. 

The second assignment was to introduce the concept of pre-editing ( a brief 

overview of potential issues of commonly used English Controlled Language rules; the 

most problematic sentences of the text; the usage of the terminology editor and others). 

The third assignment was to post-edit the text translated according to the 

guidelines for " good enough" (grammatically, syntactically and semantically correct, 

correct terminology, no information added or omitted ...). 

The students were able to compare their own PE to others in the class. 

Thus, PE is the correction of machine- translated content by human translators. 

Transition from translation to PE gives students the best of both worlds: having both 

the speed benefits of NMT while achieving human translation quality. NMT provides 
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students with "raw materials" to work on. At this point the degree of faithfulness to the 

source-text depends on its level of standardisation, language combination. 

The development of NMT will not deprive  human translators of their working 

opportunities. Educators must not overlook the significance of this relatively recent 

shift in NMT technology, particularly because studies show its use is already 

widespread among students [2]. NMT provides students with access to instant 

translation of the learner's first language which can be remarkable accurate. 

University technical translation teaching under the background of artificial 

intelligence era needs the aid of technology to cultivate qualified specialists who are 

able to combine language skills with speed MT. University technical translation 

teaching should follow the improvement of technology in order to use them to reform 

the teaching content and teaching mode. 
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Постановка проблеми. Завдання фізичного виховання дітей дошкільного 

віку займають ключові позиції після прийняття Законів України “Про дошкільну 

освіту” і “Про фізичну культуру і спорт”, “Базового компонента дошкільної 

освіти (2020 р.)” та Концепції освіти дітей раннього та дошкільного віку (2020 

р.). Сьогодні фізичне виховання спрямоване, насамперед, на охорону та 

зміцнення здоров’я дітей, підвищення захисних сил організму, виховання 

стійкого інтересу до рухових умінь, навичок і фізичних якостей (швидкість, 

спритність, витривалість, гнучкість), формування культури здоров’я.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  

Своєчасне та успішне формування рухової функції людини, особливо в 

дошкільний період її життя, має першочергове значення для повноцінного 

фізичного розвитку. Як вважав Вільчковський Е.С,  в цей період закладається 

фундамент здоров’я, нормального фізичного розвитку; виховуються основні 

риси особистості людини. Правильним фізичний розвиток спрямований на 

досягнення фізичної досконалості, зміцнення здоров’я, підготовку 

підростаючого покоління до дорослого життя та праці [3, 4]. 

Видатний чеський педагог Я.А. Каменський високо оцінював роль 

рухливих ігор у фізичному вихованні дітей. Він стверджував, що ігри необхідні 

для вирішення оздоровчих, навчальних, виховних завдань. Підкреслюючи 
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значення педагогічного управління іграми при збереженні необхідних умов, гра 

повинна розвивати здоров’я, або бути відпочинком для розуму. Прикрасою гри 

педагог вважав «рухливість тіла», життєрадісність, збереження правил, 

досягнення успіху. В іграх він осуджував в’ялість, крик, недоброзичливі 

відносини між гравцями. 

Прогресивні вчені, лікарі, педагоги (І.М. Сєченов, П.Ф. Каптєрев, М.І. 

Пірогов, С.Ф. Русова) визнавали гру як серйозну і потрібну для дитини 

діяльність, як універсальний засіб фізичного виховання, джерело зміцнення сили 

і здоров’я дітей, акцентуючи увагу на народних іграх та розвагах, самобутніх 

народних вправах. К.Д. Ушинський писав, що гра - це могутній виховний засіб, 

який виробило людство і тому в ній істотна потреба людської природи: це 

самостійна діяльність дітей, що відкриває їм шлях до перетворення 

навколишнього, до активних дій. В дійсності дитя, не більш ніж дитя. Істота, що 

не має ніякої самостійності, сліпо самовіддано захоплена плином життя. У грі ж 

дитя вже зріла людина, що потребує свої сили і самостійно розпоряджується 

своїми ж творіннями [13]. 

В працях Л.С. Виготського зроблений висновок, що ігрова діяльність 

дошкільника, як основна, обумовлює важливі зміни у психічних процесах 

особистості дитини, є “джерелом розвитку і створює зону найближчого 

розвитку” [11]. Один із засновників системи фізичного виховання дошкільників 

Є.А. Аркін підкреслював, що гра дає дитині ту повноту життя, якої вона прагне, 

звідси випливає, що саме гра повинна бути важелем дошкільного виховання [1]. 

Видатний педагог П.Ф. Лесгафт у своїй оригінальній системі фізичного 

виховання значне місце відводив рухливим іграм. Він розглядав гру як вправу, 

за допомогою якої дитина готується до життя [6]. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Рухливі рольові ігри 

створюють сприятливі умови для розгортання активної рухової діяльності. Хоча 

певний зміст і правила найчастіше обумовлюють вид рухів гравців, тим не менш 

є простір для самостійного, творчого вибору конкретних способів дій, їх 
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поєднання, чергування, зміни характеру і інтенсивності в залежності від 

несподівано виникаючих нових ігрових ситуацій. Це дозволяє кожній дитині 

діяти в міру своїх можливостей у відповідності з індивідуальними 

особливостями фізичного та психічного розвитку. Цільова установка і рухова 

діяльність учасників гри визначаються сюжетом (фабулою) гри. Сюжет – це 

задум (тема) та порядок рухових дій, що розкривають цей задум чи тему. 

Для виявлення стану сформованості у дітей середнього дошкільного віку 

таких фізичних якостей як гнучкість, швидкість, спритність, витривалість та 

сила,  нами з використанням рухливих ігор було проведено діагностичне 

дослідження [8, 10]. 

Гнучкість – це здатність виконувати рухи з найбільшою амплітудою. 

Гнучкість характеризує ступінь рухливості в різних ланках опорно-рухового 

апарату дошкільника. Вона залежить від форми та будови суглобів, еластичності 

м’язів і зв’язок, а також від функціонального стану центральної нервової системи 

й рухового апарату. Передусім найбільше значення має зміна процесу 

напруження процесом розслаблення тих м’язових груп, які підлягають  

розтягуванню. Для оцінки розвитку гнучкості діти середнього дошкільного віку 

виконували нахил тулуба вперед із зімкнутої стійки (п’ятки і носки разом), 

стоячи на лаві (висота 20 см), нахиляючись максимально вперед, не згинаючи ніг 

у колінах, торкаючись лінійки пальцями обох рук. Шкала лінійки позначалася 

таким чином, щоб „0” – відповідав площині лави, сантиметри зі знаком „–“ ішли 

вище площини лави, а зі знаком „+” – нижче. Оцінка глибини нахилу визначалася 

в сантиметрах візуально. Діти виконували 3 спроби підряд. Під час виконання 

тесту дітей страхували.  

Швидкість – це здатність здійснювати рухи за мінімальний проміжок часу. 

Л. Балацька  зазначає, що швидкість є складною руховою якістю, яка 

проявляється в різноманітних формах. Виконання рухів з максимальною 

швидкістю значною мірою залежить від розвитку інших якостей (сили, 

гнучкості, спритності). Тому розвиток швидкості у дошкільників пов’язаний із 
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вдосконаленням всього комплексу рухових якостей. В дошкільному віці, 

враховуючи анатомо-фізіологічні особливості дітей, розвитку швидкості 

приділяється особлива увага. Швидкість визначалася за тестами бігу на 10 м. 

Дистанцію розмічали на старті та фініші лініями. Для того, щоб діти не 

уповільнювали біг, наближаючись до фінішу, за фінішною лінією на відстані 4- 

5 м ставили кубик, до якого їм потрібно добігти. Таким чином, діти пробігали 

фінішну лінію не сповільнюючи швидкості. Кожна дитина пробігала дистанцію 

2 рази (пауза між забігами становила 5 хвилин). Фіксувався кращий результат. 

Сила – здатність долати зовнішній опір або протидіяти йому за рахунок 

м’язових зусиль. Значення силових вправ пов’язане з формуванням м’язової 

маси, яка функціонально забезпечує не лише рухи тіла, а й виробляє енергію. 

М’язова система забезпечує корсетну функцію всіх органів і систем організму. 

Недостатня кількість м’язових тканин призводить до розвитку хвороб – діабету, 

ожиріння, гіпертрофії. Недостатня корсетна функція може проявитися також 

через хвороби хребта – порушенням постави, плоскостопістю, порушенням 

функцій органів черевної порожнини тощо. Для оцінки розвитку сили у 

дошкільнят виконувалися метання тенісних м’ячів вагою 30 г на дальність. 

Вправа здіснювалася з місця більш сильною рукою (частіше правою) від лінії, 

яку позначено на землі. Для того, щоб швидше визначити дальність кидка, 

креслили на землі лінії через кожні 0,5 м. Діти середнього дошкільного віку 

робили 3 кидки підряд; фіксувався кращий результат. Важливою складовою сили 

є вибухова сила (здатність виявляти максимальну силу за мінімальний проміжок 

часу). Вибухова сила визначалася за результатом стрибка у довжину з місця. 

Витривалість – це здатність людини до тривалого виконання роботи без 

помітного зниження працездатності. Вона є найважливішою фізичною якістю. 

Загалом витривалість забезпечується підвищеними можливостями 

функціональних систем організму. Її результат залежить від здатності 

протистояти втомі. Залежно від об’єму м’язових груп, які беруть участь у роботі, 

розрізняють місцеву й загальну втому. Тому витривалість поділяють на загальну 
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і спеціальну. Оскільки мірою витривалості є час діяльності, протягом якого може 

підтримуватись задана інтенсивність роботи, то досліджуючи статичну 

витривалість у дошкільників, ми застосовували тест «Вис на прямих руках». Діти 

виконували вис на перекладині, висоту якої регулювали залежно від їх зросту. 

Перед початком тесту дитина ставала на підставку висотою 15–20 см, хватом 

зверху тримаючись за перекладину, опускаючись із підставки і приймаючи 

положення вису. Після виконання тесту вона стрибала на гімнастичний мат. Час 

утримання вису фіксувався секундоміром з точністю до 1 с. Діти виконували 2 

спроби (між ними пауза для відпочинку). Фіксувався кращий результат. 

Спритність – це здатність людини швидко змінювати діяльність відповідно 

до зовнішніх умов та чітко виконувати рухи у складних координаційних умовах. 

Координаційна складність рухових дій є одним з основних критеріїв спритності. 

До другого критерію відносять точність рухів, до якого входить точність 

просторових, часових та силових характеристик. Метання м’яча в ціль 

проводилося тенісним м’ячем у щит, закріплений на стійці. На щиті малювали 

концентричні лінії на відстані 10 см одна від одної. Ширина кожної з них і радіус 

центрального кола становили 10 см. Кожна дитина виконувала кидок зручною 

для неї рукою 3 рази підряд. За влучення в центральне коло нараховувалося 5 

балів, у найближчу від кола лінію – 4 і т. д. Кидки м’яча в ціль діти виконували 

з відстані 3 м. 

З метою визначення рівня сформованості фізичних якостей у дітей 

середнього дошкільного віку були визначні показники та рівні: 

4 бали (високий рівень) — усі елементи виконані у повній відповідності з 

моделлю рухової дії;  

3 бали (достатній рівень) — при виконанні допущена одна помилка, яка 

істотно не впливає на кінцевий результат;  

2 бали (середній рівень) — елементи виконані з великими труднощами, є 

значні помилки, відхід від вказаної рухової моделі;  
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1 бал (низький рівень) — тест практично не виконаний, але дитина робить 

спроби, де один-два елементи, які не мають суттєвого значення, виконуються;  

Сума усіх балів підраховувалась і визначався загальний стан 

сформованості фізичних якостей у дітей. 

0-5 балів  - низький рівень; 

6-10 балів - середній рівень; 

11-15 балів- достатній рівень; 

16-20 балів - високий рівень. 

У експерименті взяло участь 20 дітей середнього дошкільного віку                  

(з них: 13 дівчат і 7хлопців; вік дітей  4-5 років). 

За результатами вправ проведених з дітьми засобами рольових рухливих 

ігор нами виявлені  такий стан розвитку фізичних якостей у дітей (Див. Рис. 1): 

високий
20%

достатній
45%

середній
25%

низький
10%

високий достатній середній низький

 
Рис. 1. Загальний рівень розвитку фізичних якостей у дітей середнього дошкільного віку 

 

Висновки. Узагальнюючи зробимо висновок, що третина дітей середнього 

дошкільного віку потребує посиленої уваги та цілеспрямованої системної роботи 

педагогів закладів дошкільної освіти щодо покращення стану розвитку та 

сформованості у них фізичних якостей. 

Дошкільний вік – найбільш сприятливий час для розвитку та формування 

у дошкільників різнихфізичних якостей. Рівень їх розвитку значною мірою 
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зумовлює результативність формування навичок рухових дій та успішне їх 

використання в різноманітних життєвих ситуаціях. 

Рольові рухливі ігри є дієвим засобом фізичного виховання та досягнення 

оптимального розвитку таких важливих рухових якостей як швидкість, 

спритність, гнучкості, витривалості та сили. 

Педагогічний вплив на розвиток тих чи іншихх якостей забезпечується 

правильним добором рольових рухливих ігор і методикою їх проведення. 

 

Список використаних джерел та літератури: 

 Аркин Е.А. Ребенок в дошкольные годы (в двух частях) / Под ред. А.В. 

Запорожца и В.В. Давыдова. - М.: Просвещение, 1968. – (рос. мова).  

 Базовий  компонент  дошкільної  освіти  в  Україні  [Електронний  ресурс]. 

– Режим доступу: http://mоn.gоv.uа/аctіvіty/еducаtіоn/dоshkіlnа/bаsіc1/  

 Вільчковський Е.С. Організація рухового режиму дітей у дошкільних 

навчальних закладах: навчально-методичний посібник / Е.С. Вільчковський, 

Н.Ф. Денисенко. – Київ, Тернопіль: Мандрівець, 2011. – 228 с. 

 Вільчковський Е.С. Теорія і методика фізичного виховання дітей 

дошкільного віку / Е.С. Вільчковський, О.І. Курок. - Суми: ВТД 

«Університетська книга», 2008. - 428 с. 

 Дитина: Освітня програма для дітей від двох до семи років / наук. кер. 

проекту В.О. Огнев’юк; авт. колектив: Г.В. Бєленька, О.Л. Богініч, Н.І. 

Богданець-Білоскаленко та ін.; наук. ред.: Г.В. Бєленька, М.А. Машовець. – К.: 

Київський університет імені Б. Грінченка, 2016. – 304 с. 

 Зайцева Н.В.  Лесгафт П.Ф. о взаимосвязи умстенного и физического 

воспитания // Педагогика : Научно-теоретический журнал. - 2006. - С. 94-96. – 

(рос. мова). 

 Закон України «Про дошкільну освіту» [Електронний ресурс]. –  Режим 

доступу : http://zаkоn4.rаdа.gоv.uа/lаws/shоw/2628-14 

http://mon.gov.ua/activity/education/doshkilna/basic1/
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2628-14


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

www.openscilab.org  Педагогічні науки 

© Хіцова К.В.   213 

 Комісарик М.І. Теорія та методика фізичного виховання дітей дошкільного 

віку / За ред. Г.В. Чуйко; М.І. Комісарик, Г.В. Чуйко. – К.: Книги – ХХІ, 2013. – 

484 с. 

 Концепція освіти дітей раннього та дошкільного віку [Електронний  

ресурс]. – Режим доступу:    

https://drіvе.gооglе.cоm/fіlе/d/12tа1d3vfwTtFhІTpMTCJ-NО3SІSU47Gd/vіеw 

  Кулик Н.А. Дослідження фізичної підготовленості дітей 5-6 років до 

навчання у школі [Електронний  ресурс]. – Режим доступу: 

http://hdаfk.khаrkоv.uа/dоcs/kоnfеrеncеs/3/kulіk.dоc. 

  Мацинковський Т.Д. Дитяча практична психологія: підручник / Т.Д. 

Мацинковський, 2004. - 255 с. 

  Методичні рекомендації до Освітньої  програми для дітей від двох до 

семи  років  «Дитина» / наук. кер. проекту В.О.Огнев’юк; авт. кол.: Г.В.Бєленька, 

О.Л.Богініч, В.М.Вертугіна та ін. – К.: Київський університет імені Б. Грінченка, 

2016. – 352 с. 

  Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка: навчальний посібник / 

Т.І. Поніманська. - К.: Академвидав, 2008. - 456 c. 

https://drive.google.com/file/d/12ta1d3vfwTtFhITpMTCJ-NO3SISU47Gd/view
http://hdafk.kharkov.ua/docs/konferences/3/kulik.doc


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

© Хіцова К.В. 214 

Хіцова К.В.  

РУХЛИВІ ІГРИ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ ДІТЕЙ 

СЕРЕДНЬОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ  

 

Хіцова Катерина Володимирівна 

студентка 21 Мд-Дошк групи  

освітньої програми «Дошкільна освіта та англійська мова» 

другого (магістерського) рівня вищої освіти 

Житомирського державного університету імені Івана Франка 

 

Постановка проблеми. Фізичний розвиток дошкільників є пріоритетним 

напрямом у дошкільній педагогіці. Цей напрямок передує іншим, бо має 

першочергове значення для повноцінного різностороннього становлення 

особистості дитини. Саме своєчасна й організована відповідно до природних 

закономірностей рухова активність дитини дошкільного віку покладена в основу 

здійснення освітнього процесу в сучасних закладах дошкільної освіти.  

Як свідчать статистичні дані досліджень численна кількість дітей 

дошкільного віку мають різні варіанти дизонтогенезу (відхилення у 

психофізичному розвитку), що підносить проблему фізичного розвитку та 

оздоровлення дітей на рівень державної політики в галузі нульового рівня освіти. 

Лише психічно і фізично здорова дитина може максимально зреалізувати весь 

свій особистісний потенціал у навчанні, трудовій діяльності та соціальних 

проявах. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значення рухливої гри для 

гармонійного розвитку дітей, проблеми впровадження її в практику роботи 

закладів дошкільної освіти представлені в головних документах про сучасну 

систему дошкільної освіти (Див. 2, 6, 8, 10, 12). 

Питання про природу й суть гри хвилювало й дотепер продовжує 

привертати увагу багатьох дослідників (П. Гальперін, В. Данилова, Д. Ельконін, 
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А. Запорожець). П. Лесгафт, Т. Ленська акцентували увагу на рухливих іграх з 

правилами як засобу розвитку самоорганізованості, дисциплінованості дітей. Е. 

Вільчковський працював над проблемою використання рухливих ігор у різних 

вікових групах дошкільників, організації та керівництва їх рухливими іграми. 

Дослідники А. Вавилова, О. Колесникова, Т. Ленська, Ю. Шишкіна 

обґрунтували, проаналізували та експериментально перевірили значення 

рольових рухливих ігор для повноцінного розвитку дошкільників. Вони довели 

вагомість впливу рольових рухливих ігор на розвиток у дітей дошкільного віку 

основних рухів і рухових якостей. 

Як вважав Є. Аркін, рухливі ігри розвивають рухи дітей, спонукають 

дошкільників бути активними, діяльними, міркувати, досягати успіху. Завдяки 

цим іграм увесь організм дитини включається в роботу, в неї 

поліпшується травлення, стає глибшим дихання, зміцнюється нервова система, 

виховуються такі риси характеру, як дисциплінованість, стриманість, 

наполегливість тощо [1]. 
Головними показниками, за якими оцінюють фізичний розвиток, на думку 

багатьох науковців і практиків (Б. Ашмарін, О. Безкопильний, М.Віленський, Е. 

Вільчковський, Л. Волков, К. Грантинь, В. Іващенко, Л.Матвєєв, Д. Хухлаєва, Б. 

Шиян) є кількісні показники розмірів тіла (маси тіла, зросту, окружності грудної 

клітки) та рівня функціональних можливостей людини, які визначаються, 

зокрема, рівнем розвитку рухових якостей (швидкістю, спритністю, гнучкістю, 

витривалістю, силою). 
Е. Вільчковський [5]  підкреслює, що фізичний розвиток виявляється у 

становленні та зміні біологічних форм та функцій організму дитини дошкільного 

віку в процесі життя та визначається рівнем морфо – і фізіометричних показників 

(маса та довжина тіла, окружність грудної клітини, частота дихання та серцевих 

скорочень); рухових якостей (швидкості, спритності, сили, витривалості, 

гнучкості); показників формування постави. 
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П. Лесгафт [7] – засновник вчення про «фізкультурну освіту» –висловлює 

думку про те, що майбутня людина формується з перших днів життя і на 

розвиток дитини безпосередньо впливає рухова активність. Зіпсованість дитини 

– результат не природжених якостей, а педагогічних помилок, які готують дитині 

«гірке майбутнє». Вчений визнавав, що рухлива гра один із важливих засобів 

фізичного виховання. Методика організації рухливої гри, розроблена педагогом, 

діє і в теперішній час. Зокрема, до неї ставились такі вимоги: 

− рухлива гра повинна вирішувати певне завдання;  

− у проведенні ігор варто дотримуватись систематичності та 

послідовності; 

− організаційна діяльність педагогів чи батьків повинна бути 

спрямована на підвищення активності і самостійності учасників гри. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Гра – одна з основних форм 

діяльності людини, особливо важливе місце вона займає в житті дитини-

дошкільника. Вона є структурною моделлю поведінки дитини, за допомогою 

якої вона пізнає навколишню дійсність і готується до активного її перетворення. 

Однією з особливостей ігрової діяльності є її відносна незалежність від 

практичних потреб життя. Гравці керуються в основному безпосереднім 

інтересом до самого процесу гри чи до її змісту. Мотивом до гри є можливість 

перевірити свої здібності, силу, намагання отримати позитивні емоції, радісне 

почуття задоволення своєю активністю, досягнутими успіхами. 
Другою характерною особливістю гри є тісний зв’язок із суспільним 

життям. В іграх відображаються важливі явища навколишнього середовища. 
Деякі дослідники виділяють в якості однієї з важливих особливостей 

ігрової діяльності повну свободу вияву і навіть підкреслюють недопустимість 

якого-небудь втручання зі сторони. Але така безгранична свобода може 

призвести до прояву не зовсім хороших сторін гравців. 
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Рухливі рольові ігри мають вибіркові, точно розраховані по навантаженню 

дії на м’язи, суглоби, на опорно-рухову систему. 
Дуже специфічний вплив рольова рухлива гра здійснює на розвиток 

рухових якостей. В іграх ці якості розвиваються комплексно. Це сприяє їх 

широкому "переносу" і вияву їх у різних видах і умовах діяльності. 
Рухові якості - це показники різних фізичних якостей чи можливостей 

людини. Розвиток рухових функцій відбувається неперервно, але нерівномірно. 

Активна рухова діяльність сприяє більш швидкому, а головне - більш 

гармонійному дозріванню морфологічних структур та функціональних систем 

організму дитини дошкільного віку. За допомогою фізичних вправ та ігор можна 

активно впливати на процес розвитку фізичних якостей, згладжувати нерівності 

та виправляти відхилення від нормального ходу цього розвитку. 

Гнучкість – це здатність виконувати рухи з найбільшою амплітудою. 

Гнучкість характеризує ступінь рухливості в різних ланках опорно-рухового 

апарату дошкільника. Вона залежить від форми та будови суглобів, еластичності 

м’язів і зв’язок, а також від функціонального стану центральної нервової системи 

й рухового апарату. Передусім найбільше значення має зміна процесу 

напруження процесом розслаблення тих м’язових груп, які підлягають  

розтягуванню. 
Швидкість – це здатність здійснювати рухи за мінімальний проміжок 

часу. Л. Балацька  зазначає, що швидкість є складною руховою якістю, яка 

проявляється в різноманітних формах. Виконання рухів з максимальною 

швидкістю значною мірою залежить від розвитку інших якостей (сили, 

гнучкості, спритності). Тому розвиток швидкості у дошкільників пов’язаний із 

вдосконаленням всього комплексу рухових якостей. В середньому дошкільному 

віці, враховуючи анатомо-фізіологічні особливості дітей, розвитку швидкості 

приділяється особлива увага. 

Сила – здатність долати зовнішній опір або протидіяти йому за рахунок 

м’язових зусиль. Значення силових вправ пов’язане з формуванням м’язової 
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маси, яка функціонально забезпечує не лише рухи тіла, а й виробляє енергію. 

М’язова система забезпечує корсетну функцію всіх органів і систем організму. 

Недостатня кількість м’язових тканин призводить до розвитку хвороб – діабету, 

ожиріння, гіпертрофії. Недостатня корсетна функція може проявитися також 

через хвороби хребта – порушенням постави, плоскостопістю, порушенням 

функцій органів черевної порожнини тощо. 

Витривалість – це здатність людини до тривалого виконання роботи без 

помітного зниження працездатності. Вона є найважливішою фізичною якістю. 

Загалом витривалість забезпечується підвищеними можливостями 

функціональних систем організму. Її результат залежить від здатності 

протистояти втомі. Залежно від об’єму м’язових груп, які беруть участь у роботі, 

розрізняють місцеву й загальну втому, тому витривалість поділяють на загальну 

і спеціальну.  

Спритність – це здатність людини швидко змінювати діяльність 

відповідно до зовнішніх умов та чітко виконувати рухи у складних 

координаційних умовах. Координаційна складність рухових дій є одним з 

основних критеріїв спритності. До другого критерію відносять точність рухів, до 

якого входить точність просторових, часових та силових характеристик. 

Значення рухливих рольових ігор:  

1. Сприяють формуванню та вдосконаленню життєво необхідних рухів, 

всебічному фізичному розвитку та зміцненню здоров’я дитини, вихованню 

позитивних моральних вольових якостей.  

2. Позитивно впливають на всі системи організму.  

3. Збуджують апетит і сприяють міцному сну.  

4. Задовольняють потребу ростучого організму дитини у русі, сприяють 

збагаченню її рухового досвіду.  

5. Вдосконалюють техніку фізичних вправ.  

6. Сприяють розвитку у дітей фізичних якостей.  
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7. Ефективно впливають на розумовий розвиток, допомагають уточнити 

уявлення про навколишній світ, різні явища природи, розширюють кругозір.  

8. Створюють позитивні умови для розвитку уваги, сприйняття, уточнення 

певних понять, творчої фантазії, пам’яті. 

9. Сприяють розвитку мови, швидкості мислення, творчості та кмітливості.  

10. Ігри є засобом естетичного виховання.  

Однак, рухлива гра як засіб фізичного виховання корисна лише тоді, коли 

вихователь обізнаний з анатомо-фізіологічними та психологічними 

особливостями дошкільнят кожної вікової групи, з методикою проведення ігор і 

дбає про дотримання відповідних санітарно-гігієнічних умов. 

Ефективність рольових рухливих ігор для вирішення завдань фізичного 

виховання багато в чому залежить від умов їх проведення – емоційної 

насиченості, різноманітності рухового змісту, наявності просторого приміщення 

та достатньої кількості необхідних для дітей предметів. 

Рухливі рольові ігри мають певні функції:  

– Соціальна функція. Рухлива рольова гра не можлива поза спілкуванням. 

У ній формуються діяльність програми, вона потребує праці, бо в ній 

здійснюється її первинна імітація. Вона лежить в основі інтегральних процесів у 

суспільстві й, разом з тим, є способом самореалізації індивіда в спілкуванні та 

порівнянні з іншими;  

– Оздоровча функція. В основу сюжетних рухливих ігор закладено 

природні рухи, які активізують функціональний розвиток органів і систем, 

стимулюють удосконалення функцій різних аналізаторів, нервових процесів, 

сприяють збереженню балансу між збуджувальними й гальмівними процесами;  

– Виховна функція. Через рольові рухливі ігри відбувається зв’язок 

фізичного виховання з моральним, розумовим, естетичним, духовним.  

Крім цього, емоційна піднесеність у грі дає змогу: формувати життєво 

необхідні навички та вміння, які широко застосовують у побутових умовах і 

трудовій діяльності; добиватися великої рухової активності, яка сприяє 
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засвоєнню й удосконаленню найрізноманітніших рухових умінь і навичок; 

збагатити руховий досвід і вміння управляти тілом у складних умовах, що 

позитивно впливає на засвоєння техніки й тактики спортивних ігор; розвивати 

рухові якості (сила, швидкість, витривалість, спритність, гнучкість); формувати 

систему знань, засвоєння яких сприяє підвищенню загальноосвітньої культури й 

дає можливість забезпечити свідому основу оволодіння різними видами рухової 

діяльності, що дає змогу оволодіти спеціальними знаннями з фізичної культури, 

біології, гігієни. 

Висновки. Аналіз наукових досліджень щодо сутності структури та 

особливостей фізичного розвитку дітей середнього дошкільного віку, дав змогу 

дійти висновку про те, що фізичний розвиток є результативною стороною 

фізичної культури особистості, однією з фізичних якостей дитини, яка 

розвивається у процесі рухової діяльності та забезпечується фізичним 

вихованням. 

Фізичний розвиток є природним процесом, передумовою якого є рухові 

задатки і рухові здібності, що передаються за спадковістю. Він підпорядкований 

об’єктивним законам природи, які закладаються в основу управління фізичним 

розвитком. Це закони: взаємодії спадкових тенденцій розвитку і тенденцій, 

обумовлених умовами життя; взаємообумовленості функціональних і кількісних 

змін; поступовості і зворотних змін періодів розвитку. 

Здійснивши аналіз значення та ролі рольових рухливих ігор в розвитку 

фізичних якостей у дітей середнього дошкільного віку, варто зауважити, що 

провідною діяльність дітей є ігрова діяльність. Рольова рухлива гра – це 

усвідомлена, емоційна діяльність дітей, спрямована на досягнення розумової 

ігрової мети.  

Рухливі ігри досить важливі для всебічного розвитку дитини. Цінність їх 

не лише в тому, що вони розвивають рухи дітей, а й у тому, що спонукають 

дошкільників бути активними, діяльними, міркувати, досягати успіху, змушують 

думати, надають можливість дитині перевірити й розвинути свої здібності, які 



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

www.openscilab.org  Педагогічні науки 

© Хіцова К.В.   221 

реалізуються у змаганнях з іншими однолітками. Участь дітей у таких іграх 

сприяє їх самоствердженню, розвиває наполегливість, прагнення до успіху та 

різні мотиваційні якості. Завдяки цим іграм увесь організм дитини бере участь у 

роботі, в неї покращується травлення, стає глибшим дихання, зміцнюється 

нервова система, виховуються такі риси характеру, як дисциплінованість, 

стриманість тощо. Розвиваються фізичні якості такі як: спритність, швидкість, 

сила, витривалість, гнучкість. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ ИНДИВИДА НА ОСНОВАНИИ 

ОПЫТА ИХ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Сидоренко Ольга Александровна 

Аспирант «Белорусского государственного педагогического университет имени 

Максима Танка» 

 

Социально-психологической адаптации индивида к кризисным 

жизненным условиям или после возникновения травматических ситуаций 

посвящено большое количество научных трудов [1-3]. Необходимо отметить, 

что, как правило, научные труды по данной тематике сводятся к статичной 

оценке индивида в определенный момент жизни. В свою очередь адаптивность, 

как свойство индивида, отражающее способность его изменятся или 

подстраиваться под воздействием тех или иных жизненных условий, а также 

травматических или кризисных ситуаций является, прежде всего, динамическим 

свойством личности. Учитывая вышеизложенное, оценка социально-

психологической адаптации индивида должна производится в динамике 

развития личности. В связи с этими обстоятельствами необходимо провести 

анализ методик оценки социально-психологической адаптации индивида с 

учетом возможности появления ошибок первого или второго рода, а также 

соответствия условий применения научно-методического аппарата условиям их 

валидации и тестирования. 

Социум, окружающий индивида на протяжении всей его жизни, 

неминуемо влияет на него. В связи с этим, социально-психологическая 

адаптация индивида, как проблема современности, особую актуальность 
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приобретает в различных социальных институтах, таких как детские сады, 

школы, высшие образовательные учреждения и Вооруженные Силы. При этом, 

социальные факторы, возникающие в обществе и препятствующие успешной 

социально-психологической адаптации личности, как правило игнорируются. 

Поэтому зачастую, при возникновении расстройств адаптации делается вывод, 

что необходимо лечение или коррекция самого индивида, а не устранение 

условий, способствующих его дезадаптации в обществе. 

Необходимо учитывать, что социально-психологическая адаптация, как 

процесс изменения индивида в различных условиях его жизни следует 

интерпретировать как способность перехода его психоэмоционального 

состояния из неустойчивого в устойчивое и обратно. Для временных социальных 

институтов таких как детский сад, школа, высшие учебные заведения, рабочие 

коллективы, а также Вооруженные Силы, социально-психологическая 

адаптацию индивида, как процесс, возможно интерпретировать следующим 

образом. Это, прежде всего, способность индивида перейти в устойчивое 

морально-психологическое состояние и дальнейшее выполнение требуемых от 

него в социуме функций или обязанностей. С учетом вышеизложенного, 

социально-психологическая адаптация личности должна характеризовать 

временной прогноз перехода индивида в устойчивое морально-психологическое 

состояние после возникновения кризисной ситуации или выхода из этого 

состояния на протяжении выполнения определенных им функций во временных 

социальных институтах. 

В настоящее время чаще всего используются для диагностики 

психоэмоциональной дезадаптации личности следующие методики: 

А.Г.Маклакова «МЛО Адаптивность», К.Леонгарда «Методика изучения 

акцентуаций личности (в модификации С.Шмишека)», В.Ю. Рыбникова Анкета 

«Прогноз-2». При этом необходимо отметить, что для осуществления оценки 

социально-психологической адаптации индивида диагностируются такие 

акцентуации характера как, нервно-психическая неустойчивость, личный 
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адаптационный потенциал и др. В вышеуказанных методиках особое внимание 

уделяется тому, что индивид является относительно постоянным в 

психоэмоциональном плане. Однако, с течением времени и под влиянием 

определенных событий или факторов, например таких как тяжелая болезнь, 

смерть близких родственников, разводы родителей, межличностных конфликтов 

и др. психоэмоциональное состояние индивида может существенно изменится. 

В таких условиях человеку необходима психологическая коррекция и 

сопровождение, а не констатация факта и вынесение относительно его каких-то 

оценок.  

Кроме этого, в таких коллективах как школы, детские сады, 

подразделения силовых структур своевременное не обнаружение такого рода 

стрессовых ситуаций могут привести к непредсказуемым последствиям – 

буллингу, унижениям, убийствам, суицидам и др. С учетом этого, роль 

морально-психологического коррекции сводится к тому, чтобы своевременно 

нейтрализовать негативные факторы или проявления, возникающие в 

коллективе.  

Вышеуказанная методика А.Г. Маклакова «МЛО Адаптивность» исходит 

из представление об адаптации индивида, как о постоянном процессе активного 

приспособления индивида к условиям социальной среды, затрагивающего все 

уровни функционирования человека. С этой целью характеристику личностного 

потенциала адаптации можно получить, оценив поведенческую регуляцию, 

коммуникативные способности и уровень моральной нормативности [1]. 

Результаты экспериментального исследования А.Г. Маклакова позволяют 

судить о том, что в вариациях экстремальных ситуаций наиболее эффективно и 

адекватно поведение и деятельность людей, обладающих определенными 

психологическими характеристиками. Среди них выделяют: нервно-

психическую устойчивость, ее уровень показывает толерантность к стрессу; 

самооценку личности, как оценочный показатель саморегуляции и величины 

адекватности мировосприятия и восприятия своих возможностей; ощущение 
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социальной поддержки, отражающее личную значимость для окружающих; 

особенности построения контакта с окружающими, характеризующие величину 

конфликтности личности; опыт социального общения, показывающий 

потребность в общении и гибкость построения контактов с окружающим 

социумом; моральная нормативность личности, как характеристика ориентации 

на существующие в обществе нормы и правила поведения; ориентация на 

соблюдение требований коллектива (показатель групповой идентификации) [1]. 

На основании вышеизложенного результаты экспериментального 

исследования А.Г. Маклакова учитывают внутренние факторы и свойства 

индивида без учета возможного внешнего влияния коллектива на индивида. 

Например: если индивида окружают исключительно неконфликтные и 

стрессоустойчивые люди вероятность возникновения стрессовой ситуации или 

дезадаптационного состояния будет существенно ниже. Кроме этого, 

исследования проводимые А.Г. Маклаковым проводились на людях, уже 

подверженных стрессовым ситуациям, что не может не сказаться на результатах 

применения разработанной им методики в реальных жизненных условиях. 

Следовательно, при использовании данной методики на практике есть 

существенные предпосылки для оценки личностного адаптационного 

потенциала с учетом возможных стрессовых ситуаций и факторов, а также в 

динамике через определенные промежутки времени, достаточные для 

составления прогноза на некоторую временную перспективу. 

Методика изучения акцентуаций личности К. Леонгарда (модификация 

С.Шмишека) разработана для выявления наиболее значимых свойств индивида, 

а также скрытых акцентуаций в поведении человека под воздействием 

определенных факторов. В методике К. Леонгарда под акцентуацией 

подразумевается проявление на границе нормы некоторых черт характера или их 

сочетаний. В данном случае акцентуация не является патологией, это крайняя 

степень нормы, за которой начинается психопатия - необратимая патология 

характера, ведущая к нарушению адаптации и взаимодействия человека с 
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окружающей средой [4]. Иными словами под акцентуациями индивида 

понимаются главные компоненты его индивидуальных морально-

психологических свойств определяющие его дисгармоничное развитие 

характера, сильную выраженность отдельных черт и повышенную уязвимость 

личности в отношении определенного факторов. Также К. Леонгардом показано 

что затрудняет адаптацию личности в некоторых специфичных ситуациях [4].  

К.Леонгардом выделено десять типов акцентуированных личностей, 

которые разделены на два класса. К первому классу акцентуаций относятся: 

демонстративный, педантичный, застревающий, возбудимый. Ко второму: 

гипертимический, дистимический, тревожно-боязливый, циклотимический, 

аффективный, эмотивный [4].  

При анализе применения Методики изучения акцентуаций личности 

К. Леонгарда необходимо учитывать нескольких важных моментов, связанных с 

ее спецификой, описанных далее.  

Так, типология акцентуаций темперамента и характера представляет 

собой обобщение опыта работы с пациентами психиатрической клиники. Она 

была разработана К. Леонгардом для постановки и уточнения диагноза, на 

основании которого можно проводить лечение больных людей. Т.е. изначально 

исследованию акцентуаций подвергались люди уже предварительно имеющие 

некоторые психиатрические отклонения. 

Так как наличие акцентуаций характера не является признаком 

патологии, методику К. Леонгарда можно использовать в работе со здоровыми 

людьми с целью описания их возможностей и ограничений, а также прогноза 

поведения в различных ситуациях с особой осторожностью в интерпретациях и 

не забывать об особых случаях, которые К. Леонгард включил в свои описания 

выделенных им типов.  

В настоящее время наиболее часто используется личностный опросник 

Г. Шмишека составленный с учетом подхода, который К. Леонгард использовал 

в работе со своими пациентами в процессе клинической беседы. Изменения 
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Г. Шмишека также имеют свои ограничения, поэтому полученные результаты, 

также нуждаются в уточнении, которые лучше всего делать в процессе беседы и 

наблюдения за человеком в реальных жизненных ситуациях [4]. 

Анкета ''Прогноз-2'' разработанная В.Ю. Рыбниковым. предназначена для 

раннего выявления лиц с признаками нервно-психической неустойчивости и 

определения уровня нервно-психической устойчивости у специалистов 

«силовых» структур при их профессиональном психологическом отборе.  

Методика В.Ю. Рыбникова позволяет выявить отдельные 

предболезненные признаки личностных нарушений, а также оценить 

вероятность возникновения нервно-психических срывов. Качественный анализ 

ответов позволяет уточнить отдельные биографические сведения, особенности 

поведения и состояния психической деятельности человека в различных 

ситуациях [5]. По выводам автора данная методика позволяет прогнозировать 

вероятность нервно-психических срывов в экстремальных ситуациях при 

значительных физических и эмоциональных нагрузках. 

Следует отметить, что данная методика разрабатывалась и 

апробировалась на людях уже подверженных стрессовым ситуациям, так как 

служба в подразделениях силовых ведомств уже изначально очень сильный 

стрессовый фактор. Кроме этого, вероятность перехода индивида в состояние 

нервно-психического срыва не учитывает такого важного момента как 

длительность восстановления после него. Соответственно, в этой ситуации 

существует вероятность быстрого восстановления определенных людей после 

стрессовых состояний, что не может быть оценено как дезадаптация личности. 

Приведенные методики показывают свои достоверные результаты на 

протяжении многих лет. Однако они не учитывают тех факторов, которые 

подлежат коррекции и влияющих на адаптацию на весь период нахождения 

индивида в обществе. С учетом этого, в настоящее время, наиболее полный 

психоэмоциональный портрет индивида можно получить только на основе 

комплекса мероприятий, таких как; сбор анкетных данных, индивидуальная 
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беседа, психодиагностика и динамическое наблюдение за человеком в 

коллективе. 

Таким образом, приведенные методики не отражают взаимного влияния 

негативных стрессогенных факторов в обществе. В связи с этими 

обстоятельствами следует учесть то, что работа психолога в социуме сводится 

не только к констатации фактов психоэмоциональных отклонений личности, а 

куда более важное – коррекцию и морально-психологическое сопровождения 

личности в рабочих коллективах. Следовательно, для своевременного 

реагирования на возникающие негативные стрессогенные факторы в обществе 

или коллективе психологу просто необходим методологический подход 

позволяющий сформировать наиболее целесообразные варианты 

психоэмоциональной коррекции и сопровождения индивида. С учетом 

вышеизложенного необходимо разработать методику оценки морально-

психологической адаптации личности, учитывающую накопленный ранее 

предыдущий опыт, возможное влияние внешних, по отношению к индивиду, 

стрессогенных факторов, а также позволяющую спрогнозировать адаптивность 

личности на определенном временном горизонте. 
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Масові психічні явища в історії людства були постійним явищем та 

виникали періодично переважно на релігійно-ідеологічному ґрунті [1]. Якщо ці 

події супроводжувались зміною свідомості у значної кількості учасників, вони 

визначались як масовий психоз.  
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У виникненні масових психічних явищ визначну роль відіграє явище 

психологічної індукції [3]. Нами детально вивчено так званий балтський рух 

1908 – 1912 років на релігійному ґрунті, який призвів до вагомих економічних та 

медичних наслідків для трьох губерній колишньої Російської імперії.  

Мета дослідження – вивести з даного конкретного історичного феномену 

провідні закономірності масових рухів, визначити специфічні риси саме 

балтського руху.  Джерелами для проведення дослідження були історичні 

документи, свідчення учасників та послідовників віровідступницької доктрини 

ієромонаха Інокентія, праці лікаря психіатра Анатолія Коцовського, сучасника 

та дослідника балтського руху, художня проза, у якій збережено та простежено 

хронологічний порядок подій (насамперед, роман «Голгофа» Леся Гоміна) та 

деякі інші, менш значимі джерела. Економічні наслідки полягали у тому, що була 

в значній мірі зруйнована інфраструктура на тих сільськогосподарських 

територіях, де епідемія набула значного поширення ( Бессарабська, Подільська 

та в меншій мірі Херсонська губернія). Медичні наслідки були серйознішими та 

виявились у тому, що у психіатричні лікарні (насамперед у м. Костюженах) 

поступила на лікування велика кількість хворих на різні психічні розлади, 

насамперед, конверсійні (істеричні), які формувались за механізмом індукції. 

Встановлено низку причин виникнення та поширення балтського руху  (психозу 

– за А.Д. Коцовським ).  

По-перше, це – наявність харизматичної особистості, якою був ієромонах 

Інокентій (Іон Левізор з села Кесеуць). По-друге, це обов’язкова присутність 

сакральної жертви – отця Феодосія, пізніше канонізованого церквою.  Значну 

роль відіграли низький культурний рівень сільського населення Бессарабії та 

поширення постійно вживання вина мешканцями сіл та малих міст.  

Психологічно значимими чинниками було централізоване управління 

духовним життям регіону з боку Московського патріархату,  який ігнорував 

особливості місцевого менталітету, проведення церковних заходів на 
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незрозумілій для простих людей старослов’янській мові, у той час, коли 

Інокентій молдавського походження говорив з людьми зрозумілою їм мовою.  

У період 1908-1912 років на теренах Причорномор’я спостерігалась 

особливе соціальне явище, яке згадується як Балтський рух або балтський 

психоз. Епіцентром  його був балтський православний монастир, а географія 

поширилась на три губернії – Подільську, Бессарабську, Херсонську, – 

поступово охоплюючи інші регіони, включаючи півнично-західну частину 

Російської імперії. Відомо, що масові психічні явища були та залишаються в 

історії людства постійним супутником переламних періодів розвитку 

суспільства. Ще на початку ХХ століття вони періодично виникали переважно 

на релігійно-ідеологічному ґрунті [1]. Якщо ці події супроводжувались зміною 

свідомості у значної кількості учасників, вони визначались як масовий психоз у 

виникненні масових психічних явищ визначну роль відіграє явище психологічної 

індукції [3]. Явище психічної індукції є нічим іншим як відлунням 

психоемоційного стану значимої людини у життєдіяльності індуктора. 

Принципове значення для формування індукції мають довіра до індуктора та 

безперечна повага. Особливим впливом з огляду на формування психічної 

індукції мають так звані харизматичні особистості. Ієромонах Інокентій (Іон 

Левізор) без сумніву до цієї когорти належав. Саме харизматичні особистості 

здатні формувати (наводити) психічну індукцію на великі мікросоціальні групи 

(у нашому випадку – це віруючі). Відтак у середовищі віруючих за механізмом 

ланцюгової реакції відбувалось поширення первинного впливу Інокентія. 

Кінцевим продуктом такого процесу був комплаєнс між вірянами та їхнім 

лідером. При цьому комплаєнс носив деструктивний характер, оскільки 

послідовники Інокентія відчужували своє майно, копали криниці та підземні 

монастирі замість виконання своїх звичних дій сільськогосподарської 

спрямованості. 

Нами детально вивчено так званий Балтський рух 1908 – 1912 років на 

релігійному ґрунті, який призвів до вагомих економічних та медичних наслідків 
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та супроводжувався критичним навантаженням на Костюженську психіатричну 

лікарню біля Кишинева, у яку госпіталізовано більшість хворих на розлади 

психіки та поведінки.  

Джерелами для проведення дослідження були історичні документи, 

свідчення учасників та послідовників віровідступницької доктрини ієромонаха 

Інокентія, праці лікаря психіатра Анатолія Коцовського, сучасника та дослідника 

Балтського руху, художня проза, у якій збережено та простежено хронологічний 

порядок подій (насамперед, роман «Голгофа» Леся Гоміна) та деякі інші, менш 

значимі джерела. 

Економічні наслідки полягали у тому, що була в значній мірі зруйнована 

інфраструктура на тих сільськогосподарських територіях, де епідемія набула 

значного поширення ( Бессарабська, Подільська та в меншій мірі Херсонська 

губернія). Медичні наслідки були серйознішими та виявились у тому, що у 

психіатричні лікарні (насамперед у Костюженах) поступила на лікування велика 

кількість хворих на різні психічні та психосиматичні розлади, насамперед, 

конверсійні (істеричні), які формувались за механізмом індукції. Зазвичай 

проповідники нових релігійних культів та поглядів використовують найбільш 

уразливу рису характеру вірян, а саме, прагнення до збереження здоров’я. 

Ієромонах Левізор не тільки проповідував, але й займався лікуванням 

різноманітних захворювань з безпліддям включно. Інколи йому насправді 

вдавалося досягти вражаючих результатів «лікування», що було пов’язане 

насамперед з функціональним характером розладів, де психологічний чинник 

відіграє суттєву саногенетичну роль. 

Встановлено низку причин виникнення та поширення балтського руху  

(психозу – за А.Д. Коцовським ).  

По-перше, це – наявність харизматичної особистості, якою був ієромонах 

Інокентій (Іон Левізор з села Кесеуць). По-друге, це обов’язкова присутність 

сакральної жертви – отця Феодосія, пізніше канонізованого церквою.  Значну 
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роль відіграли низький культурний рівень сільського населення Бессарабії та 

поширення постійно вживання вина мешканцями сіл та малих міст.  

Психологічно значимими чинниками було централізоване управління 

духовним життям регіону з боку Московського патріархату,  який ігнорував 

особливості місцевого менталітету, проведення церковних заходів на 

незрозумілій для простих людей старослов’янській мові, у той час, коли 

Інокентій молдавського походження говорив з людьми зрозумілою їм мовою. Не 

слід також ігнорувати досить низький загальнокультурний рівень мешканців 

оточуючих Балту сіл та постійне вживання ними вина з гібридних сортів 

винограду, яке саме по собі викликає енцефалопатію через високий вміст 

сивушних масел. 

У висновку відзначимо, що особливо в 1913 в Балті набрало особливої сили 

сектантський рух інокентієвців. Про засновника і головного куратора секти (а 

пізніше і "представника Святого духа на Землі) преса писала так:  

"Він (Інокентій) займається відчитуванням біснуватих в присутності 

великої кількості народу і криками цих одержимих, які прославляють його, 

набуває серед темної маси народу славу святого провісника і цілителя. 

Промовляючи заклинання, будь-які загрози, допускаючи загальну відкриту 

сповідь, ієромонах Інокентій доводить багатьох до хвороби і несамовитості [2]. 

В сучасному світі, коли ідеологічна складова відіграє особливу важливість і 

впливає на багато політичних, соціально-економічні аспекти, необхідно 

приділяти особливу увагу психоемоційному стану людей і як похідною - їх 

релігійної належності. 
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Мировое сообщество стало уделять больше внимания проблеме потерь и 

порчи пищевой продукции. Потери и порча пищевой продукции означают 

бесцельное растрачивание ресурсов, в тот момент, когда можно и нужно 

сохранить большую урожая. 

Ежегодно пропадает до 40 % общемирового урожая продовольственных 

культур из-за вредителей и болезней растений и это приводит к потерям в 

торговле сельскохозяйственной продукцией на сумму более 220 млрд. долларов.  

Микробиологическая защита базирующаяся  на комплексном 

использовании различных групп микроорганизмов, а также токсичных 

препаративных форм микробного происхождения может рассматриваться как 

часть стратегии защиты сельскохозяйственных культур от вредителей, 

представляя собой современный, экологически безопасный подход по борьбе с 

вредителями.  

Несмотря на многолетние научные открытия и разработки, насекомые-

вредители продолжают наносить большой ущерб сельскохозяйственной отрасли 

и здоровью человека. На сегодняшний день наиболее  используемые методы для 

борьбы с вредителями в сельском хозяйстве - пестициды. Чрезмерное 

использование ядохимикатов оказывает отрицательное воздействие не только на 

качественное состояние растений подвергнутых обработке, а также 
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отрицательно влияет на состояние окружающей среды, здоровье людей, 

финансовое положение ферм. Что по нарастающей цепочке, как мы видим 

приводит к масштабным проблемам. Почему бы не подавить негативные 

последствия на этапе их зарождения?  

За счет различий в фзиологии и морфологии вредителей 

сельскохозяйственных культур, быстрой адаптивности к новым условиям их 

существования, обеспечивается    появление устойчивых форм к пестицидам и  

другим средстам применяемым по борьбе с ними. Что определяет ранее и 

определяют в настоящее время необходимость постоянного совершенствования 

методов защиты культурных растений [2].   

В связи с этим, актуальной проблемой является разработка новых 

экологически безопасных и эффективных препаратов с широким спектром 

инсектоакарицидного действия. Успешным подходом является использование 

биологических методов борьбы, для регулирования численности популяций 

вредителей. «Враг моего врага мой друг» т.е. используются живые организмы, 

которые могут применимы для борьбы с насекомыми. Представителями, 

которых являются – энтомопатогенные бактерии и вирусы, нематоды. 

Особое  внимание ученых, занимающихся данной проблемой, уделяется 

энтомопатогенным и энтомотоксичным актиномицетам, в особенности 

стрептомицетам. Актиномицеты  представляют крупнейшую таксономическую 

единицу [3]. Вторичные метаболиты, полученные из актиномицетов, являются 

потенциальным источником активных соединений, которые проявляют 

антибактериальные, противоопухолевые, противогрибковые, противовирусные, 

противопаразитарные и другие свойства. Находят приминение в медицине, 

ветеринарной практике, сельском хозяйстве и в биопромышленности [4]. 

Большинство биоактивных микробных вторичных метаболитов из известных, 

продуцируются актиномицетами, 80 % которых относятся к роду Streptomyces 

[1]. 
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Streptomyces sp. — род грамотрицательных бактерий, который растет в 

различных средах, а его форма напоминает нитевидные грибы. Метаболиты, 

полученные из стрептомицетов различаются по спектру активности. Полезными 

свойствами для сельского хозяйства является фунгицидные, бактерицидные и 

инсектицидные свойства. Например на основе Streptomyces sp. создан ряд 

биопрепаратов такие как: Актинин, Акарин, Вертимек и др. 

Расширение сведений об биологической активности и других 

характеристиках актиномицетов, увеличивают глубину представления о них, как 

о продуцентах специфических биологически активных веществ в отношении к 

вредителям и болезням растений и повышает возможность их использования как 

эффективные, безопасные и широкого спектра действия инсектициды. 

Объектом исследования является штамм стрептомицета Streptomyces sp. 

VIZR 52, характеризующийся наличием хорошо развитого воздушного мицелия.  

Актуальность - получение безопасных и эффективных средств для 

борьбы с  вредителями сельского хозяйства, на сегодняшний день  является 

актуальной задачей. 

Цель исследований –  отбор моноклонового изолята штамма Streptomyces 

sp. VIZR 52 с выраженной активностью и стабильностью, также обладающего 

высокой антагонистической активностью по отношению к широкому спектру 

фитопатогенных грибов и микроорганизмов. 

 

Общая морфологическая  характеристика актиномицетов. 

В соответствии плану были определены характерные морфологические 

особенности проведен штамма Streptomyces sp. VIZR 52. Образование 

воздушного мицелия происходит на четвертые сутки при температуре от 25℃. 

Воздушный мицелий имеет  порошковидный, бархатистый вид. 

Актиномицеты имеют тенденцию образовывать пигменты различного цвета. 

Пигмент  субстратного и воздушного мицелия штамма Streptomyces sp.VIZR 52  

молочного, светло-бежевого цвета. В зрелом состоянии мицелий несет цепочки 
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из трех или более бактериальных спор. Во время микроскопии вегетативные 

гифы образуют разветвленный мицелий, который  распадается на фрагменты, 

что изображено на рисунке 1. Колонии имеют обособленный, бархатистый вид.  

 

Рис.1. Микроскопия и окраска фуксином культуры Streptomyces sp. VIZR 52  

Экспериментальная часть 

В ходе исследовательских работ на базе кафедры биотехнологии СПХФУ 

и лаборатории микробиологической защиты растений ВИЗР первичный анализ 

заключался в оценке проявления антифунгальной активности. По диаметру зон 

отсутствия роста фитопатогенного гриба на плотной питательной среде Чапека, 

оценивали способность   моноклоновых  изолятов  проявлять антифунгальную 

активностью в отношении к тестовым, фитопатогенным грибам Alternaria solani.   

Культуру гриба наносили на поверхность агаризованной среды Чапека в 

виде споровой суспензии  и равномерно распределяли шпателем. Далее на 

поверхности газона, петлей наносили культуры моноклоновых изолята. Чашки 

Петри термостатировали в течение 4-х суток при температуре 25-28 ⁰С, после 

https://www.pesticidy.ru/dictionary/Bacterial_spores


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

www.openscilab.org  Сільськогосподарські науки 

© Евстафьева В.С.   241 

чего измеряли диаметры зон отсутствия роста гриба вокруг колонии 

моноспорового изолята. 

Перед проведением теста, из полученного штамма Streptomyces sp.VIZR 52 

наработали моноклоны. Осуществив пересев методом  истощающего посева так 

называемый “рыбий скелет” на плотную питательную среду 19/6 и инкубировали 

при температуре 25-28⁰С в течение, 4-х суток или до образования воздушного 

мицелия в чашке Петри. Изображено на рисунке 2. Затем обособленные колонии 

пересеивали на скошенную питательную среду 19/6 для увеличения объема.   

 
Рис.2. Колонии Streptomyces sp. VIZR 52 

Самые активные моноклоны, отобранные после первичной оценки 

антагонистической активности, были исследованы на более широком спектре 

фитопатогенных грибов – Stemphylium solani и Fusarium redolensis, а также 

инсектицидную активность к Виковой тле (Megoura vicea). Используя изоляты 

культивированные в глубинных условиях на среде №5 используя колбы 
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Эрленмейера в течение 4-х суток, при  температуре 25-28⁰С  на круговой качалке 

(220 об/мин). Объем среды в колбе - 100 мл.  

Методом лунок на плотной среде Чапека проверяли антифунгальную 

активность к Stemphylium solani и Fusarium redolensis. Культуру гриба наносили 

на поверхность агаризованной среды Чапека в виде споровой суспензии  и 

равномерно распределяли шпателем.  В питательном агаре с засеянным грибом, 

буром вырезали лунки диаметром 5 мм.  Данные лунки заполняли культуральной 

жидкостью отобранных изолятов. После инкубирования измеряли диаметры 

отсутствия роста тест-культур. Результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

№ Stemphylium solani Fusarium redolensis 

 Зона лизиса, мм Зона лизиса, мм 

1 15х15 - 

2 15х15 15х20 

3 - 15х15 

4 15х15 12х15 

5 12х13 - 

6 12х12 - 

7 30х20 20х15 

8 20х25 12х12 

9 15х15 - 

Анализ инсектицидной активности проводился с использованием Виковой 

тли (Megoura vicea). Для опыта использовались чашки Петри с диаметром 3 см. 

На дно каждой чашки помещалась фильтровальная бумага, вырезанная в 

соответствии с диаметром чашки. На каждую чашку приходилось по 20 особей 

Виковой тли. В ходе эксперимента, по 2 повторности для каждого варианта 

моноклонов  на фильтровальную бумагу наносили по 0,3 мл культуральной 

жидкости. В чашки с контролем  наносили воду. Проводился подсчет погибших 
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особей тли через 2, 6 и 24 часа. Результаты представлены на таблице 2. 

Таблица 2. 

№ 
Повторность Количество 

особей тли 
Часы учета гибели особей тли, ч % гибели 

2 6 24 

1 1 20 3 18 20 
100% 

2 20 2 17 20 

2 1 20 2 13 20 
100% 

2 20 2 12 20 

3 1 20 1 13 19 
77,5% 

2 20 1 7 12 

4 1 20 7 17 20 
100% 

2 20 4 14 20 

5 1 20 4 18 20 
100% 

2 20 4 19 20 

6 1 20 4 10 18 
95% 

2 20 4 17 20 

7 1 20 4 18 20 
100% 

2 20 4 19 20 

8 1 20 3 15 20 
100% 

2 20 5 18 20 

9 1 20 4 11 20 
100% 

2 20 4 17 20 

10 Контроль 1 20 0 0 0 
0% 

Контроль 2 20 0 0 0 
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Вывод 

В результате проведенной исследовательской работы, были изучены 

общие морфологические особенности штамма. Получены моноклоны со 

стабильной   антифунгальной активностью к тестовым грибам. Было показано, 

что отобранные активные моноклоны проявляют инсектицидную активность к 

Виковой тле (Megoura vicea).  На сегодняшний день работы продолжаются. 

Направлены на получение  спиртового экстракта мицелия и дальнейшего его 

изучения.  
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СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ 

Зайцева М.Г.  

НЕДОСТАТОЧНЫЙ УРОВЕНЬ ТОЛЕРАНТНОГО ОТНОШЕНИЯ К 

ДЕТЯМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ СО 

СТОРОНЫ РОДИТЕЛЕЙ ОБЫЧНЫХ ДЕТЕЙ 

 

Зайцева Марина Геннадьевна 

 

В семье родился малыш... Он не похож на других. Как будет расти 

"особый" ребёнок? 

Для каждого родителя его ребёнок — исключительный, особенный, не 

такой, как все. Но есть мамы, которые отдали бы всё на свете за то, чтобы их 

малыш стал самым обычным, среднестатистическим. Об этих людях и их детях 

не так уж часто говорят и пишут. Но к счастью, "заговор молчания" постепенно 

сходит на нет. 

Сейчас в России около 600 тысяч детей-инвалидов и множество малышей 

с теми или иными физическими недостатками и выраженными особенностями 

развития. Семьи, в которых растут эти ребятишки, сталкиваются с трудностями, 

о которых широкой публике известно не так уж много, — а где неведение, там 

плодятся стереотипы и страхи. 

Давно подмечено, что россияне реже улыбаются. Гнетёт какое-то 

тревожное ожидание проблем, большая нагрузка в семье и на работе. Вполне 

возможно, что в этой ситуации нам порой просто не хватает внутреннего ресурса, 

чтобы по-доброму относиться к чьим-то детям, да еще и с особенностями 

развития. Когда знакомишься ближе, многие люди, которые тебя воспринимали 

настороженно, проникаются твоим вопросом, проблемой воспитания особенного 

ребенка и начинают относиться к тебе с какой-то особой теплотой. 

Когда диагноз поставлен 
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О некоторых нарушениях в развитии малыша мамы узнают уже при его 

рождении. Другие остаются не распознанными в течение нескольких лет — 

скажем, синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), и задержка 

психического развития (ЗПР) в следствие долгого пребывания ребёнка в 

функциональной гипсовой повязке, другими словами, в гипсовых распорках – с 

3-х месяцев до 2 лет – врожденный вывих правого тазобедренного сустава, 

обнаруженный в возрасте 3-х месяцев на первом плановом осмотре врачей-

специалистов. Но в любом случае реакция на известие о том, что ребёнок — не 

такой, как все, — сильный стресс и шок. 

Вот уже семь лет с момента появления в семье особого ребенка я 

наблюдаю, как относится общество к таким детям и к их родителям. Сегодня не 

сложно найти хорошего педагога или врача, которые окажут помощь. Но вот 

отношение окружающих – большая проблема для единственного родителя 

особенного ребенка. 

О том, что у сына не все идеально, сказала только бабушке и дедушке, 

своим родителям и близкому другу, кто стал его крестным. Для остальных эта 

тема была закрыта. 

Долгожданное материнство может чувствоваться как тяжкая ноша, матери 

особенных детей задают себе тысячи вопросов и могут никогда не получить на 

них ответа. И существующая реальность при этом не изменится, диагноз не 

исчезнет, душевная боль не ослабнет, и со всем этим придётся учиться жить. 

Бабушки и дедушки 

Какие чувства испытывают бабушки и дедушки, узнав о рождении 

"особого" ребёнка? Печаль от того, что они будут лишены радости общения с 

"нормальным" внуком или внучкой. Страх — как правило, скрываемый, — что 

это именно их "дефектные" гены стали причиной проблем малыша. Боль за 

своего взрослого ребенка — за что же ему такое?  
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Безусловно, это очень болезненная для матери ситуация, но в её основе — 

извечное материнское желание любой ценой защитить своего ребёнка, 

смешанное с чувством вины. 

Особое родительство и общество 

Мы испытываем тревогу, совершенно новый смысл приобретает страх за 

свою собственную жизнь, потому что страшно оставить в этом мире своего 

особенно беззащитного ребёнка. А ещё мы чувствуем дикое одиночество, 

ощущаем себя оставленными наедине с собственной судьбой, ежедневно 

продираясь сквозь жизнь, которую мы не выбирали, но она случилась. То, что с 

обычными детьми является данностью, в особенном детстве является 

результатом кропотливой, титанической работы обычных мам. Самостоятельно 

удерживаемая ложка, улыбка, взгляд, первый шаг – это не только радость, но и 

горькие слёзы, когда осознаёшь, как тебе это далось и что дальше не будет легче. 

И ты как распятый на площади со своим ребёнком в мире людей, кто-то 

стыдливо отведёт глаза, а кто-то от незнания, от собственной ограниченности 

бросит тебе в спину очередную колкость. Сколько жизненных водоворотов и 

порогов приходится пройти родителям особенных детей, каждый день бороться, 

а при этом хотеть просто жить. 

Чтобы не сломаться и не потеряться в этой тяжелой ситуации, надо 

помнить пять железных правил. 

1. Вы не виноваты 

Даже если вы сделали что-то не так, вы не виноваты, потому что, если бы 

могли поступить иначе, вы обязательно это сделали бы. Если бы вы могли 

избежать этой участи, то сделали бы всё возможное для этого: нашли другой 

родильный дом, сдали все возможные анализы, прошли дополнительное 

обследование. Никто не выбирает себе и своим детям такой судьбы. 
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2. Вы не супермен 

Миф о невиданной внутренней силе особенных родителей очень стоек. 

Таким мамам приписывают особый внутренний дух и силу воли, и я уверена, что 

многие из них таковыми и являются, но сначала вы просто люди, столкнувшиеся 

с большими трудностями. И на этом пути нормально плакать и выбиваться из 

сил, отчаиваться и терять надежду. Вы не обязаны быть суперменами. 

3. Вы эксперты в своих детях 

Вы можете не быть специалистом в области дефектологии и реабилитации, 

но вы самый лучший специалист по своему ребёнку. Только вы знаете все 

тонкости его реакций и ощущений, только вам дано видеть непротокольную 

изнанку его здоровья. И это даёт вам право выбирать, в каком направлении 

двигаться по вашей особенной жизни, это даёт вам право выбирать специалистов 

и заявлять, что вы знаете лучше, останавливать руку массажиста, если вам 

кажется, что ребёнку больно, уходить от грубых врачей и спорить о назначениях. 

4. Вы имеете право быть счастливыми 

Почему-то эта часть напрочь исключена для особенных родителей. Если у 

тебя особый ребёнок, то изволь страдать и не смей улыбаться, иначе ты 

неправильная мать! А ведь на самом деле обычное человеческое счастье нужно 

вам так же, как и всем остальным мамам и папам. Я сталкивалась с тем, как 

недоуменно смотрели на мать особого ребёнка, которая обмолвилась, что 

обязательно делает себе маникюр. Как будто нет иного исхода для таких 

родителей, только страдание. Но вы имеете право на маникюр, красивые вещи, 

на улыбку, имеете право жить своей жизнью, насколько это возможно. Никто 

вместе с детским диагнозом не прописывал вам умереть. 

5. Ищите своих и объединяйте силы 

В особом родительстве очень тяжело в одиночку. Поэтому родители 

особых детей объединяются вместе, чтобы протягивать друг другу руки и хоть 

как-то оставаться на плаву. Вы не обязаны всё нести на своих плечах, более того, 
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эта ноша тяжела для одной семьи. Многие мамы, в чью жизнь заглянули особые 

дети, набираются смелости и объединяются в сообщества, из которых иногда 

вырастают крупные фонды поддержки особых родителей. Рискните постучаться 

в такие двери, протянуть в этой темноте руку и наткнуться на плечи других таких 

же родителей. Вместе станет легче идти дальше.  

Как же тогда сделать общество родителей здоровых детей толерантным к 

особенным детям? Может быть, как раз особые родители призваны его 

изменить? 

На этот вопрос могу дать ответ, что родители особенных детей не 

справятся одни. Слишком долго мы были по разные стороны баррикады. В 

российском обществе до недавнего времени родители с особыми детьми просто 

закрывались дома. Я слышала рассказы о том, что в советские времена с 

ребенком выходили гулять, только когда все соседи ложились спасть. Чтобы 

отношение общества к особым детям изменилось, нужно вести масштабный 

разговор на всех уровнях, объяснять, что особый ребенок — это не наказание и 

не кара, а возможность созидания. Не надо нам сочувствовать, мы в этом не 

нуждаемся. Мы здоровые, образованные люди, зарабатываем, в состоянии 

поднять своих детей. Не надо с сожалением смотреть нам вслед. Нам хорошо с 

нашими детьми. Да, приходится больше заниматься с ребенком дома и чаще 

возить его на занятия, порой преодолевая стресс неприятия окружающих. Но 

когда мы говорим об этом во всеуслышание, родители обычных детей меняют 

свое отношение и принимают нас такими, какие мы есть. Как минимум пусть это 

будет нейтральная позиция, но уж точно не стоит оглядываться, показывать 

пальцем или говорить своему ребенку: «Ой, не играй с этим мальчиком, он не 

такой, как все!». 

Когда в поле зрения человека вдруг оказывается особый ребенок — это 

своеобразный тест.  И если вы его не пройдете, нравственные санкции 

неизбежны. 
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Знаете, у кого можно поучиться толерантности? По многолетнему 

опыту работы в муниципальной библиотеке, я никогда не встречала негативного 

отношения со стороны пожилых людей. 

Особые дети могут научить искренности, неподдельной радости, доброте. 

Этого очень не хватает в нашей жизни, в которой так много негатива.  

Отчасти мы сами сформировали такое отношение общества - не говорили 

о своих переживаниях, о своих стереотипах, не показывали себя и своих детей. 

Сейчас пришло время большей открытости. Если мы не будем говорить о 

проблеме, она не будет решаться. Очень важно, чтобы особые родители и 

общественные организации объединялись. Нужно возвращаться к нравственным 

корням, ведь русских людей всегда отличали душевность и забота о ближних. 

У меня особый ребенок, но я счастливый человек! 

На деле счастье и любовь — это чувства, зависящие изначально не от 

здоровья, а от такой характеристики личности, как оптимистичность. Если на 

оптимиста обрушилось несчастье в виде потери им или его близким 

родственником здоровья, он не станет несчастен, у него просто сместятся 

ориентиры, от чего можно испытать счастье. Вот ребенок с ДЦП сделал в 15 лет 

первые шаги в специальных ортопедических приспособлениях под контролем 

трех докторов — и он, и родители счастливы. Вот у ребенка-аутиста, о котором 

все с придыханием шептали «весь в себе, весь в себе», появился в школе друг — 

и снова все счастливы, включая друга. Вот незрячий человек дошел до магазина 

в соседнем доме без провожатого — и снова он счастлив. Если человек оптимист. 

Ну а пессимист напротив — может обладать интеллектом Эйнштейна и 

здоровьем чемпиона Олимпиады, как сам, так и вся его родня, но все равно 

найдется повод для недовольств. Точно так же и с любовью — банальное «любят 

не за что-то, а вопреки чему-то» имеет вполне резонное объяснение, то есть, если 

человек способен любить безусловно и имеет адекватную самооценку, то он 

полюбит близкого и будет уважать себя самого и окружающих вне зависимости 

от того, у кого какое здоровье. 
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В ИЗУЧЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ СОВРЕМЕННОСТИ 
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 «Сложность есть простота изложенная подробно» [1]. В этой короткой 

фразе есть подсказка, как можно изучать сложные явления. Метод дедукции 

позволяет реализовать начало процесса познания, исполняя принцип «от 

простого к сложному». Такой прием особенно плодотворен при исследовании 

сложных многофакторных событий, к которым можно отнести и социальные 

процессы. Простота рассмотрения события предполагает охват события в самых 

общих характерных чертах. И в этом случае можно применить метод подобия 

для изучения схожих процессов, но происходивших, например, в разные 

исторические периоды. Подробности событий, не столь важны, что позволяет 

сосредоточиться на рассмотрении самых значимых факторов, отражающих 

объективные закономерности процесса. Но, что особенно заманчиво, этот 

подход позволяет сопоставлять между собой процессы различной физической 

природы, отражающие сходные  закономерности. Такой подход может быть 

обоснован фрактальностью построения структур, а значит и подобием общих 

закономерностей. Для общественных процессов, в которых проявляют свою 

активность различные общественные группы с разной политической 

направленностью, переход к описанию конкретных проявлений общих 

закономерностей, опираясь на описание проистекающих событий, зачастую 

влечет реальное противодействие со стороны активных участников этих 

событий. В таких случаях «мудрые» переходили на т.н. «эзопов язык». Можно 

по разному относиться к этому приёму, но для ученых подобный подход 
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оправдан возможностью использования богатой палитры знаний для раскрытия 

закономерностей исследуемых процессов. «Мудрые» говорят, что бурные воды 

лучше переходить по торчащим в потоке камням, сказать другими словами, в 

процессе познания  нужно опираться на известные положения. 

 История никогда не была абсолютно спокойной, рябь волнений, некоторая 

непредсказуемость будущего присутствовали всегда. В периоды относительного 

затишья  легко раскрываются движущие силы общественных процессов. 

Система, если говорить языком диалектики, находится на стадии 

количественных накоплений изменений. Но проходит время, и законы 

диалектики с неумолимостью диктуют наступление качественных изменений, 

которые система проходит бурно и за относительно короткое время. Подобные 

метаморфозы можно наблюдать на всех уровнях сложной иерархической 

системы: в масштабах отдельной личности, отдельного государства, планеты. 

Конечно, такие события всегда интересны для исследователя, и они 

относительно просто могут быть проанализированы,  если есть возможность 

увидеть их в целости проявления, когда есть весь необходимой объём 

информации или разработана теория процесса. В противном случае, когда эти 

условия не выполняются, использование метода подобия является, едва ли, не 

единственной возможностью достижения искомого результата.  

 Бурное развитие науки последних столетий позволило ученым обратить 

внимание и на процессы более масштабные, чем масштабы одной планеты, для 

которых нет общей теории и нет полноты информации. Вселенная для ученых 

только  начинает раскрывать свои законы. Появление и обсуждение парадокса 

Ферми не случайны, и доказывает неполноту нашего видения вселенной, 

закрытость для нас многопланового её строения. Как оптимисты, мы можем 

надеяться познать непознанное, и, как может показаться в наше неспокойное 

время, изучение этих процессов может подождать, есть и более актуальные 

проблемы общества. Но нельзя забывать, что вселенские законы, как более 

общие, распространяют свое влияние и на человеческое общество. Не 
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своевременное реагирование на действие этих законов может грозить 

человечеству большими проблемами. Использование метода подобия для 

изучения сложных социальных процессов в обществе может сыграть в этой 

ситуации ключевую роль.  

 Наше время, как общепризнанно, есть период бурно протекающих 

событий. Ученые и политики говорят о наступлении цивилизационного кризиса 

человечества. Основные признаки этого кризиса уже проявились в нашей 

действительности[2]: 

«· инволюция мира идей; 

· перспективы постчеловеческого будущего; 

· искусственное поддержание высокого уровня невежества у атомизированных 

масс; 

· ноополитика, как сфера осознанной дезориентации человека и трансформации 

сознания человека; 

· искусственное навязывание "общечеловеческих ценностей"; 

· виртуализация политической сферы; 

· феномен нерентабельного человека и нерентабельного человечества; 

· вхождение человечества в неуправляемую фазу процесса глобализации; 

· становление деперсонализированной эрзац-культуры; 

· кризис науки; 

· демонстративное поощрение зла; 

· убогость естественно-исторической перспективы: мировое правительство и 

глобальная мегатолпа; 

· тотальная исчерпанность Мира ХХ века». 

Попытки применить для объяснения этих процессов известные стереотипы 

отношений внутри общества только уводят в сторону от раскрытия загадки 

происходящих событий -  «  Объективный характер этих глобальных процессов 

таков, что с ними, по-видимому, бессильно справиться мышление, ограниченное 

мировоззренческими схемами "глобального управления" прошлого века» [2]. 
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Политики и ученые в замешательстве. Однако успехи в философии и физике 

предоставили достаточно информации  для того, чтобы убедить, прежде всего, 

ученых, в  закономерности всего происходящего: человеческое общество 

проходит один из сложнейших этапов развития самоорганизующихся систем – 

фазовый переход. Человеческое общество является открытой нелинейной 

системой, его можно отнести к самоорганизующимся системам, а, 

следовательно, к нему применимы законы синергетики. Для человеческого 

общества, в котором на микроуровне действуют люди, одаренные сознанием, 

случайный процесс самоорганизации дополняется целеполаганием и 

управлением. Взаимодействие самоорганизации и организации, составляет 

основу развития социальных систем. 

Вступление человечества в период эволюционного кризиса, признание 

этого факта уже должно активизировать ученых и политиков к поиску 

адекватных путей выхода из этой ситуации. Но политические реалии 

сегодняшнего дня не позволяют прямо указать на конкретные пути выхода: 

«Фактически мы находимся в идейном и организационном тупике: те идеи и 

соображения, что ставят под угрозу власть нынешней мировой элиты, к широкому 

обсуждению не допускаются, а те, которые допускаются, по уровню своей 

наивности и неадекватности никаких ответов или решений дать не могут в 

принципе»[1]. В складывающейся ситуации применение метода подобия 

наиболее целесообразно.  Применяя метод подобия, и обращаясь к физическим 

системам, следует вспомнить о закономерностях развития самоорганизующихся 

систем: «…нелинейная Структура, замкнутая на саму себя, неизбежно приходит 

к разрушению, исчерпав информационно-энергетический потенциал»[1]. Для 

сохранения структуры необходимо поддержание связи с энерго-

информационным Источником этой структуры. Человеческое общество, как 

структура, не только самоорганизующаяся, но и организуемая через внутреннее 

целеполагание и управление, имеет шанс пройти фазовый переход.  
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 Возможность благополучного перехода имеется, но для выполнения 

необходимых условий человечеству нужно определиться с Творцом структуры. 

Человечество должно, объединившись, выработать общий взгляд на 

мироустройство. Такая задача, учитывая современное состояние современного 

общества, весьма не простая. Информационная революция последних 

десятилетий сопровождается мощным потоком различной информации, в том 

числе затрагивающей мировоззренческие темы. В этом обилии информации 

присутствуют подсказки, ставящие своей целью помочь человечеству в выборе 

пути развития, но всё упирается в несовершенное сознание человека. Работа  

самосовершенствования сознания человека сложна и её можно сравнить с 

попытками утопающего спастись, вытянув себя за волосы. С позиции 

физических законов это сделать невозможно, но гибкость сознания и огромное 

желание людей выжить дают шанс построения общества на новых основах, тем 

самым преодолеть барьеры фазового перехода. Применение метода подобия 

может облегчить поиск путей решения этой задачи.    
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 Сфера электротехники охватывает значительный комплекс сложных 

проблем в сфере авиастроения, а именно беспилотных летательных аппаратов. 

Современное общество во всех сферах жизни нашло применение и освоило 

беспилотные летательные аппараты для своих нужд и потребностей.  

Ключевые слова: электротехника, беспилотные летательные аппараты, 

квалитативный электропривод винта, использование БПЛА. 
 

           Беспилотные летательные аппараты – это одно из главных открытий 

военной авиации.  

           Первым идею об устройстве с удаленным управлением представил Никола 

Тесла. Ученый разработал концепцию боевых аппаратов, которые смогут 

усмирить воинственный дух нации и прекратить воины благодаря угрозе 

применения «безошибочной и неограниченной разрушительной силы». 
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 Реализовать идею управления летательных аппаратов без человека на 

борту смогли лишь только в 70-х годах ХХ века.  

          В настоящее время беспилотники изготавливаются с разными 

массогабаритными характеристиками и используются в медицине, энергетике, 

военной промышленности, сельском хозяйстве, геологоразведке и т.д. 

          Так, например, в архитектуре и градостроительстве система с 

использованием дрона и специального программного обеспечения может 

самостоятельно обследовать местность и формировать 2D и 3D карты и модели 

местности. Или помочь в решении проблем ирригации и проведения линий 

электропередач. 

         Транспорт задействовал БПЛА для доставки пассажиров в точку 

назначения. Ещё несколькими годами ранее это казалось невозможным, и 

применялось только в фантастических фильмах. 

         Также не стоит забывать и о аэрофотосъемке. Беспилотные летательные 

аппараты позволяют создавать цифровые карты практически с любым 

разрешением, начиная от нескольких сантиметров на точку. 

         Существует целый ряд профессий БПЛА, позволяющих с пользой 

задействовать их в животноводстве. Одно из основных применений - 

оперативное выявление в стаде заболевших животных с помощью тепловизора 

по разнице температур заболевших и здоровых особей.  Также ведётся 

отслеживание местоположения скота.  

           Современный беспилотник при правильном обращении, может 

использоваться в кинематографе и служить киностудии годами - главное - не 

переборщить в своих проектах с повторяющимися кадрами, снятыми с высоты 

птичьего полета.  

            Беспилотник сегодня может принести разнообразие в музыкальный клип, 

инди-кино и даже во вполне серьезную картину, и все это за совсем небольшие 

деньги. Со стороны киностудий отмечается спрос на услуги квалифицированных 
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операторов, которые умеют работать с БПЛА, оснащенными профессиональным 

оборудованием для съемки.  

 Квадрокоптер работает практически бесперебойно в условиях перегрузки. 

Отсутствует человеческий фактор, что способствует выполнять задания 

согласно заложенной в компьютерный комплекс программы и ошибку допустить 

может только оператор, который вводит информацию. 

 Бесперебойная работа БПЛА обеспечивается квалитативным 

электроприводом винта, который служит для обеспечения длительности полета 

и высокой скорости.  

        Увеличивая шаг и уменьшая длину винта, повышаем скорость подъема 

квадрокоптера, но если сделать наоборот, динамические характеристики 

снижаются, но зато повышается грузоподъемность и стабильность полета дрона. 
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МОДИФІКАЦІЯ МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ 

ЕКВІВАЛЕНТНОЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ СХЕМИ П’ЄЗОРЕЗОНАТОРА НА 

ОСНОВІ МОДЕЛІ БАТТЕРВОРТА-ВАН ДАЙКА 

 

Васильчук Дмитро Петрович 

Старший викладач кафедри електромеханічних та комп’ютерних систем 

Навчально-наукового професійно-педагогічного інституту (м. Бахмут) 

Української інженерно-педагогічної академії  

 

Опис п'єзоелектричних перетворювачів і п'єзорезонаторів за допомогою 

еквівалентних електричних схем (ЕЕС) є ефективним способом рішення 

більшості практичних завдань пов'язаних з проектуванням схемотехніки і 

моделюванням. 

Нині такі схеми були отримані для ряду п'єзорезонаторів простої геометрії, 

причому при розгляді поведінки резонатора в широкій смузі частот 

використовуються багатоконтурні еквівалентні схеми.  

Для отримання ЕЕС п'єзоелектричних пластин і дисків, які працюють на 

товщинно-зсувних (TSh) типах коливань, найбільше поширення отримала 

модель Butterworth - Van Dyke (BVD) представлена на рисунку 1. Van Dyke був 

першим, хто запропонував цю модель, а пізніше розширив її за рахунок 

включення декількох паралельних  𝑅𝑅𝑛𝑛𝐿𝐿𝑛𝑛𝐶𝐶𝑛𝑛  контурів (рисунок 2) для обліку 

резонансів на вищих гармоніках. Ця модель рекомендована IEEE в якості 

стандартної. 
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Рис. 1.  Модель BVD 

 
Рис.  2.  Розширена модель BVD 

Методика визначення параметрів ЕЕС по моделі BVD для випадку 

нульових граничних умов (відсутнє масонавантаження і міжелектродний 

проміжок) приведена в роботі [2]. 

Згідно методики викладеної в роботі [1], виходячи з виразу для провідності  

𝑌𝑌𝑟𝑟 = 𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝜀𝜀22
2ℎ

� 1

1− 𝑘𝑘�262
tan(𝜉𝜉ℎ)

𝜉𝜉ℎ

�  були отримані наступні співвідношення для розрахунку 

параметрів ЕЕС : 

𝐿𝐿𝑛𝑛 = ℎ3𝜌𝜌
𝑗𝑗𝑒𝑒262

                                                             (1) 
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С𝑛𝑛 = 4𝑗𝑗𝑒𝑒262

𝑛𝑛2𝜋𝜋2ℎ𝑐𝑐6̅6
                                                       (2) 

С0 = 𝜀𝜀22𝑗𝑗
2ℎ

                                                             (3) 

𝑅𝑅𝑛𝑛 = 𝑛𝑛2𝜋𝜋2ℎ
2𝑗𝑗𝑒𝑒262

𝜂𝜂𝑠𝑠                                                         (4) 

Вираз для провідності ЕЕС, зображеної на рисунку 2, без урахування  Rn  

буде наступним: 

𝑌𝑌𝑟𝑟1 = 𝑗𝑗𝑗𝑗 �𝐶𝐶0 + 𝐶𝐶𝑛𝑛
1−𝐶𝐶𝑛𝑛𝑗𝑗2𝐿𝐿𝑛𝑛

�                                             (5) 
Імпеданс Zr1: 

𝑍𝑍𝑟𝑟1 = 1
𝑌𝑌𝑟𝑟1

= 𝑗𝑗(𝐶𝐶𝑛𝑛𝐿𝐿𝑛𝑛𝑗𝑗2−1)
𝑗𝑗(𝐶𝐶0+𝐶𝐶𝑛𝑛)−𝐶𝐶0𝐶𝐶𝑛𝑛𝐿𝐿𝑛𝑛𝑗𝑗3                                     (6) 

Після підстановки (1-4) у вираз для провідності  𝑌𝑌𝑟𝑟 отримаємо : 

𝑌𝑌𝑟𝑟1 = 𝑗𝑗𝑗𝑗 𝑗𝑗
2ℎ
�𝜀𝜀22 + 8𝑒𝑒262

𝑛𝑛2𝜋𝜋2𝑐𝑐6̅6−4ℎ2𝜌𝜌𝑗𝑗2�                                       (7) 
На рисунку 3 як приклад приведені частотні характеристики, побудовані 

по виразах (7) і 𝑌𝑌𝑟𝑟 в області частот біля резонансу fs = 10МГц, з урахуванням 

того, що  𝑛𝑛 = 1   (досліджується резонанс на основній частоті). У якості ПЕ 

взятий АТ - зріз кварцу [9], завтовшки рівний                                                           2hПЭ =

nN/fs = 1 ⋅ 1661 ⋅ 103/10 ⋅ 106 = 0,1661 мм, де N = 1661 кГц ⋅ мм -   

частотний коефіцієнт. Площа електродів збудження, виходячи з умови  d/h >

30 , де d  найменший поперечний розмір пластини, прийнята рівною                               

𝑆𝑆 = 5 ⋅ 10−5м2. 

Як можна бачити з графіків частотних характеристик представлених на 

рисунку 4 абсолютна погрішність визначення резонансної частоти (в якості 

істинного значення вимірюваної величини прийнята частота  𝑓𝑓𝑠𝑠1  з [2])                  

𝛥𝛥𝑓𝑓𝑠𝑠 = 𝑓𝑓𝑠𝑠2 − 𝑓𝑓𝑠𝑠1 складає  𝛥𝛥𝑓𝑓𝑠𝑠 = 31кГц. 

У цій роботі запропоновані наступні вирази для визначення параметрів 

ЕЕС : 

𝐿𝐿𝑛𝑛 =
ℎ3𝑛𝑛2𝜋𝜋2𝜌𝜌�𝑛𝑛4𝜋𝜋4−8𝑘𝑘�262 (𝑛𝑛2𝜋𝜋2−2)�

𝑗𝑗𝑒𝑒262 �𝑛𝑛2𝜋𝜋2−4𝑘𝑘�262 �
3                                    (8) 
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𝐶𝐶𝑛𝑛 = 4𝑗𝑗𝑒𝑒262 �𝑛𝑛2𝜋𝜋2−4𝑘𝑘�262 �

ℎ𝑐𝑐6̅6�𝑛𝑛4𝜋𝜋4−8𝑘𝑘�262 (𝑛𝑛2𝜋𝜋2−2)�
                                   (9) 

𝐶𝐶0 = 𝑗𝑗𝜀𝜀22�𝑛𝑛2𝜋𝜋2−4𝑘𝑘�262 �3

2ℎ�𝑛𝑛6𝜋𝜋6−10𝑛𝑛4𝜋𝜋4𝑘𝑘�262 +32𝑘𝑘�266 �
                                (10) 

 

 
Рис. 3. Частотні характеристики 𝑌𝑌𝑟𝑟(𝑗𝑗) и 𝑌𝑌𝑟𝑟1(𝑗𝑗) 

 

Запропоновані співвідношення для визначення параметрів ЕЕС після 

підстановки у вираз для частоти послідовного резонансу схеми рисунка 2 дають 

наступний вираз: 

𝑓𝑓𝑠𝑠 = 1
2𝜋𝜋�𝐿𝐿𝑛𝑛𝐶𝐶𝑛𝑛

= 𝑛𝑛
4ℎ �

𝑐𝑐6̅6
𝜌𝜌
�1 − 4 𝑘𝑘�262

𝑛𝑛2𝜋𝜋2
�                                  (11)   

Вираз (11) співпадає з виразом для  𝑓𝑓𝑠𝑠  из работи [2], отже, відносна 
погрішність визначення резонансної частоти 𝛥𝛥𝑓𝑓/𝑓𝑓′𝑠𝑠1 = 𝑓𝑓𝑠𝑠1−𝑓𝑓𝑠𝑠3

𝑓𝑓𝑠𝑠1
, запропонованої 

модифікованої методики, дорівнюватиме нулю. 
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Развитие технологий и доступность онлайн услуг делают возможными 

приобретать пищевую продукцию различными способами: не только в местах 

продаж, но и посредством доставки из любой точки мира. Высокая конкуренция 

в различных отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности 

способствует расширению ассортимента пищевой продукции, которая, в свою 

очередь, удивляет не только своими вкусо-ароматическими характеристиками, 

но и внешним видом. Согласно проведенным исследованиям, опубликованным 

в [1] и [2], в России растет спрос не только на готовые блюда, но и на 

полуфабрикаты. Все это ставит перед наукой задачи по поиску решений в 

стабилизации и сохранении необходимых форм и структуры пищевых продуктов 

[3]. 

Эффект взаимосбалансирования достигается путем комбинирования, что 

позволяет создать продукт, позволяющий стабилизировать питание по основным 

ингредиентам и в максимальной степени удовлетворяющий 

дифференцированным требованиям рационального питания [4]. 

Производство рыбопродуктов имеет ряд существенных особенностей 

применения пищевых добавок. Это связано с технологической спецификой 
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рыбной переработки и сформировавшимися у потребителя стереотипами, и 

предпочтениями в отношении рыбопродуктов. В рыбоперерабатывающей 

отрасли в настоящий момент растет интерес к пищевым добавкам, которые 

позволяют создать новые виды рыбной продукции и придать новые свойства уже 

существующим рыбопродуктам, избегая удорожания. По официальным данным, 

для отрасли характерна тенденция перемещения рыбной переработки в крупные 

города, где в последние годы все активнее применяют глубокую переработку.  

Так, Гомбожапова Н.И. с соавторами утверждает, что внесение 

функциональной смеси «Румикс ЭМ 4к» в количестве 2,0% в фарш из горбуши 

способствует повышению функционально-технологических свойств (ФТС) 

фаршей, увеличению выхода и улучшению качественных показателей готового 

продукта. Пластичность фарша увеличивается с 6,6 % до 20,8 % [4]. 

Однако в доступной литературе практически отсутствуют сведения о 

товароведных характеристиках и конкурентоспособности пищевого рыбного 

фарша, необходимые как специалистам перерабатывающих предприятий, 

работникам торговли, так и потребителям [3]. 

Функциональность новой рыбной продукции приобретается за счёт 

включения растительных добавок в состав фаршей [5]. Решение 

оптимизационных задач моделирования рецептур фаршей задаваемого 

биохимического состава осуществляли, используя метод сопряжённых 

градиентов. Из полученного массива выбирали данные, характеризующиеся 

наиболее высокими показателями функции желательности, отражающие 

нужный показатель, например, степень сформированности структуры в 

зависимости от вносимых в рецептуру продуктов [6-9]. 

Цель работы: определение влияния растительных добавок на структуру 

рыбного фарша из тунца. 

Объектом исследования были фарши из филе с добавками 0,5-1,0% соевой 

муки, соевого изолята и камеди рожкового дерева. В рецептуру фаршей входили: 

тунец натуральный стерилизованный, масло растительное подсолнечное 
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рафинированное дезодорированное вымороженное, майонез 67% жирности. Из 

имеющихся компонентов готовили однородный фарш, в который вводили 

растительные структурообрабователи в сухом виде. Из фарша готовили образцы, 

доводили до готовности в пароконвектомате при 180оС в течение 8-10 мин, 

охлаждали и замораживали. 

Результаты исследований представлены на рис. 1. Органолептическая 

оценка готовых пастообразных изделий показала, что все образцы 

соответствуют показателям качества рыбных кулинарных изделий из фарша. 
 

  
Рис. 1. Образцы рыбных пастообразных масс с растительными добавками: 1 – контроль; 
2 – 0,5% соевой муки; 3 – 1,0% соевой муки; 4 – 0,5% изолята; 5 – 1,0% изолята; 6 – 0,5% 

камеди 
 

Добавка растительных структурообразователей: соевой муки, соевого 

изолята и камеди рожкового дерева в концентрации 0,5-1,0% не оказала 

отрицательного действия на структуру изделий. Образцы хорошо сохраняли 

форму, были сочными и ароматными. Увеличение концентрации добавки 

растительных компонентов приводит к жесткости структуры, что не желательно. 

Таким образом, введение растительных добавок в количестве 0,5-1,0% 

позволит соединить составные компоненты рецептуры в формованную 

пастообразную массу, сочную и хорошо сохраняющую форму. 
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У порівнянні із застарілими лампами розжарювання та небезпечними, 

через наявність в них ртуті, люмінесцентними лампами, світлодіоди стають 

лідерами у співвідношенні ефективності використання споживаної енергії. 

Окрім цього, світлодіоди дозволяють дуже гнучко та динамічно керувати їх 

параметрами, однак, у порівнянні з лампами розжарювання та люмінесцентними 

лампами, вимагають більш складних схем керування. 

Існуючі системи, які присутні на світових ринках освітлювальних систем, 

у базовому варіанті, без придбання додаткового обладнання та програмного 

забезпечення, не надають можливості споживачу адаптивно керувати 

параметрами їх роботи. Це, в свою чергу, призводить до суттєвого зниження 

коефіцієнту корисної дії споживаної електроенергії [1]. 

Таким чином, виникла необхідність розробки вдосконаленого 

світлодіодного світильника з розширеними властивостями контролю та  

керування робочими параметрами на базі 32-х бітного мікроконтролера. 

Головним параметром, на якому побудовано концепцію світлодіодного 

світильника, є використання світлодіодних матриць замість простих світлодіодів 
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та окремних інтелектуальних драйверів для кожної матриці. Окремо слід 

зауважити, що для забезпечення максимальної гнучкості контролю роботи 

світильника розроблено головний контролер, який забезпечує підтримку 

найбільш поширеного бездротового інтерфейсу Bluetooth та взаємозв’язок 

«машина-людина» поміж світильником та користувачем. 

Система, яку запропоновано, дозволяє максимально ефективно, без 

збільшення додаткових витрат споживати та використовувати енергоресурси, 

гнучко  змінюючи робочі параметри відповідного до вимог кожного споживача. 

Однією з головних переваг світлодіодної лампи є її термін служби, який 

становить 10 тис. годин без втрати основних характеристик (якості і сили 

світлового потоку). Така лампа може працювати: при 6 годинах на добу – 20 

років, при 10 годинах на добу – 11 років, у цілодобовому режимі – понад 5 років. 

У табл. 1 представлено терміни експлуатації інших типів лам [2].  
Таблиця 1 

Тип лампи Термін експлуатації (год.) 

Світлодіодна 100 000 

Люмінесцентна 10 000 

Галогенна 1000 

Металогалогенна 3000 

Лампа розжарювання 1000 

 

Світлодіоди не містять небезпечних для здоров'я і життя людини 

матеріалів і речовин, як наприклад, ртутні лампи. Тому вони не вимагають 

спеціального обслуговування, заміни ламп під час експлуатації та додаткових 

витрат на утилізацію. Висока стійкість до різних температур і перепадів напруги 

– завдяки своїй конструкції світлодіоди практично не відчувають перепади 

живлення, чого не скажеш про лампи розжарювання або люмінесцентні. Також 

використання світлодіодного освітлення виключає ризик перевантаження 

електромереж (споживаний струм складає всього 0,6-0,9 А). Такі світильники 
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мають стійкість до різних температур, тому їх можна використовувати в 

приміщеннях з температурним режимом від -60°С до 40°С, а також на вулиці [3]. 

Висока контрастність і перенесення кольорів дозволяє краще і чіткіше 

бачити навколишні предмети. Організація світлодіодного освітлення на 

підприємстві забезпечує необхідну безпеку в роботі з обладнанням і деталями, 

зберігає здоров'я працівників. При тому, що передача кольору трохи нижче, ніж 

у газорозрядних ламп, за рахунок високої контрастності якість освітлення буде 

краще. Висока якість світла – потік світла, який випромінює світильник 

світлодіодний найбільш наближений до природного освітлення, що є 

оптимальним для умов праці в офісних і промислових приміщеннях, а також для 

навчальних закладів. До того ж повністю відсутні пульсації лампи або так званий 

стробоскопічний ефект, що не викликає проблем із зором. Коефіцієнт корисної 

дії (ККД) світлодіодних ламп становить 100%. Світлодіоди відрізняються своєю 

зносостійкістю і мають високий ступінь захисту від зовнішніх негативних 

факторів IP65 – IP67, що дозволяє їх застосовувати в екстремальних умовах 

експлуатації та пожежонебезпечних зонах [4]. 

Система може використовуватися на промислових об’єктах різного типу, 

таких як малі виробничі цеха, станції технічного обслуговування, склади готової 

продукції, бібліотеки, навчальні класи ті інше. 

Головним призначенням системи є підвищення рівня ефективності 

використання електричної енергії освітлювальними приладами шляхом 

впровадження прямого адаптивного керування поточною освітлювальною 

потужністю відповідно до потреб у кожній конкретній освітлювальній зоні 

об’єкту.  

Метою створення вдосконаленого світлодіодного світильника є:  

– підвищення ККД світлодіодного освітлювального приладу; 

– зниження рівня споживаної електричної енергії освітлювальним 

приладом; 

https://z5h64q92x9.net/proxy_u/en-ru.ru/https/itw-systems.com/audit-i-ekspertiza-tekushhego-osveshheniya/
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– дистанційне керування роботою світлодіодного освітлювального 

приладу згідно алгоритмів користувача; 

– підвищення надійності світлодіодного освітлювального приладу; 

– зменшення часу необхідного для виконання ремонту світлодіодного 

освітлювального приладу. 

Вдосконалений світлодіодний світильник відносіться до типу стельових 

світильників з пасивним охолодження. Корпус світильника виготовлено з 

алюмінію, конструкція та габарити якого визначені таким чином, щоб 

забезпечити тривалу роботу в літній період часу (або у приміщенні з підвищеною 

температурою) без перегріву світлодіодних елементів. Електричне живлення 

здійснюється від стаціонарної мережі ~220В з частотою 50Гц. Керування 

роботою та моніторинг параметрів здійснюється за допомогою бездротового 

інтерфейсу «Bluetooth». 

Вдосконалений світлодіодний світильник складається з наступних 

елементів: 

1. Корпус зі ступенем захисту IP20; 

2. Мікроконтролерний драйвер світлодіодного елементу на базі 32-

бітного ARM контролера STM32;  

2. Драйвер бездротового інтерфейсу «Bluetooth»; 

3. Модуль «реального часу» для забезпечення роботи за розкладом; 

4. Імпульсний блок живлення типу «AC/DC» з вихідною напругою +12В. 

Обмін даними здійснюється за допомогою промислового протоколу 

“MODBUSRTU” з наступими параметрами: 

• Адреса: 1-247; 

• Параметри швидкості обміну даних (бод/сек): 1200, 2400, 4800, 9600, 

14400, 19200, 28900, 38400, 56000, 115200; 

• Стоп-біт: 1; 

• контроль парності – відсутній. 
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Особливістю системи є: 

1. Можливість нарощування функцій керування.  

2. Система може будуватися на базі уніфікованих комплексів, що дає 

значні переваги при монтажі, налагодженні, експлуатації і ремонті.  

Функціональну схему системи наведено на рис. 1. 

Рис. 1. Функціональна схема системи 

 

Мікроконтролер є високопродуктивним ядром ARM Cortex-M0 RISC 32 

біта з частотою 48МГц, високошвидкісною пам'яттю і широким вибором 

периферії іI/O. Всі пристрої пропонують стандартні інтерфейси зв'язку, один 12-

бітний АЦП, сім універсальних 16-бітних таймерів і ШІМ таймер з розширеними 

можливостями управління.  

Вхідна напруга 12V надходить на понижуючий перетворювач 3V3. 

Забезпечують живленням наступні елементи: контролер, ШІМ силовий модуль, 

модуль посилення сигналу. В якості контролера обраний мікроконтролер 



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

© Гайдай Г.Ю., Моторкін М.Ю. 276 

STM32F030F4P6. Вибір адреси пристрою забезпечується 4-ма перемикачами, що 

дозволяє вибрати адресу від 0 до 16. 

Формування ШІМ сигналу забезпечує контролер. Зворотній зв'язок по 

напрузі і струму попередньо посилюється в модулі посилення сигналу і 

надходить на вбудований АЦП контролер. Контроль температури за допомогою 

термістора. Для підвищення стійкості прийому передачі даних використано 

вхідний-вихідний буфер.  

Функціональну схему головного контролера наведено на рис. 2. До її 

складу входять:  

• контролер STM32F030F4P6; 

• Bluetooth радіо модуль HM-10; 

• батарейка CR2032; 

• стабілізатор напруги 12V, 3V3; 

• перемикач вибору режимів роботи; 

• світлодіоди індикації статусу зв'язку; 

• вхідний-вихідний буфер обміну даними з контролерами 

світлодіодів. 

 
Рис. 2. Функціональна схема головного контролера 
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Таким чином, в даній публікації було сформовано концепцію 

вдосконаленого світлодіодного світильника з розширеними інформаційними 

властивостями на базі мікроконтролера STM32, який має високу 

функціональність та водночас високу енергоефективність у порівнянні з іншими 

системами і є перспективним для подальшого розвитку. Відповідно до концепції 

було розроблено схеми контролера світлодіодної матриці та головного 

контролера, що забезпечує взаємозв’язок «машина-людина» поміж світильником 

та користувачем. Був проведений підбір компонентів та комунікаційних 

інтерфейсів. 
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Рассмотрена возможность комплексной оценки эффективности 

эксплуатации парогенераторов ядерных энергоустановок с реакторами ВВЭР, 

основанной на показателе эффективности работы оборудования OEE 

(overall equipment effectiveness). Предложено рассматривать эффективность 

как вероятность функционирования с позиций доступности, 

производительности и качества продукта.  
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 Показано, что производительность по пару пропорциональна потреблению 

тепла и аппроксимируется периодической функцией. 

Показано, что основным элементом системы парообразования, 

определяющим ее эффективность, является теплогенерирующий источник. 

Оценен вклад в эффективность всех аспектов эксплуатации.  

В результате исследования определено, что эффективность 

функционирования парогенератора повышается по мере достижения 

максимального значения его производительности. 

Показано, что показатель эффективности эксплуатации оборудования ОЕЕ 

позволяет характеризовать эффективность эксплуатации парогенераторов 

ядерных энергоустановок с реакторами ВВЭР, и может применяться при 

мониторинге и управлении процесса их эксплуатации.  

Ключевые слова: парогенераторы, режимы работы, эффективность, 

критерий эффективности, показатель ОЕЕ, оценки эффективности. 

 

1. Введение 

Парогенератор — теплообменный аппарат для производства водяного 

пара с давлением выше атмосферного за счёт теплоты первичного 

теплоносителя, поступающего из ядерного реактора[1].  

Парогенератор представляет собой рекуперативный теплообменный 

аппарат, в котором тепловая энергия передаётся от теплоносителя первого 

контура к рабочему телу второго контура через поверхность теплообмена и 

таким образом генерируется пар, питающий турбину. 

Парогенераторы применяются на двух- и трёхконтурных АЭС. 

Парогенераторы, наряду с конденсаторами турбины и промежуточными 

теплообменниками (при трёхконтурной схеме), являются основными 

теплообменниками АЭС, от характеристик которых существенно зависят КПД 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
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и экономические показатели. Парогенератор на АЭС обеспечивает теплообмен 

между первым и вторым контурами, а также производство пара для турбины. 

 

Горизонтальный парогенератор. 
1 — коллектор питательной воды 
(вход 2-го контура)  
2 — теплообменные трубки 
(внутри 1-й контур)  
3 — вертикальные коллектора 
(горизонтальный ПГ), вход и 
выход теплоносителя 1-го контура  
4 — наиболее вероятные места 
скопления шлама 

На атомных электростанций используется типовая схема преобразования 

атомной энергии в электричество: ядерные реакции греют водный 

теплоноситель под большим давлением, который из реактора прокачивается 

насосами через парогенератор, где отдает часть тепла теплоносителю второго 

контура и снова возвращается в реактор. Вода второго контура находится под 

меньшим давлением, поэтому закипает, образуя пар для турбины.  

Типовой парогенератор состоит из тысяч трубок, по которым 

прокачивается теплоноситель первого контура. Трубки погружены в 

теплоноситель второго контура. Понятно, что за время длительной (десятки 

лет) службы станции в трубках могут развиться дефекты. Это может привести 

к утечке теплоносителя первого контура во второй. Поэтому при плановых 

остановках реактора состояние теплообменных трубок контролируют и 

перекрывают (глушат) дефектные. В редких случаях приходится менять 

парогенератор целиком, но обычно срок службы парогенератора равен сроку 

службы реактора.  
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2. Анализ литературных данных и постановка проблемы 

Парогенераторы, как любое технологическое оборудование, является 

системой, производящей конечный продукт – рабочее тело для выполнения 

механической работы в турбине. Для производства расходуются ресурсы: 

энергия ядерного топлива, вода, электроэнергия и другие. Соотношение 

произведенной продукции и затраченных ресурсов, выраженных в одной 

размерности, позволяет судить о степени совершенства функционирования 

системы, то есть ее эффективности [2]. Для количественной оценки этого 

соотношения существует ряд критериев [2,3].  

Коэффициенты использования оборудования позволяют оценивать, 

насколько полноценно эксплуатируется существующее оборудование [2]. 

Различают коэффициент использования всего наличного (Kино) 

Kино = Qуо / Qно, (4 11) 

и коэффициент использования установленного оборудования (Kиуо) 

Kиуо = Qдо / Qуо, (4 12) 

где Qно, Qуо, Qдо - количество единиц оборудования соответственно наличного, 

установленного, действующего. 

Эти показатели не позволяют судить об эффективности эксплуатации 

оборудования, так как рассматривают только соотношения существующего 

оборудования. А такие аспекты эксплуатации как продолжительность, 

надежность и другие остаются без внимания. 

Оборудование, как производственные мощности функционируют под 

влиянием интенсивных и экстенсивных факторов. От того, насколько 

эффективно они используются, зависят конечные результаты. 

Экстенсивное применение имеющихся мощностей на производстве, 

представляет собой в первую очередь увеличение времени работы оборудования 

в течение определенного календарного периода времени. Здесь же учитывается 

и количество реально действующего оборудования от общего количества 
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оборудования предприятия. Общая оценка, позволяющая определить 

эффективность использования оборудования, производится с помощью 

показателя, представляющего собой коэффициент использования 

производственной мощности [3]:  

Кисп = Qф : Qр, 

где «Qф» —фактически произведенная продукция, «Qр» - показатель расчетной 

производственной мощности. 

Более полную оценку эффективности позволяет дополнение этого 

коэффициента показателями, учитывающими экстенсивную нагрузку 

оборудования (Кэкс):  

1. Кэкс = Вф :Фк, 2. Кэкс = Вф :Фр, 3. Кэкс = Вф :Фпл, 

где Вф является фактически отработанным временем, а Фк, Фр и Фпл 

представляют собой соответствующие фонды времени – календарный, 

режимный и плановый полезный. 

Однако вопросы надежности и качества эксплуатации остаются вне 

пределов рассмотрения. 

Для оценки организационно-экологической эффективности 

организационной структуры (ОЭЭОС) предложены индивидуальные, 

групповые и интегральные показатели, отражающие долю или снижение 

абсолютного показателя в системе по сравнению с базовым [4]. 

Чем ближе интегральный показатель к 1, тем выше экологическая 

эффективность организационной структуры. Показатель позволяет сравнивать 

по критерию экологичности не только предприятия внутри одной отрасли, но и 

предприятия различных отраслей народного хозяйства несмотря на то, что 

состав показателей внутри каждой из групп может быть различным [4]. 
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Изложенное позволяет утверждать, что существующие подходы не 

позволяют комплексно оценить эффективность функционирования 

технологического элемента  -парогенератора АЭС. 

Выполненный анализ убеждает в актуальности такой оценки для 

совершенствования схемно-конструктивные и технологических характеристик 

таких систем. 

Наиболее комплексным показателем функционирования систем, в том 

числе и паропроизводящих аппаратов АЭС, является эффективность - 

определяющее свойство любой целенаправленной деятельности, которое 

выражается степенью достижения цели с учетом затрат ресурсов и времени 

оборудования. Сейити Накадзима предложил комплекс общей эффективности 

оборудования OEE (overall equipment effectiveness), как центральный 

компонент методологии определения возможностей повышения эффективности 

производительности процесса и способов достижения этого улучшения [5, 6.]. К 

концу 1980-х годов концепция OEE стала широко применятся в практике 

совершенствования управлением эксплуатации оборудования и 

технологических систем в западном мире [7, 8].  

Цель излагаемой работы – оценка возможности использования показателя 

OEE, как показателя эффективности эксплуатации парогенераторов АЭС в 

комплексных условиях: реактор - парогенератор - турбина.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

– выбрать интегральный критерий оценки эффективности системы и 

предложить методику его определения;   

– определить диапазон критерия эффективности для существующих систем 

генерации пара на АЭС. 
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2. Материалы и методы исследования 

Система парогенерации блоков ВВЭР состоит из четырех основных 

элементов: 

источник тепла парогенератор турбина

управление

 ⇒ ⇒  

каждый из которых представляет собой комплексы или элементы оборудования, 

недвижимости и персонала, преобразующих энергию топлива в конечный 

продукт (механическую работу). 

Наиболее важным активом в этих комплексах есть оборудование. 

Производственные фонды, и прежде всего оборудование должны работать 

максимальное время с максимально допустимыми показателями загрузки. 

Эффективное управление активами предполагает регулярное профилактическое 

обслуживание и системное устранение потерь, связанными с переналадкой, 

обслуживанием и другими процессами. Реализовать эти цели помогает 

концепция общего ухода за оборудованием (TPM), основанная на  

интегрированном показателе эффективности работы оборудования OEE, 

предназначенном для контроля, измерения и обработки конкретных 

производственных показателей. 

 
Показатель OEE построен как произведение трех критериев: 

доступности (готовности) 
оборудования 
(Availability) 

производительности 
(Performance) 

качества (Quality) 

A P Q 
 

Критерий доступности A анализирует потери времени, исключая время 

плановых остановок (PSD - planned shut down), на внеплановые остановки (DTL 

- down time loss): поломки и отказы оборудования, остановки из-за дефицита 

сырья, отсутствия места для складирования и т.д. Рассчитывается как отношение 

https://www.it.ua/ru/knowledge-base/technology-innovation/total-productive-maintenance-tpm
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операционного времени (OT — operating time), когда оборудование работало и 

выпускало продукцию, к плановому времени выпуска продукции, или 

планируемое производственное время (PPT — planned production time) 

;OTA
PPT

=                                                                             (3) 

Операционное время определяется как разница между плановым 

производственным временем PPT и временем внеплановых остановок DTL: 

– ;OT PPT DTL=                                              (4) 
Критерий производительности P (Performance) учитывает потери, 

связанные с потерей скорости выпуска единиц продукции (например, в нашем 

случае, единиц количеств тепла) SL (speed loss) из-за износа оборудования, 

качества сырья, влияния человеческого фактора. Определяется отношением 

фактического количество единиц продукции TP (total pieces), выпущенное за 

операционное время OT и максимально возможным количеством продукции в 

единицу времени IRR (ideal run rate): 

;
· 
TPP

OT IRR
=                                                         (5) 

Критерий качества Q (Quality) учитывает потери, связанные с низким 

качеством продукции (quality loss) и определяется отношением количество 

годной продукции GP (good pieces) к общему количеству продукции TP (total 

pieces) , выпущенному за операционное время OT 

 ;GPQ
TP

=                                                            (6) 

Все рассмотренные критерии являются отношениями одноразмерных 

величин. При массовых испытаниях отношение положительных исходов к 

общему количеству испытаний есть вероятность. Поэтому критерии можно 

считать вероятностями доступности, производительности и качества, а 

показатель эффективности, соответственно, вероятность наступления события – 

эффективность элемента системы [9]. 
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В качестве объекта наблюдения рассмотрены итоги эксплуатации типовых 

парогенераторов ПГ 1000 блоков ВВЭР 1000, доступные в открытых 

источниках. 

Режим работы парогенератора непрерывный между регламентными 

обслуживаниями, которые назначаются ко времени планово-

предупредительных ремонтов. 

Для оценки готовности аппарата к эксплуатации необходимо выделить из 

общего периода времени работы блока промежутки, обусловленные 

неработоспособностью собственно парогенератора, которая может быть 

обусловлена аварийными отказами и регламентным обслуживанием.   

По данным эксплуатации энергоблок 3 и 4 типа ВВЭР-440 НВАЭС за 

период с 1971 по 2017 годы имели место отказы оборудования и, в частности, 

из-за отказов труб парогенераторов. 

 
Таблица 1- Количество отказов блоков НВАЭС 

Оборудование, 

элемент (причина 

отказа) 

№ 

блока 

Количество 

отказов, 

раз 

Время восста- 

новления, сутки 

Интенсивность 

отказов, 1/ч 

Оборудование 

блока (без указания 

причины) 

3 24 137,6 

9,19×10-5 
4 11 61,8 

Теплообменные 

трубы ПГ 

3 8 88,8 
2,89×10-5 

4 3 37,1 
 

По данным эксплуатации энергоблоков 1 и 3 типа ВВЭР-1000 ЮАЭС за 

период с 2010 по 2021 годы построены зависимости поступления продуктов 

коррозии в парогенераторы с питательной водой. 
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парогенераторы 1-4 энергоблока №1, 2013-2020 

г. 

парогенераторы 1-4 энергоблока №3, 2010-2018 

г. 

  

парогенераторы 1-4 энергоблока №3, 2011-2019 г. 
парогенераторы 1-4 энергоблока №3,  

2014-2021 г. 

Рис.2 Поступление продуктов коррозии в объемы парогенераторов 

 

Разрывы в графиках отражают отсутствие поступления продуктов 

коррозии, обусловленное проведением планово-предупредительных ремонтов. 

Производительность аппарата может колебаться от состояния останова до 

максимального номинального значения. Очевидна корреляция 

производительности аппарата и мгновенной мощности станции в целом и 

отдельных блоков. 
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Рис.3 Электрическая мощность АЭС, 2017 -2021 г. 

 

Определение качества требует количественного критерия оценки. 

Качество пара может быть оценено по его влагосодержанию, несущему в себе 

продукты коррозии, обусловливающие повышенный эрозионный износ лопаток 

турбин. 
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3. Результаты оценивания эффективности эксплуатации парогенераторов. 

В идее OEE заложен алгоритм мониторинга и непрерывного улучшения. 

В самом общем виде расчет показатели OEE требует определения для:  

Готовности (Availability) 
Производительности 

(Performance) 
Качества (Quality) 

Фактически отработанное 

время 

Количество произведенной продукции Количество 

качественной 

продукции 

Плановое время выпуска 

продукции 

Планируемое количество 

произведенной продукции 

Количество 

произведенной 

продукции 

 

Фактически отработанное время отличается от планового 

продолжительностью неплановых простоев. Добавляя к плановому времени 

выпуска продукции плановые простои и запланированное нерабочее время, 

определяется календарное время эксплуатации. 

Плановое количество выпущенной продукции определяется произведением 

запланированного рабочего времени и номинальной производительности. 

Фактический выпуск продукции равен произведению фактически 

отработанного времени и действительной производительности, 

пропорциональной мощности агрегатов. 

Количество качественной продукции и количество произведенной 

продукции отличаются отношением влажности производимого пара и ее 

нормированным значением. 

Полученные оценки приведены в диаграммах. 
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Рис. 4 Значения критериев и показателя эффективности 
 

4. Обсуждение результатов исследования. 

Сравнение оценок критериев эффективности и интегрированного 

показателя эффективности OEE (Рис. 4), показывает, что основное влияние 

оказывает нагрузка.  В большей степени это проявляется при низких мощностях, 

по сравнению с номинальной, производительностью генератора тепла. В 

процессе эксплуатации сложных систем возникает сложное переплетение 

разнородных физических процессов, которые формируют внутренние обратные 

связи, вызывающие дестабилизирующее воздействие.   

Полученные результаты позволяют управлять эффективностью 

эксплуатации парогенераторов как комплексом паропроизводящих аппаратов.  

 

. Выводы. 

На основании анализа интегрированного показателя эффективности OEE 

предложено рассматривать эффективность аппаратов как вероятность 

полноценного проявления функционирования всех их аспектов. При этом: 
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– для оценки эффективности предлагается использовать показатель 

эффективности работы оборудования OEE (overall equipment effectiveness); 

– результаты численного моделирования показали, что интервал 

интегрального показателя эффективности ОЕЕ парогенераторов составляет 

0,5…0,6, при этом определяющей является критерий производительности; 

– при эксплуатации рекомендуется для повышения эффективности 

предусматривать возможность систематического мониторинга параметров, 

определяющих значения критериев. 
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Кривошапка Е.А.  

ЛАБОРАТОРІЯ З ВІДДАЛЕНИМ ДОСТУПОМ ЯК АЛЬТЕРНАТИВА 

ТРАДИЦІЙНИМ МЕТОДАМ ПРОВЕДЕННЯ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Кривошапка Едуард Анатолійович 

викладач електротехнічних дисциплін, викладач- методист. 

ВСП «Хорольський агропромисловий фаховий коледж Полтавського 

державного аграрного університету». 

 

Інноваційні методи навчання, які основані на використанні останніх 

досягнень науково-технічної думки, на даному етапі розвитку сучасної освіти є 

вагомою силою на шляху удосконалення сучасних методів навчання. 

 Подальший розвиток комп’ютеризації навчальних закладів та їх технічне 

оснащення, а також доступ до Інтернету дає можливість викладачу  

використовувати в повному обсязі його ресурси. 

 Одним із прикладів використання  Інтернету є можливість проводити 

лабораторні заняття з дисципліні «Основи електроніки і мікросхемотехніки» за 

допомогою лабораторії з віддаленим доступом, які вже створені в навчальних 

закладах інших держав. Прикладом є лабораторія віддаленого доступу 

Сибірського державного  університету телекомунікації і інформатики,  основним 

завданням якої є розробка лабораторних робіт з електротехнічних дисциплін для 

потреб дистанційної освіти, яка на даному етапі є актуальною для нашої країни 

(карантин 2020 року).  Крім того, можливість проведення лабораторних робіт 

можна використовувати і в звичайному навчальному процесі при наявності 

комп’ютерних класів з доступом до ресурсів Інтернету, відсутності або 

застарілому обладнанні лабораторій з даній дисципліні.   

   На поточний момент у вищевказаному навчальному закладі в освітній 

процес впроваджено два комплекси лабораторного практикуму з курсів 

«Електроніка» і «Мікросхемотехніка». Студент, який навчається за програмою 



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

© Кривошапка Е.А. 294 

дистанційної освіти, може, перебуваючи в будь-якій точці планети, через 

глобальну мережу Інтернет, отримати доступ до реального обладнання та 

виконати лабораторну роботу. Необхідність створення таких лабораторій 

обумовлена тим, що інженерна освіта передбачає підготовку фахівців-практиків, 

які мають навички роботи з приладами, а також для експериментального 

закріплення пройденого матеріалу. Лабораторії з віддаленим доступом 

покликані не тільки дублювати лабораторний практикум очного навчання, але і 

дозволити працювати з унікальним дорогим обладнанням, ставити реальні 

експерименти з будь-якої точки земної кулі. 

На жаль, думки багатьох викладачів зводяться до того, що в системі освіти 

доцільно скрізь, де це можливо, переходити в лабораторних практикумах від 

використання реального фізичного обладнання до математичного моделювання, 

тобто до використання віртуальних лабораторій, оснащених відповідним 

прикладним програмним забезпеченням. Викликано це тим, що економічно 

більш ефективно оснастити аудиторію комп'ютерами, ніж специфічним, як 

правило, дорогим обладнанням. З цим складно посперечатися, але парадокс 

ситуації полягає в тому, що метод використання лабораторій з віддаленим 

доступом дозволяє відразу декільком студентом працювати за однією 

установкою. У цьому випадку робочим місцем є ЕОМ з мережевим 

підключенням, на яке працює відповідне програмне забезпечення. На екрані 

студент бачить різні індикатори, стрілки приладів, органи управління і навіть 

зображення досліджуваної системи, отримане з веб-камери. Тут виникає дилема: 

чи можна вважати зображення на дисплеї комп'ютера «реальним» обладнанням 

і чим воно відрізняється від імітації? Чи важливий для інженерної освіти 

експеримент з цим обладнанням, або чи достатньо дослідження систем, 

змодельованих програмно? Адже деколи модель надає набагато більші 

можливості маневрування параметрами системи, ніж реальне обладнання, що 

важливо для комплексного вивчення дисципліни. 
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Як зазвичай відбувається робота в лабораторії? У звичайній лабораторії 

перед нами перебуває сам об'єкт, що вивчається, забезпечений різними 

вимірювальними приладами. По ходу експерименту ми можемо змінювати 

параметри системи, що вивчається: крутити ручки, робити настроювання 

вимірювальних приладів, встановлювати певний режим роботи і т.д. У результаті 

роботи у викладачів і студентів виникають специфічні відчуття певного таїнства 

присутності в лабораторії, можливості безпосередньо впливати на хід роботи, у 

свідомості закріплюється образ реального фізичного експерименту. Однак 

подібна вистава експериментальної практики є скоріше стереотипом і має місце 

лише в не багатьох випадках. Справа в тому, що існують науки, і їх більшість, у 

яких близький контакт людини і системи, який вивчається, неможливий. Так, при 

роботі з шкідливими для здоров'я людини речовинами, при вивченні віддалених 

об'єктів або, наприклад, дослідженнями Землі з близького космосу, присутність 

дослідника поруч з об'єктами і вимірювальними приладами утруднено. Для 

вирішення подібних завдань, а вони вирішувалися ще й у докомпютерну епоху, 

створювалося спеціальне обладнання для дистанційного керування та збору 

експериментальних даних. Команди у вигляді електричних сигналів по дротах 

прямували з пультів керування на відповідні виконуючі пристрої 

(маніпулятори), а дані з вимірювальних приладів виводилися на пульти 

контролю, згодом замінені комп'ютерами. Радіозв'язок використовувався для 

передачі команд і отримання даних з устаткування, встановленого на висотних 

аеростатах, штучних супутниках Землі. 

   Ситуація різко змінилася з бурхливим розвитком мережі Інтернет. 

Канали зв'язку між комп'ютерами стали доступні, надійні і дешеві. І, як наслідок, 

віддалений доступ до досліджуваного об'єкта став застосовуватися в 

педагогічній практиці у вигляді лабораторій з віддаленим доступом для 

інженерної освіти. Тепер досліджуваний стенд може перебувати в стінах 

навчального закладу, а студент за допомогою ручок, важелів і індикаторів на 
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екрані персонального комп'ютера може повною мірою виконувати 

експериментальні завдання. 

   Утруднення викликає нібито відсутнє відчуття фізичного експерименту, 

і більшість викладачів знаходять таку роботу дуже схожою до імітації. В 

результаті  виникає  менш ресурсномістка альтернатива - вивчення предмета за 

допомогою моделюючих програм. Імітаційне моделювання дозволяє з 

мінімальними витратами на обладнання змоделювати практично будь-який 

лабораторний експеримент. Може навіть виявитися, що комп'ютерна реалізація 

досліджуваного на лабораторному стенді процесу в методичному сенсі буде 

найбільш вдалою і повною. Але не можна забувати, що мова йде про підготовку 

молодших спеціалістів, адже сутність інженерної кваліфікації полягає не тільки 

і навіть не стільки у володінні формалізованими методами вирішення 

інженерних завдань, скільки в розвиненій інтуїції, так званому інженерному 

чутті, спирається на знання фундаментальних фізичних властивостей технічних 

об'єктів і процесів та вміння глибоко аналізувати ці властивості. 

   Що являє собою модель?  

   Модель - це штучно створений об'єкт у вигляді схеми, фізичних 

конструкцій, знакових форм або формул, який, будучи подібний 

досліджуваного об'єкта (або явища), відображає і відтворює в більш 

простішому вигляді структуру, властивості, взаємозв'язки і відносини між 

елементами цього об'єкта.  

Таким чином, модель апроксимує вже відомі правила і закони, тоді як у 

реальній системі завжди залишається база для виявлення нових залежностей і 

якостей системи. При виконанні лабораторної роботи на «живому» обладнанні 

студент не завжди отримує повне підтвердження теоретичним висновкам, іноді 

мають місце якісь непередбачуваності. Зосереджуючи увагу на цьому,  якому-

небудь відхиленні від теоретичної основи, яке могло б залишитися не поміченим 

іншими дослідниками, формуються нові знання. Але модель як плід роботи 

іншого спеціаліста, по суті, позбавлена можливості мати цю ключову 
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непередбачуваність, а будь-які відхилення від теорії викликані неточністю 

моделі. Таким чином, модель у своїй основі не несе нового знання, а лише 

розширює його і конкретизує. Як сказав Ян Хакінг: «Моделі - посередники, які 

покривають деякі аспекти реальних явищ, поєднуючи їх з допомогою 

спрощення математичного апарату в теорії, управляючі явищами». 

   Вивчення матеріалу за допомогою моделюючої програми можливо, але 

при цьому відбувається просте «натаскування» студента. Інша справа якщо в 

процесі навчання студент після засвоєння теоретичного матеріалу самостійно 

будує свою власну модель, тоді йому буде доступно міняти не тільки параметри, 

але й основні принципи і закони. Але ж щоб будувати адекватні математичні 

моделі, необхідно глибоко розуміти фізичну природу об'єктів моделювання. 

Щоб вибрати технічно грамотні рішення при роботі з системами автоматичного 

проектування (САПР) або іншими людино-комп'ютерними комплексами, 

необхідно вміти правильно сприймати і осмислювати результати обчислень, 

враховувати важко формалізовані фактори, завжди наявні в інженерній 

діяльності. Таким чином, осмислена робота з моделями вимагає певної 

інженерної кваліфікації і не припустима на початковому рівні інженерної освіти. 

   У педагогічній практиці експеримент ставиться в основному для 

перевірки теорії. Лабораторні практики для студентів покликані проілюструвати 

теоретичний матеріал, викладений на лекціях, довести його на практиці. Але 

модель не може служити критерієм істини. Експеримент над моделлю ілюструє 

лише те, що її автор добре розібрався в теоретичному матеріалі і вміє 

проілюструвати це у віртуальному середовищі, але вміння пояснити не дає 

гарантії точного результату. Інакше справа йде з лабораторіями з віддаленим 

доступом: незважаючи на те, що при виконанні лабораторних робіт дистанційно 

нібито присутнє відчуття нереальності того, що відбувається, результат роботи 

може бути критерієм істини, тому що він є об'єктивним.   

   На користь використання моделюючих програм у лабораторному 

практикумі можна віднести те, що студент паралельно освоєння основного курсу 
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отримує навички використання спеціалізованого програмного забезпечення, що 

особливо важливо в умовах невпинного зростання комп'ютеризації виробництва. 

Перевагою таких програм, а зокрема САПР, є звільнення студента від складних 

обчислень, заміна повсякденної роботи творчою.  

   Студенти інколи не отримують у повному обсязі навіть тих знань 

властивостей технічних пристроїв, які їм давало традиційне «докомп'ютерне» 

навчання. До того ж відносна легкість отримання результату із застосуванням 

ЕОМ знижує інтерес до самого результату. Так, пошук шляхом ряду проб 

оптимального та раціонального рішення в проектних завданнях набагато цікавий 

і повчальний для майбутнього інженера, ніж отримання тільки одного 

оптимального проекту, який не можна поліпшити і нема з чим порівняти. Погану 

послугу інженерної підготовки спеціалістів іноді робить і прихованість 

обчислювальних процесів, виконуваних на ЕОМ. Багато обчислення, які ми 

нерідко оголошуємо повсякденною роботою, володіють великим навчальним 

ефектом, тому що дозволяють простежити і зрозуміти зв'язок значень 

варійованих змінних технічного об'єкта з його характеристиками.  

   Фізичний експеримент дозволяє органічно зв'язати практичні та 

теоретичні проблеми технічних курсів в єдине ціле. Складне економічне 

становище в країні змусило перевести багато навчальні лабораторії на 

комп'ютерне моделювання, але сьогодні з'явилася альтернатива - лабораторії з 

віддаленим доступом.  

   Розглянемо взаємодії елементів лабораторії на прикладі виміру 

характеристик напівпровідникового діода. Студент повинен запустити на своєму 

комп'ютері вільно розповсюджену програму LabView Run-Time 7.1 і клієнтську 

програму El_client.exe, яку можна безкоштовно скачати. У результаті на екрані 

з'явиться меню: 
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   У цьому меню студент вводить ім'я сервера (www.leso.sibsutis.ru), до 

якого підключена віддалена лабораторія, прізвище та ім'я, номер навчальної 

групи. Далі вибирається лабораторна робота № 1. У результаті з'явиться вікно зі 

схемою дослідження діода. 



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

© Кривошапка Е.А. 300 

 
За допомогою тумблера до схеми вимірювання підключається один з діодів 

(кремнієвий або германієвий). У цьому випадку на віддаленому стенді 

відбудеться підключення відповідного реального діода. Далі за допомогою миші 

повертаючи ручку регулятора напруги, студент спостерігає за показаннями 

вольтметра і міліамперметра. При цьому в реальному масштабі часу (в режимі 

online) будується графік вольтамперной характеристики діода. Для порівняння 

характеристик різних діодів їх графіки можна побудувати на одному екрані. 

Результати експерименту студент копіює у свій звіт про виконану роботу. 

На наступному малюнку зображено вікно лабораторної роботи з 

дослідження біполярного транзистора. У цій схемі використовується два 

регульованих джерела напруги. Джерело Еб служить для завдання фіксованого 

струму бази. При зміні джерела Ек відбувається побудова однієї характеристики. 

Для вимірювання сімейства характеристик слід послідовно задати декілька 

фіксованих значень струмів бази. 
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Згідно з розробленим протоколом передачі клієнт-сервер, клієнт спочатку 

посилає будь-яку команду, потім очікує, у цей час сервер обробляє команду і 

посилає відповідь (включаючи, якщо того вимагав запит, виміряні дані). 

Прийняті дані відображуються на екрані користувача. При розробці протоколу 

особливу увагу приділено мінімізації трафіку через Інтернет, так як багато 

студентів до цих пір працюють на повільних модемних лініях. Для зменшення 

затримок між прийомом команди і відправкою даних вимірювань алгоритм 

Нагла протоколу TCP / IP був відключений на стороні сервера. 

Одним із завдань, поставлених перед лабораторією, була реалізація 

можливості паралельної роботи декількох студентів над різними пунктами 

лабораторних робіт. Рішення полягає в розподілі запитів від клієнтів за часом, 

наприклад, за рахунок використання неблокуючого сокета, у такому випадку 

черга запитів створюється засобами операційної системи. Завдяки цьому 

забезпечується загальна кількість одночасно працюючих за стендом студентів, 

але не менше десяти осіб. Для зручності контролю якості виконання 

лабораторної роботи студентом, сервер зберігає в спеціальну базу даних 
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інформацію про те, хто, коли і які пункти лабораторних робіт виконав і скільки 

у нього пішло на це часу. Викладачеві ця інформація доступна через web-

інтерфейс. 

   Результати тестів показали, що навіть при самому інтенсивному 

використанні каналу Internet клієнтською програмою (наприклад, при виконанні 

пункту «Випрямляч»), його завантаженість не перевищує 3 кб / сек, а затримки 

між відправленням вихідних даних і отриманням результатів вимірювань 

практично повністю визначаються затримками самого каналу . Це дозволяє 

ефективно виконувати лабораторні роботи через низькошвидкісні модемні 

з'єднання і навіть отримати  якісну роботу при використанні мобільної інтернет-

технології GPRS . 

  Отже, на мою думку, мережа Інтернет, якою постійно користується 

велика кількість наших студентів, може служити не тільки  джерелом 

теоретичних відомостей, але й могутнім помічником  викладачеві при 

проведенні лабораторних занять, а також для самостійної дослідницької 

діяльності студентів. 
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У порівнянні з автоматизованими системами технологічних процесів кінця 

90-х та початку 2000-х років сучасні системи автоматизованого управління 

набули кардинальних змін, що призвело до розвитку підприємств та їх 

можливостей [1-3]. Однією з головних сучасних елементів автоматизованої 

системи керування на елеваторному підприємстві є система диспетчерського 

управління та збору даних - SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition). 

Основною метою та функцією системи SCADA є забезпечення технологічного 

процесу на елеваторі за рахунок збору даних про перебіг даного процесу і 

контролю транспортно-технологічних маршрутів, які являються основними 

елементами керування на елеваторному комплексі. Зважаючи на значну перевагу 

сучасної автоматизованої системи керування технологічним процесом (АСК ТП) 

над минулими способами управління, останнім часом досить гостро постають 

питання підвищення ефективності, раціональності та продуктивності сучасних 

АСК ТП. 

Метою даної роботи є аналіз алгоритму забезпечення транспортування 

зернової продукції на елеваторному комплексі при застосуванні автоматизованої 

системи диспетчерського керування. 

Сучасні методи організації раціонального транспортування зернової 

продукції по елеваторному комплексу базуються на промислових контролерах, 

які сумісні з персональними комп'ютерами, електронними обчислювальними 
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машинами та використанні програмного забезпечення, які в сукупності 

створюють автоматизовану систему керування технологічними процесами [4]. 

Тому можна сказати, що внутрішня система керування складається з підсистем, 

що об'єднанні однією метою та призначенням. До функцій таких підсистем, що 

слідують з їх назви [5,6], можна віднести: автоматичний контроль стану 

обладнання; автоматичний контроль безпеки транспортування зерна; контроль 

стану, функціонування, пуск та зупинка маршруту; збір і аналіз інформації та 

формування маршрутів. Зазначені підсистеми утворюють наступну схему 

керування транспортуванням продукції на елеваторі (рисунок 1). 

 
Рис. 1. Елементи системи керування транспортними маршрутами 

Схема (рис. 1) виконує автоматичний контроль та керування маршрутами 

транспортування за наступними кроками: 1 – команда оператора, що надходить 

до підсистеми формування маршрутів; 2 – передача даних (команд оператора) до 

інформаційної підсистеми; 3 – обробка і зворотня інформація поточного стану 

обладнання і маршрутів; 4 – відправлення даних для здійснення процесу 

регулювання та керування маршрутом; 5 – обробка і надання даних для початку 
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технологічного процессу транспортування з одночасним надходженням 

стандартних функціональних значень для датчиків контролю; 6 – передача 

вхідних сигналів керування до відповідних механізмів технологічної лінії та 

надання інформації для перевірки стану обладнання; 7 – подача команди пуску 

та зупинки; 8 – знаття та відправлення інформації щодо стану обладнання; 9 – 

передача даних роботи транспортного обладнання; 10 – виведення інформації 

про перебіг технологічного процесу та надсилання даних до інформаційної 

підсистеми; 11 – передача команд оператора при ручну режимі керування 

маршрутом. 

З аналізу процесу керування транспортними маршрутами елеватора 

випливає, що SCADА забезпечує надання інформації оператору про роботу 

підсистем і можливість дистанційного керування обладнанням, що і дає їй 

можливість прокладати маршрут транспортування зернової продукції. 

Прокладання маршруту транспортування відбувається за алгоритмом, який 

представлений на рисунку 2 [7]. 
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Рис. 2. Алгоритм прокладання маршруту 

Із зазначеного алгоритму та структури роботи автоматизованої системи 

керування також випливає одна із головних умов прокладання маршруту та 

функціонування системи керування, що полягає в необхідності програмування 

кожного керуючого пристрою обладнання окремо (норій, транспортерів, 

клапанів, засувок і силосів) і всі послідовності керування. Інженери за 

алгоритмом (рис. 2) попередньо програмують і описують всі можливі маршрути 

з використанням та урахуванням усіх механізмів, які можуть бути залучені під 

час транспортування. При команді оператора, побудова маршруту 

транспортування виконується шляхом вибору першого вільного маршруту із 

заздалегідь запрограмованих з врахуванням усіх супроводжувальних операцій. 

Виходячи з цієї умови, для побудови альтернативних маршрутів, інженерам 

також необхідно програмувати альтернативні маршрути транспортування, які 
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необхідні під час аварійних ситуацій, через те, що програмована система 

транспортування не призначена до переконфігурування у процесі керування [5].  

Таким чином можна відмітити, що в порівнянні з попередніми методами 

забезпечення керування елеваторами, витрати ручної праці та залучення 

людського фактора зменшуються до мінімуму. Завдяки цьому вирішуються 

проблеми покращення технологічного процесу на елеваторному комплексі, які 

полягали в виборі та побудові маршруту транспортування продукції, проте ніхто 

не звертав увагу на якість даних маршрутів з точки зору ефективності, 

продуктивності та економічності. 

Висновок. З аналізу алгоритму автоматизованого способу прокладання 

маршруту та процесів його керування, видні його недоліки, а саме, він не в повну 

міру забезпечує високу продуктивність технологічного процесу та 

раціональність використання обладнання. Основними недоліками є відсутність 

можливості побудови альтернативних оптимальних маршрутів, які були б 

заздалегідь не запрограмованими в базі даних, що б підвищувало мобільність та 

раціональність використання обладнання у випадках наявності факторів 

несподіваності та несправності на попередньому маршруті.  

Запрограмовані інженерами маршрути працюють тільки за даними 

алгоритмами, які можуть змінюватися в залежності від зібраних даних, проте у 

випадку виявлення непередбачених чинників відсутня можливість оптимізації. 

Під оптимізацією розуміється побудова коротшого і продуктивнішого шляху 

транспортування, який би забезпечив ефективність та економічність 

використовуючи відповідні критерії. Критеріями оптимізації створення 

оптимальних умов транспортування є мінімум втрат, мінімум часу на 

транспортування, мінімум енергозатрат та мінімалізм довжини прокладеного 

шляху транспортування. Саме використання зазначених критеріїв при створені 

основного або альтернативного маршруту транспортування може забезпечити 

підвищення й покращення технологічного процесу в елеваторному комплексі, з 

чого виникає завдання в удосконалені процесу маршрутизації технологічного 
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процесу транспортування. Подібне удосконалення процесу керування, можливо 

на основі створення математичної моделі багатокритеріальної оптимізації. 
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Сучасні інформаційні технології, які підтримують інформаційно-

комунікативні взаємодії в мережі Інтернет, а також розроблені спеціальні 

інструментальні програмні засоби, дозволяють організувати і ефективно 

проводити змішане навчання студентів, поєднуючи традиційний режим офлайн 

і режим онлайн. Необхідність проведення навчання в режимі дистанційних 

занять [1] підтверджується особливостями умов, що з'явилися в світі в зв'язку з 

пандемією. 

Онлайн-навчання через мережу Інтернет (інтернет-конференція) 

здійснюється за допомогою хмарних сервісів підтримки відео-спілкування  з 

використанням загальних і спеціальних правил. Ця форма дистанційного 

інтерактивного навчання дозволяє здійснювати інтерактивний зв'язок з процесі 

проведення відео-занять, що також впливає на ефективне виконання різного виду 

поточного контролю. 

Обсяг навчальних матеріалів повинен бути достатнім для вивчення 

студентами повного і достатнього обсягу компетентностей, знань, умінь, які 

визначені навчальної та робочої програмами дисципліни. Тому необхідно 

постійно коригувати ці матеріали, вносити в них зміни, відповідні зростаючим 

вимогам до умов спілкування в сучасному суспільстві.  

Недостатньо тільки змінювати цей навчальний матеріал, онлайн-навчання 

впливає також на організацію методів контролю і оцінки отриманих знань 

студентів. Це збільшує не тільки витрачений час лектора, але і час витрачений 
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на онлайн-спілкування зі студентами, так як практичне інтернет-заняття зі 

студентами завжди триває більше часу, яке відповідає розкладом. Тому 

необхідно виділяти більше часу і ресурсів на додаткові відео-консультації. 

Обов'язково треба організовувати і додатково проводити семінарські 

заняття навіть, навідь якщо  вони не передбачені робочою програмою 

дисципліни. Ці відео-заняття забезпечать збільшення взаємоспілкування з 

викладачем, нададуть можливість студентам зайвий раз попередньо 

продемонструвати набуті знання, які повинні бути обов'язково оцінені певним 

чином. 

При проведення лекцій в режимі онлайн-навчання лектор не завжди може 

виконати на достатньому рівні контроль за поведінкою студентів, що негативно 

впливає на освоєння матеріалу в процесі лекції. Але при цьому завжди можна 

сформувати запис лекції та зробити її доступною студентам в будь-якій час. 

Інформаційно-комунікативна взаємодія [2] в мережі Інтернет, яка 

підтримується взаємопов'язаними сценаріями, розробленими лектором, 

призначені для організації як індивідуального так групового навчання студентів 

з використанням сучасних інформаційних технологій і засобів зв'язку [3]. 

Доступні всі ці матеріали студентам повинні бути протягом доби. 

Веб-ресурси навчальної дисципліни - це сукупність навчальної 

інформації і засобів навчально-методичного призначення (для практичних, 

лабораторних, індивідуальних, курсових робіт) в електронному вигляді, які 

необхідні для вивчення дисципліни і які доступні студентам через мережу 

Інтернет за допомогою веб-браузера або спеціально розроблених програмних 

засобів. 

Лектор дисципліни повинен розробляти матеріал курсу для  онлайн-

навчання   відповідно до програми навчальної дисципліни, враховуючи її зв’язки 

з іншими навчальними дисциплінами за програмою підготовки бакалаврів і 

магістрів за структурою, яка  складається с трьох обов’язкових частин, але з 
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огляду на особливість дисципліни структура дистанційного курсу може бути 

розширена. Перша частина загально-інформаційна, друга – змістова, третя 

частина містить все, що потрібно для  підсумкового контролю. 

До складу загально-інформаційної частини треба включити: анотацію, 

мету онлайн-навчання та   робочу програму  курсу; засоби оцінювання знань 

студентів; чат для обговорення загальних питань з дисципліни; графік  

проведення консультацій та індивідуальних відео-занять; список 

рекомендованої літератури, як основної так і допоміжної, та електронних 

інформаційних джерел. 

Склад змістової частини - це  наступні складові: 

• тексти лекцій з  мультимедійними  презентаціями за темами, відео-

записи та аудіо-записи  лекційних  занять, усі відео-презентації повинні бути 

продумані, вибудувані правильно з методологічної точки зору; 

• методичні рекомендації щодо виконання практичних і лабораторних 

занять, контрольних робіт; 

• методичні вказівки для студентів з проведення самостійної роботи; 

• завдання та  теми практичних і лабораторних занять, контрольних робіт; 

• методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять; 

• форум для організації семінарських занять; 

• теми семінарських занять та правила оформлення звітів; 

• методичні рекомендації або завдання до будь-яких форм самоконтролю 

за матеріалами модуля; 

• відео-конференції, чат  для індивідуальної роботи зі студентами з питань 

модуля, якій проводиться протягом часу вивчення дисципліни ; 

• питання та тест з перевірки знань за темою поточного модуля. 

Підсумковий контроль знань, умінь і навичок у дистанційній формі 

обов’язково проводиться відповідно до робочої програми навчальної дисципліни 

у вигляді заліку або екзамену з використанням можливостей інформаційно-

комунікаційних технологій. 
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Екзамен бажано проводити дистанційно  у формі тестування. Для цього  

у третю  частини структури курсу треба включити: 

• чат  та відео-конференції для консультацій з питань підготовки до 

підсумкового контролю; 

• перелік питань модульного контролю;  

• форум з навчальних питань за модулем; 

• перелік питань та тестів для підготовки до підсумкового тестування 

(контролю);  

• методичні рекомендації щодо проходження тестів; 

• методичні рекомендації щодо виконання завдання підсумкового 

контролю: 

• методичні рекомендації щодо проходження тесту підсумкового 

(модульного) контролю. 

Окремо треба розробити правила формування  та умови організації 

збереження  архіву електронних документів (звітів) різноманітного призначення.  

Це звіти про виконання контрольних, лабораторних, розрахункових, 

розрахунково-графічних, курсових проектів повинні бути сформированими у 

вигляді електронного документа, якій треба  запам’ятати та зберегати  у вигляді 

файлу з обов'язковими  реквізитами, узгодженними з керевництвом закладу. 

Підсумки модульного контролю (тестування) отриманих знань студентів також 

повинні бути збережені у вигляді документів. 

Студент можете працювати в будь-якому місці поза аудиторією 

університету: в будинку, в парку, на дачі, це дає можливість студентам 

заощадити на транспорті, проживанні, підручниках і т.д., але при цьому треба  

продовжувати підтримувати зв'язок з викладачем. 

Для студентів в умовах онлайн-навчання, більшість взаємодій віч-на-віч з 
викладачем обмежені відвідуваністю студентів занять, а існуючі жорсткі 
положення університетів вимагають контролю відвідуваності студентами всіх 
видів занять. Тому відділи дистанційного навчання університетом повинні, 
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трохи змінити правила контролю підключення студентів до відео-занять, 
враховуючи особливості цих занять. 

Висновки. 
Можливість мати доступ до віддаленої інформації, змінною в режимі 

реального часу, змінює умови навчання дисципліни, організації та зберігання 
інформації різного призначення і типу, що робить позитивний вплив на 
необхідність своєчасно вносити зміни в робочу програму дисципліни. 

Постійне своєчасне поліпшення робочих програм впливає не тільки на 
форму навчання і на підтримку відео-конференцій, але і значно підвищує якість 
навчально-організаційних та інформаційно-комунікативних процесів вищої 
школи. 

Час від часу весь навчальний матеріал повинен оновлюватися: не тільки 
його зміст, але також форма і структура курсу для того,  щоб студенти  мали 
можливість ефективно  освоювати матеріали дисципліни. 

Потрібно організовувати онлайн-навчання і без фізичної присутності 
студентів в одному просторі, але попередньо розробивши спосіб перевірки 
присутності студентів на відео-заняттях. 

Завжди необхідно забезпечити і підтримувати надійну комунікаційну 
зв'язок, різні види інтернету. 
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МЕТОД ОПРАЦЮВАННЯ ВИМОГ В ГНУЧКИХ ПРОЦЕСАХ 

РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

НА ОСНОВІ МОДЕЛІ ВАРІАБЕЛЬНОСТІ 

 

Товстокоренко Олег Юрійович 

старший викладач 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 

 

Актуальність та мета дослідження 

Використання концепції варіабельності (variability) сьогодні все частіш 

виходить за межі класичної розробки лінійок програмних продуктів. Це стає 

можливим за рахунок широкого набору підходів та інструментальних засобів 

підтримки як статичної (на етапі зборки продукту) так і динамічної (на етапі його 

виконання) варіабельності програмних компонент [1,2,3].  Однією з актуальних 

задач підтримки варіабельності  є забезпечення можливостей відповідного 

аналізу та класифікації вимог на кожній проектній ітерації в гнучких (agile) 

процесах розробки програмних компонентів для різних застосувань, зокрема, 

для таких високотехнологічних, як системи класу «Розумний будинок» [4].  

Основний матеріал дослідження 

В ітераційних процесах розробки програмних продуктів, таких, як Scrum, 

Kanban та деякі інші [5], на етапі аналізу вимог до продукту та формування 

каталогу вимог для кожної  ітерації існує певна їх кількість, які частково або 

повністю можуть повторювати інші, вже існуючі, вимоги. Це призводить до 

надлишкових витрат часу на розробку та супровід відповідних програмних 

компонентів, які, за у мови наявності інформації про подібні вимоги, на етапі 

аналізу вимог, можливо уникати. В роботі [6] запропоновано підхід до  розбиття 

набору вимог на різні  категорії на основі використання їх моделі варіабельності, 

яка у вигляді FODA-діаграми [1] показана на рис. 1. 
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Рис. 1. - FODA – модель варіабельності вимог [6] 

 

В залежності від того, до якої категорії (Core, Var, New) потрапить вимога 

R (див. рис. 1), її буде оброблено тим чи іншим способом. Також в роботі [6] було 

використано  косинусну міру близькості для аналізу ступеня семантичної 

подібності тексту різних вимог. В даній роботі запропоновано альтернативний 

підхід для аналізу семантичної спільності або кореляції вимог. Для цього було 

проаналізовано певний набір підходів до семантичного аналізу [7], та прийнято 

рішення використовувати в роботі метод латентно-семантичного аналізу (ЛСА) 

у поєднанні з методом аналізу кореляції Пірсона  [8].  Вони використовуються у  

запропонованій процедурі опрацювання вимог на кожній ітерації розробки ЛПП, 

яка реалізується  у вигляді наступного алгоритму: 

1 етап: заповнити матрицю частоти використання певного терму в 

текстовому опису кожної вимоги: тобто будується матриця 𝑀𝑀 [ 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑗𝑗],  де 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑗𝑗- 

кількість входжень цього терму в вимога. 

 2 етап: видалити ті стовпчики, в яких терм входить тільки в одну вимогу. 

 3 етап: розкласти зменшення матрицю М’ за допомогою сингулярного 

розкладання. Сингулярне розкладання (Singular Value Decomposition, SVD) – 

декомпозиція речової матриці з метою приведення її до канонічного вигляду. 

𝑀𝑀′ = 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑉𝑉𝑇𝑇  (1) 

де U и V – ортогональні матриці; 

Е – матриця, у якої усі не діагональні елементи дорівнюють нулю; 

𝑉𝑉𝑇𝑇- транспонована матриця V; 
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4 етап: понизити ранг матриці М’; 

5 етап: розрахувати кореляцію Пірсона; 

6 етап: розбиття множини вимог на класи за значеннями коефіцієнтів 

кореляції. 

Для тестування запропонованого підходу було сформовано набір вимог 

(див. Таблицю 1). 

 

Таблиця 1. – Тестовий набір вимог 
№ Вимога (текст) Ключові слова Ідентиф. 
1 Система «Розумний будинок» повинна мати 

можливість реєстрації користувача за допомогою 
логіна (email) і пароля. 

«користувач», 
«реєстрація», «логін» 

RQ1 

2 Користувачеві необхідно надати можливість, 
використовуючи єдиний призначений для 
користувача інтерфейс ЕКІ, додавати, змінювати 
або видаляти елементи інтерфейсу для управління 
апаратно-програмними модулями системи. 

«користувач», «ЕКІ», 
«апаратно-програмний 
модуль», «додавати», 
«змінювати», 
«видаляти» 

RQ2 

3 Користувач повинен мати можливість керувати 
(змінювати стану) апаратно-програмний модулями 
системи «Розумний будинок» через ЕПІ. 

«користувач», «ЕКІ», 
«апаратно-програмний 
модуль» 

RQ3 

4 Повинна бути реалізована можливість формування 
історії станів апаратно-програмними модулями 
системи у вигляді таблиці. 

«апаратно-програмний 
модуль», «стан» 

RQ4 

5 Повинна бути реалізована можливість створення 
активностей на основі підходу «якщо» -> «то», як 
«якщо» має виступати умова (стан об'єкта), «то» - 
стан деякого об'єкта в яке, в яке він може перейти 
по команді. 

«активність», 
«стан» 

RQ5 

6 Система повинна підтримувати можливість роботи 
з пристроєм типу «телевізор». Необхідно надати 
можливість змінити стан: 
«Увімкнути»/«Вимкнути»/«Перемикати 
канал»/«Збільшити рівень звуку»/«Зменшити 
рівень звуку». 

«увімкнути», 
«вимкнути», «стан» 

RQ6 
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Продовження таблиці 1 
7 Система повинна підтримувати можливість роботи 

з пристроєм типу «світильник». Необхідно надати 
можливість «Увімкнути»/«Вимкнути»/«Збільшити 
яскравість»/«Зменшити яскравість». 

«система», 
«увімкнути», 
«вимкнути» 

RQ7 

8 Система повинна підтримувати можливість роботи 
з пристроєм типу «Датчик руху». Необхідно надати 
можливість отримувати дані про рух, 
використовувати їх в якості вхідних даних для 
активностей. 

«система», «датчик», 
«активність», 
«рух» 

RQ8 

9 Система повинна підтримувати можливість роботи 
з пристроєм типу «датчик». Необхідно надати 
можливість отримувати дані про освітленості, 
використовувати їх в якості вхідних даних для 
активностей. 

«система», «датчик», 
«активність», 
«освітленість» 

RQ9 

10 Система повинна підтримувати можливість роботи 
з пристроєм типу «Датчик відкриття дверей». 
Необхідно надати можливість отримувати дані про 
відкриття дверей, використовувати їх в якості 
вхідних даних для активностей. 

«система», «датчик», 
«активність», 
«відкриття» 

RQ10 

 

Експеримент було проведено за допомогою розробленого програмного 

прототипу з наступною архітектурою (рис. 2). 

 
Рис. 2.-  Архітектура програмного прототипу для аналізу вимог 

В результаті латентно-семантичного аналізу з подальшим використанням 

показника кореляції Пірсона для вимог, зазначених в таблиці 1 були отримані 

наступні результати (див. Таблицю 2): 
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Таблиця 2. – Результати експериментальних розрахунків 

  RQ1 RQ2 RQ3 RQ4 RQ5 RQ6 RQ7 RQ8 RQ9 RQ
10 

RQ1 1                   

RQ2 0,433554
98 1                 

RQ3 0,478091
44 

0,5803
81 1               

RQ4 0,188982
24 

-
0,1147

08 

0,632455
532 1             

RQ5 
-

0,285714
29 

-
0,3468

44 

-
0,059761

43 
0,188982237 1           

RQ6 0,059761
43 

-
0,5803

81 
-0,55 -

0,158113883 
0,059761

43 1         

RQ7 0,188982
24 

-
0,4588

31 

-
0,316227

77 

-2,11106E-
14 

-
0,377964

47 
0,79056942 1       

RQ8 0,188982
24 

-
0,4588

31 

-
0,316227

77 

-9,97807E-
15 

0,188982
237 0,31622777 2,3E-

14 1     

RQ9 0,188982
24 

-
0,4588

31 

-
0,316227

77 

-7,83402E-
15 

0,188982
237 0,31622777 2,5E-

14 1 1   

RQ10 0,188982
24 

-
0,4588

31 

-
0,316227

77 

-7,83402E-
15 

0,188982
237 0,31622777 2,5E-

14 1 1 1 

 

Результати, наведені в таблиці 2 відображають кореляцію Пірсона між 

вимогами, данні про схожість яких засновані на латентно-семантічному аналізі 

за ключовими словами, наведеними в таблиці 1. Засновуючись на підході до 

класифікації вимог[4] та результатах латентно-семантічного аналізу вимоги було 

класифіковано наступним чином: 

- зеленим кольором виділено вимоги, які можна віднести до варіабельних 

(коефіцієнт кореляції яких знаходиться в межах від 0,25 до 0,75); 

- жовтим кольором виділено вимоги, які можна віднести до «core» вимог 

(коефіцієнт кореляції яких знаходиться в межах від 0,75 до 1); 

- інші вимоги віднесено до класу «нові». 

   Висновки 
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Таким чином, можна зробити висновок, що лише 2 вимоги з зазначеного 

списку повністю нові та потребують розробки з повного початку, 5 вимог мають 

схожість з іншими вимогами та потребують аналізу та модифікації програмних 

артефактів на подальших етапах розробки, та 3 вимоги, які можна віднести до 

«core», що означає що для реалізації цих вимог можуть бути використані вже 

існуючі програмні артефакти. 
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Применение различных технических устройств, мелкого и крупного 

оборудования на производствах ставит определенные условия при его установке 

и обслуживании. В связи с чем в настоящее время актуальным является ряд 

вопросов касательно правильной эксплуатации, уменьшения износа деталей и 

предупреждения неисправностей производственных машин. Если рассматривать 

совокупность данных вопросов, то будет очевидно, что для их совместного 

решения целесообразно применять методы неразрушающего контроля и 

диагностики в процессе работы оборудования. 

Существует множество видов неразрушающего контроля, как активных – 

с применением внешнего воздействия, так и пассивных – без внешнего 

вмешательства. Если цель диагностики на предприятии – это наблюдение за 

техническим состоянием оборудования в «режиме реального времени», то более 

актуальны пассивные методы, которые мы и рассмотрим. Одним из наиболее 

удобных и легких в эксплуатации является вибродиагностический метод. Он 

позволяет по записанной вибрации работы всей машины либо ее отдельных 
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узлов определить наличие дефекта и определить какой именно это дефект. То 

есть диагностическим признаком технического состояния объекта является 

записанный виброакустический сигнал, возбуждаемый машиной в процессе ее 

функционирования. 

Полученная таким образом информация является достоверной и 

постоянной, так как избежать механических колебаний на практике практически 

невозможно, ибо они обусловлены динамическими явлениями, наличием 

допусков, зазоров, контактов поверхностей и т.д. Перед проведением анализа 

сигнала проводят его фильтрации с помощью полосового фильтра с целью 

выделения той части спектра сигнала, на которую приходится большая часть 

мощности составляющей от диагностируемой кинематической пары. Такая 

частотная фильтрация обеспечивает подавление низкочастотной составляющей 

сигнала и увеличение соотношения сигнал/помеха. Помехи – это все 

составляющие сигнала, не относящиеся к исследуемому участку.   

Анализ сигнала может проводится рядом методов, например: по 

параметрам временного представления, по спектру (спектральный анализ), по 

спектру огибающей, с помощью вейвлет-преобразований и т.д.  Однако, 

применение указанных методов вручную имеет общую проблему – отсутствие 

однозначной, детерминированной зависимости между расчетной частотой 

проявления дефекта детали механизма и фактическим частотным составом 

измеренного спектра вибрации. Это происходит по причине того, что физика 

процесса генерации и распространения колебаний по корпусу машины слишком 

сложна для аналитического расчета. Из чего можно сделать вывод о большой 

сложности и трудозатратности проведения ручной классификации дефектов. [2] 

Проведя литературный обзор и ознакомившись с современными 

направлениями научной деятельности в этой области [1], [5], были сделаны 

выводы о перспективности применения сверточных нейронных сетей (СНС) для 

распознавания графических образов, соотносящихся с техническим состоянием 

оборудования.  
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Для эффективного применения СНС необходимо создавать однотипные 

изображения, которые будут хранить в себе набор данных о сигнале. Как было 

сказано выше, достаточное количество информации можно получить 

посредством частотного анализа, то есть при создании спектров и спектрограмм 

сигнала. Проведенная оценка литературы [6], [7] не дает определенных ответов 

относительно зависимости способа построения спектрограмм (ее внешнего вида) 

от точности классификации СНС. 

Целью проводимых исследований является определение наиболее 

эффективной настройки формирования спектрограмм с целью дальнейшего 

применения в классификации сверточными нейронными сетями. Задачами 

исследований является разработка методов предобработки виброакустического 

сигнала, создание спектрограмм с различными настройками, разработка метода 

распознавания технического состояния оборудования по созданным 

спектрограммам и сравнение результатов работы СНС в зависимости от 

настройки спектрограмм. 

С целью решения вышепоставленной проблемы, в данной работе 

рассматриваются процессы предобработки сигнала, настройки графического 

материала и СНС. Процесс обработки записанного виброакустического сигнала 

заключается в использовании методов цифровой обработки сигналов (ЦОС). 

Они позволяют проводить ряд операций над сигналами, а именно сжатие, анализ 

и фильтрацию, и являются современным способом выделения полезной 

составляющей сигнала, повышения соотношения сигнал/помеха. Одним из 

методов ЦОС является применение различных цифровых фильтров, например, 

таких как: фильтры с конечной (КИХ) и бесконечной (БИХ) импульсной 

характеристикой, фильтры верхних (ФВЧ) и нижних (ФНЧ) частот и т.д. В 

данной работе использовались фильтры ФВЧ и ФНЧ для очистки сигнала от 

акустического шума и помех, не относящихся к вибрационным параметрам. [3] 

Следующим этапом анализа вибрационного сигнала является 

формирование графического материала по полученным данным. Спектральный 
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анализ – это метод обработки сигналов, который позволяет выявить частотный 

состав сигнала. Принцип получения спектрограмм заключается в применении 

оконного преобразования Фурье (short-time Fourier transform, STFT). Оно имеет 

большие возможности по анализу сигнала, медленно изменяющегося во времени 

(связанных с соударениями деталей, заеданиями механизмов). STFT позволяет 

получить спектрограмму в виде цветного изображения зависимости амплитуды 

от частоты и времени. В данной работе рассмотрены такие настройки 

спектрограмм, как длина окна и частотное разрешение. 

Классификация созданных спектрограмм проводилась посредством 

использования созданной сверточной нейронной сети. Данный тип нейросетей 

был выбран по причине их специализации на обработке изображений, а также 

из-за высокой точности, скорости обработки данных и возможности работы с 

непрерывным потоком информации. 

Ранее уже были проведены исследования по применению СНС для 

диагностики технического состояния роторной установки по спектрограмме 

излучаемого шума [4]. Однако, из данного исследования нельзя было сделать 

вывод о влиянии настроек спектрограмм вибросигнала на результат. 

С целью изучения возможностей повышения информативности 

спектрограмм виброакустического сигнала, записанного от работающего 

оборудования, был проведен ряд исследований вибродиагностики на базе 

кафедры ПМиИТС в МГУПП на созданном экспериментальном стенде (рис.1, а). 

Данный стенд предназначен для исследования способов диагностирования 

дефектов зубчатых передач. В его состав входит преобразователь частоты 

переменного тока (1), позволяющий регулировать частоту вращения 

электродвигателя (2) мощностью 370 Вт в диапазоне от 100 до 3000 об/мин. Вал 

электродвигателя посредством кулачковой муфты (3) соединен с валом, на 

котором установлена шестерня (4) с модулем зубьев – 2,5 мм и числом зубьев – 

26. Шестерня входит в зацепление с зубчатым колесом (5), которое имеет 44 

зуба. Валы установлены в шариковых подшипниках типа 6002-2RS. Измерения 
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вибрации подшипниковых узлов проводились с помощью акселерометра типа 

KD39 (6). Нагрузка на передачу создавалась с помощью электромагнитного 

тормоза (7). Для моделирования эксцентриситета и дефектов зубьев в составе 

стенда находятся наборы эксцентриковых втулок и зубчатых колес (8). 

Рис. 1. Экспериментальная установка: а) стенд с измерительной аппаратурой, б) 
шестерня с локальным дефектом зуба 

 
Оцифровка и запись аналогового сигнала с датчика вибрации 

осуществлялась с помощью внешнего аналого-цифрового преобразователя 

(АЦП) типа Е-440 (9) ООО «Л КАРД». Частота дискретизации 

виброакустического сигнала составляла 30 кГц. Измерения осуществлялись с 

помощью программы LGraph2 ООО "Л КАРД", а затем передавались в пакет 

программ Matlab 2020a для дальнейшей обработки, анализа и классификации 

технического состояния посредством нейронной сети. 

В ходе проведение исследования была проведена серия экспериментов при 

различных технических состояниях зубчатой передачи: 1) исправная и 

выверенная передача; 2) перекос колес на угол φ=1 градус; 3) увеличение 

межосевого расстояния на b=1,2 мм; 4) эксцентриситет шестерни δ=0,3 мм; 5) 

эксцентриситет шестерни δ=0,3 мм и локальный дефект подшипника; 6) 

эксцентриситет колеса δ=0,75 мм; 7) локальный дефект зуба шестерни 

(уменьшение толщины зуба по делительной окружности на 0,5 мм) (рис.1,б); 8) 

локальный дефект зуба шестерни и локальный дефект подшипника. Частота 
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вращения электродвигателя – 750 об/мин. Нагрузочное устройство создавало 

момент сопротивления на ведомом валу – 4 Н∙м. 

Измеренный с помощью акселерометра и оцифрованный сигнал был 

обработан в пакете программ Matlab 2020a [3]. Обработка осуществлялась 

методами ЦОС, а именно было проведено масштабирование вибросигнала и 

цифровая фильтрация. Исходя из записанного сигнала, для фильтрации были 

созданы ФВЧ и ФНЧ с частотой среза 10 Гц и 14 кГц соответственно. 

Создание спектрограмм проводилось посредством стандартной функции 

«spectrogram», которая основывается на функции STFT и имеет ряд настроек. 

Для исследования были выбраны две ключевые позиции – изменение длины окна 

и изменение частотного разрешения. Длина окна «window» анализирующей 

функции напрямую влияет на отображение частоты во времени. Известно, что 

при увеличении длины окна повышается четкость (прямолинейность границ) 

отображения частот. Одновременно с этим, для настройки частотного 

разрешения могут быть применены внутренние функции «reassigned» и 

«MinThresHold», которые подразумевают переназначение значений спектра 

мощности (в зависимости от местоположения центра энергии) и обнуление тех 

значений, которые меньше -30 дБ (экспериментально усредненное значение) 

соответственно. Использование указанных двух настроек позволяют отбросить 

«лишние» данные в спектре и повысить разрешение спектра. 

 Для проведения эксперимента были выбраны 3 варианта длины окон и два 

варианта настройки разрешения, т.е. в общей сумме были созданы 6 наборов 

данных, на которых проверялась точность распознавания технических состояний 

сверточной нейросетью. Длины окон – 256, 512 и 1024; настройки разрешения – 

наличие части кода (’reassigned’, ‘MinThresHold’, -30), либо ее отсутствие. На 

рис.2 показаны типичные изображения спектрограмм, построенных на основе 

сигналов с различными состояниями машины, при значении длины окна 512 и 

наличии/отсутствии настроек разрешения.  
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Нейросетевой анализ и классификация изображений осуществлялась 

также в пакете программ Matlab 2020a. Архитектура сверточной нейронной сети 

была разработана под заданный объект исследования (спектрограммы): 

layers = [ 

    imageInputLayer([781 781 3],"Name","imageinput") 

    convolution2dLayer([3 3],12,"Name","conv_1","Padding","same","Stride",[2 2]) 

    batchNormalizationLayer("Name","batchnorm_1") 

    reluLayer("Name","relu_1") 

    maxPooling2dLayer([3 3],"Name","maxpool_1","Padding","same","Stride",[2 2]) 

    convolution2dLayer([3 3],24,"Name","conv_2","Padding","same") 

    batchNormalizationLayer("Name","batchnorm_2") 

    reluLayer("Name","relu_2") 

    maxPooling2dLayer([3 3],"Name","maxpool_2","Padding","same","Stride",[2 2]) 

    convolution2dLayer([3 3],48,"Name","conv_3","Padding","same") 

    batchNormalizationLayer("Name","batchnorm_3") 

    reluLayer("Name","relu_3") 

    maxPooling2dLayer([3 3],"Name","maxpool_3","Padding","same","Stride",[2 2]) 

    convolution2dLayer([3 3],48,"Name","conv_4","Padding","same") 

    batchNormalizationLayer("Name","batchnorm_4") 

    reluLayer("Name","relu_4") 

    maxPooling2dLayer([3 3],"Name","maxpool_4","Padding","same","Stride",[2 2]) 

    convolution2dLayer([3 3],48,"Name","conv_5","Padding","same") 

    batchNormalizationLayer("Name","batchnorm_5") 

    reluLayer("Name","relu_5") 

    maxPooling2dLayer([4 1],"Name","maxpool_5","Padding","same","Stride",[2 2]) 

    dropoutLayer(0.2,"Name","dropout") 

    fullyConnectedLayer(8,"Name","fc") 

    softmaxLayer("Name","softmax") 

    classificationLayer("Name","classoutput")]; 
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В проводимых экспериментах использовалась база данных, состоящая из 

3840 изображений спектрограмм (по 640 для каждого из 6 вариантов настроек, 

каждый из которых включает в себя 8 состояний по 80 изображений). 

Тренировочная база данных для нейронной сети составляла 70% и выбиралась 

случайным образом, оставшиеся 30% – проверочные данные. Результаты 

обучения нейронной сети на 6 наборах данных представлены на рис.3, где 

зеленым цветом выделен лучший результат точности, а красным – худший. 

Также на рис.4 представлены графики процесса обучения и проверки СНС. 
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Рис. 2. Спектрограммы вибрации при различных состояниях: 1) исправная и выверенная 
передача; 2) перекос колес на угол φ=1 градус; 3) увеличение межосевого расстояния на 

b=1,2 мм; 4) эксцентриситет шестерни δ=0,3 мм; 5) эксцентриситет шестерни δ=0,3 мм 
и локальный дефект подшипника; 6) эксцентриситет колеса δ=0,75 мм; 7) локальный 

дефект зуба шестерни (уменьшение толщины зуба по делительной окружности на 0,5 мм); 
8) локальный дефект зуба шестерни и локальный дефект подшипника; и при различных 

настройках: строка а] – отсутствие настроек; б] наличие настроек 

Рис. 3. Результаты обучения сверточной нейронной сети в зависимости от настроек 
спектрограмм 
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Рис. 4. Графики обучения и проверки СНС на спектрограммах с размером окна 512 и 

наличием настроек разрешения 

Результаты обучения и тестовых проверок созданной сверточной 

нейросети показали достаточную достоверность распознавания одного из 

восьми технических состояний зубчатой передачи по спектрограммам 

вибросигнала на уровне 88–94 %. 

Данные исследования показали достаточно высокую эффективность 

классификации технического состояния зубчатой передачи по изображениям 

спектрограмм вибрационного сигнала вне зависимости от настройки 

графического материала. Общие значения достоверности классификации 

составляют приблизительно 91,5%.  

Однако, мы также можем сделать вывод, что наиболее информативными 

являются спектрограммы с размером окна 512, настройка их частотного 

разрешения не оказала значительно влияния на результат. Дальнейшие 

исследования связаны с изучением возможностей повышения точности 

распознавания технического состояния, с целью расширения универсальных 

возможностей сверточных нейросетей, а также изучения наиболее 

информативных графических отображений сигналов. 
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ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ 

Андриа нова Е.В.  

К МЕТОДИКЕ ЧТЕНИЯ ЛЕКЦИЙ ПО ФИЗИКЕ В РЕЖИМЕ СИСТЕМЫ 

ЭЛЕКТРОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕМУ ВНЕШНИЙ 

ФОТОЭФФЕКТ И ЭФФЕКТ КОМПТОНА 

 

Е.В.Андрианова 

Минск, БГУИР 

 

В настоящее время, в условиях сложной эпидемиологической обстановки 

студенты должны иметь доступ к самому качественному образованию. В связи с 

этим весьма актуальны материалы по подготовке студентов в режиме 

электронного обучения. В БГУИР проведена колоссальная работа в этом 

направлении. Подготовлен целый комплекс материалов для обеспечения 

студентов такими материалами, что включает лекционный курс, практические, а 

также лабораторные занятия и проверочные тесты. 

В данной работе рассмотрим часть, касающуюся квантовой физики, а 

именно явление фотоэффекта и эффекта Комптона.   

В программе раздела «Квантовая теория взаимодействия 

электромагнитного излучения с веществом» важное место занимает параграф 

про внешний фотоэффект и эффект Комптона. В материале этих вопросов 

наглядно раскрывается как на практике подтверждается теория Планка. 

Эйнштейн предположил, что свет может не только испускаться, но и 

распространяться и поглощаться порциями (фотонами). Что наглядно изложено 

в лекции курса.  

Понимание фотоэлектрического эффекта необходимо студентам 

технических ВУЗов, так как оно лежит в основе фотоэлектронной спектроскопии 
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– метода локального, неразрушающего анализа тел на поверхности и 

приповерхностной области образцов. 

С эффектом Комптона, в отличие от фотоэффекта, студенты сталкиваются 

впервые, так как описание этого явления не предусмотрено школьной 

программой. Тем более важно объяснить учащимся, что классическая теория не 

в состоянии объяснить закономерности комптоновского рассеяния. В 

материалах лекции электронного образования эта тема раскрывается очень 

подробно.  

Также, следует отметить, что оба эти явления, а также явление образования 

электрон-позитронных пар, которое рассмотрено в этом курсе несколько далее 

являются наглядным отражением одного из основных философских законов 

«перехода количества в качество», так как при увеличении энергии налетающего 

фотона будут реализовываться разные эффекты. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ІКТ НА УРОКАХ – ІНДИКАТОР ДІЯЛЬНОСТІ 

СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА 

 

Родюк Тетяна Михайлівна 
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напрямку підготовки (спеціальності) 

014 «Середня освіта (Математика)» 

Університету Григорія Сковороди в Переяславі 
 

Широке застосування сучасних освітніх технологій є важливою ознакою 

модернізації освіти, адже за їх допомогою відбувається проєктування, розробка, 

застосування, управління та оцінка навчальних ресурсів для реалізації 

теорії та практики навчання. 

У порівнянні з традиційною освітньою 

технологією комп'ютерні технології навчання оновлюють процес викладання, 

методи та засоби навчання, призводять до цілісності освіти та фундаментальних 

реформ, роблять глибокий і широкий вплив на освітні думки, ідеї, зміст 

навчання, методи, стилі організації навчання,а також викликає нові вимоги щодо 

зміни ролі вчителя.  

Основне завдання використання комп’ютерних технологій полягає в 

розширенні інтелектуальних можливостей людини, з одного боку, і здатності 

використовувати інформацію, щоб отримувати її за допомогою комп’ютера, з 

іншого. Комп’ютерні технології економлять час, підвищують мотивацію, 

дозволяють всебічно та швидко перевірити знання та навички, підвищують 

інтерес до уроку. 

Мета доповіді – показати можливості комп’ютерних технологій при 

вивченні математики в середній та старшій школі. 
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Математика старшої та середньої школи є одним зі складних навчальних 

предметів, тому, щоб максимізувати ефективність навчання, учитель має знайти 

оптимальне поєднання інструментів, методів навчання і технологій. 

Можливі варіанти використання інструментів ІКТ в освітньому процесі: 

• урок з підтримкою мультимедіа – в класі один комп’ютер, він використовується 

не тільки вчителем в якості «електронної дошки» (демонстрація малюнків, 

експериментів, віртуальних екскурсій), а й учням для захисту проєктів; 

• урок проводиться з комп’ютерною підтримкою - кілька комп’ютерів (зазвичай 

в комп’ютерному класі), всі учні працюють на них одночасно або по черзі 

виконують лабораторні роботи, тести, навчальні вправи; 

• урок, інтегрований з інформатикою, проходить в комп’ютерному класі та має 

наступні завдання: по-перше, розробка навчального матеріалу з використанням 

ПК для створення кросвордів, графіків, ігор, таблиць і діаграм; по-друге, вивчити 

можливості різних комп’ютерних програм; 

• працювати з електронним підручником (можливо, дистанційним) за допомогою 

спеціальних систем навчання, де традиційні уроки з предмета замінюються 

самостійною роботою учнів з електронними інформаційними ресурсами [1].  

Найбільш ефективно використовувати інформаційні технології на уроках 

математики при вивченні нової теми, демонстрації моделей, моделювання, 

відпрацювання певних навичок і здібностей та контролю знань. Для цього дуже 

корисним є математичний додаток «GeoGebra», який відповідає сучасним 

освітнім стандартам. 

За допомогою GeoGebra можна швидко створювати високоякісні графічні 

зображення математичних об’єктів (графіки функцій, графіки рівнянь, 

геометричні фігури, формули тощо) та розв’язувати різноманітні типи 

математичних задач з: 

• елементарної математики (обчислення та перетворення виразів, графічне 

розв’язування рівнянь, нерівностей та їх систем); 
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• початків математичного аналізу (дослідження функції за допомогою 

похідної; виконання чисельного інтегрування та його геометрична ілюстрація; 

знаходження первісної, похідної функції); 

• планіметрії (побудова різноманітних геометричних фігур; обчислення: 

площ, вимірювання відрізків та кутів, перетворення фігур); 

• стереометрії (побудова геометричних тіл та їх комбінацій, розгорток, 

перерізів). 

Система динамічної математики «GeoGebra» має великий набір 

інструментів для створення динамічних інтерактивних моделей. Уроки, на яких 

використовується дана система комп'ютерної математики, ефективні не тільки з 

точки зору естетичної привабливості, але і сприяють активізації різних каналів 

сприйняття учнів, тим самим реалізуючи принципи доступності та наочності [4]. 

Робота з мультимедійним та інтерактивним обладнанням підвищує інтерес 

учнів до предмета, дає можливість створити цікавий урок з комп’ютерною 

підтримкою, підвищує наочність і динаміку процесів уявлення і засвоєння 

матеріалу, а головне, дозволяє встановити миттєвий зворотний зв’язок. 

Використання технологій ІКТ є перспективним, оскільки дозволяє: 

1) комплексно розв’язувати освітні, виховні та розвиваючі завдання; 

2) ставити кожному здобувачу освіти (завдяки можливостям, що 

надаються засобами ІКТ) конкретні завдання залежно від його здібностей, 

мотивації, рівня підготовки; 

3) застосовувати різні види освітніх електронних засобів, які активізують 

освітню діяльність; 

4) частково звільнити вчителя від виконання інформаційних, навчальних 

та контрольних функцій; 

5) сформувати навички самостійного засвоєння знань; 

6) розвинути навички пошуку, збору та обробки інформації в Інтернеті; 

7) стимулювати позитивну мотивацію до навчання шляхом інтеграції всіх 

форм наочності; 
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8) проводити освітню діяльність з негайним зворотнім зв’язком і 

розвиненою системою допомоги. 

Таким чином, використання інформаційних технологій в процесі навчання 

математики дають учням можливість краще пізнати самих себе, створювати 

траєкторію індивідуального навчання, навички самостійного опанування 

навчальним предметом. 
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ВЫВОД ФОРМУЛЫ ДЛЯ ВРЕМЕНИ ЖИЗНИ СИНГЛЕТНОГО 

СОСТОЯНИЯ ДЕЙТРОНА В МАГНИТНОМ ПОЛЕ В МОДЕЛИ 

ПАРАБОЛИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 

Серый Алексей Игоревич 

к.ф.-м.н., доцент, доцент кафедры общей и теоретической физики физико-

математического факультета Учреждения образования «Брестский 

государственный университет имени А.С. Пушкина» 

 

Несмотря на то, что в синглетном состоянии, как и в триплетном, 

существует притяжение между протоном и нейтроном, глубина потенциальной 

ямы мала для образования связанного состояния [1, с. 12, 21], поэтому в этом 

случае у дейтрона существует только виртуальный уровень с энергией 𝜀𝜀 ≈ 70 кэВ 

[1, c. 16]. Он мог бы превратиться в реальный, если бы потенциальная яма в 

синглетном состоянии была немного глубже, но на сегодняшний день способы 

повышения интенсивности ядерных сил между двумя нуклонами за счет 

внешнего воздействия неизвестны. 

В качестве альтернативного варианта увеличения глубины потенциальной 

ямы можно рассмотреть воздействие внешним магнитным полем. Ю.А. Бычков 

в 1960 г. показал, что достаточно интенсивное внешнее магнитное поле может 

привести к появлению связанного состояния при сколь угодно мелкой яме [2, с. 

557]. В [3, c. 322–331], в частности, было показано, что в модели параболического 

потенциала связанное состояние у синглетного дейтрона возникает при 

магнитных полях с индукцией 𝐵𝐵 > 2,81⋅1018 Гс, а разработанный Ю.А. Бычковым 

приближенный алгоритм вычисления энергии связанного состояния можно 

применять при 𝐵𝐵  ≫  5,18⋅1018 Гс. Полученные результаты опирались на 

известное точное аналитическое решение задачи для гармонического 
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осциллятора в постоянном однородном магнитном поле [4, с. 179], причем 

потенциал был выбран в виде 

 

𝑈𝑈(𝑟𝑟) = �−𝑈𝑈0(1− 𝑟𝑟2 𝑅𝑅2⁄ ), 𝑟𝑟 ≤ 𝑅𝑅,
0, 𝑟𝑟 > 𝑅𝑅  �,     (1) 

 

Аналогичный по своей структуре потенциал был выбран в [5, с. 87–94] для 

описания основного состояния дейтрона. При этом в [3, с. 325] для потенциала, 

описывающего синглетное состояние, были получены значения параметров 𝑅𝑅 = 

𝑅𝑅𝑠𝑠  ≈ 2,36⋅10–13 см, 𝑈𝑈0  = 𝑈𝑈0𝑠𝑠  ≈ 35,73 МэВ, а в [5, с. 89] для потенциала, 

описывающего основное состояние, были получены возможные пары значений: 

а) 𝑅𝑅 = 𝑅𝑅𝑡𝑡
(1) ≈ 4,06⋅10–13 см, 𝑈𝑈0 = 𝑈𝑈0𝑡𝑡

(1) ≈ 26,9 МэВ; б) 𝑅𝑅 = 𝑅𝑅𝑡𝑡
(2) ≈ 4,63⋅10–13 см, 𝑈𝑈0 = 

𝑈𝑈0𝑡𝑡
(2) ≈ 21,6 МэВ. Отсюда видно, что выполняются соотношения 

 

𝑅𝑅𝑠𝑠 < 𝑅𝑅𝑡𝑡
(1), 𝑅𝑅𝑠𝑠 < 𝑅𝑅𝑡𝑡

(2).     (2) 

 

В [5, с. 93] было показано, что при таких параметрах уровень энергии 

основного состояния дейтрона при любом значении индукции магнитного поля 

находится ниже уровня энергии связанного синглетного состояния. Это 

позволяет перейти к оценке времени жизни связанного синглетного состояния 

дейтрона в магнитном поле. Время жизни связанного синглетного состояния 

может быть найдено в соответствии с общей формулой [6, с. 239] 

 

𝜏𝜏 = 1
𝑤𝑤

,       (3) 

 

где 𝑤𝑤  – вероятность соответствующего радиационного перехода в единицу 

времени. В дипольном приближении ее можно найти по формуле [2, с. 237] 
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𝑤𝑤 = 4𝑗𝑗3

3ħ𝑐𝑐3
�𝑀𝑀𝑓𝑓𝑖𝑖�

2.      (4) 

 

При этом 𝑀𝑀𝑓𝑓𝑖𝑖  – матричный элемент искомого перехода, а 𝑗𝑗  – частота 

излучения фотона, которая находится из соотношения 

 

𝑗𝑗 = 𝐸𝐸𝑖𝑖−𝐸𝐸𝑓𝑓
ħ

,              (5) 

 

где 𝑈𝑈𝑖𝑖  и 𝑈𝑈𝑓𝑓  – энергия начального и конечного состояний, соответственно. В 

нашем случае начальное состояние – синглетное, когда магнитный момент равен 

нулю, поскольку равен нулю спин, а конечное состояние – основное состояние 

дейтрона, в котором магнитный момент 𝜇𝜇𝑑𝑑 отличен от нуля. 

 

𝑈𝑈𝑖𝑖 = −|𝜀𝜀𝑠𝑠(𝐵𝐵)|, 𝑈𝑈𝑓𝑓 = −|𝜀𝜀𝑡𝑡(𝐵𝐵)| − 𝜇𝜇𝑑𝑑𝐵𝐵,               (6) 

𝜇𝜇𝑑𝑑 = |𝑒𝑒|ħ
2𝑚𝑚𝑝𝑝𝑐𝑐

𝜎𝜎𝑑𝑑,      (7) 

 

где 𝑚𝑚𝑝𝑝 – масса протона, 𝜎𝜎𝑑𝑑 = 0,8574 [1, с. 9], 𝐵𝐵 – индукция внешнего магнитного 

поля, 𝑒𝑒  – элементарный заряд, ħ  – постоянная Планка, 𝑐𝑐  – скорость света в 

вакууме. Выражения для 𝜀𝜀𝑠𝑠(𝐵𝐵) и 𝜀𝜀𝑡𝑡(𝐵𝐵) имеют вид [3, с. 328; 5, с. 92]: 

 

−|𝜀𝜀𝑠𝑠(𝐵𝐵)| = ħ
2
��� 𝐵𝐵𝑒𝑒

𝑀𝑀𝑛𝑛𝑝𝑝
∗ 𝑐𝑐
�
2

+ 8𝑈𝑈0𝑠𝑠
𝑀𝑀𝑛𝑛𝑝𝑝
∗ 𝑅𝑅𝑠𝑠2

+ �
2𝑈𝑈0𝑠𝑠
𝑀𝑀𝑛𝑛𝑝𝑝
∗ ∙ 1

𝑅𝑅𝑠𝑠
− 𝐵𝐵𝑒𝑒

𝑀𝑀𝑛𝑛𝑝𝑝
∗ 𝑐𝑐
� − 𝑈𝑈0𝑠𝑠,  (8) 

−�𝜀𝜀𝑡𝑡
(𝑚𝑚)(𝐵𝐵)� = ħ

2
��� 𝐵𝐵𝑒𝑒

𝑀𝑀𝑛𝑛𝑝𝑝
∗ 𝑐𝑐
�
2

+ 8𝑈𝑈0𝑡𝑡
(𝑚𝑚)

𝑀𝑀𝑛𝑛𝑝𝑝
∗ 𝑅𝑅𝑡𝑡

(𝑚𝑚)2 + �2𝑈𝑈0𝑡𝑡
(𝑚𝑚)

𝑀𝑀𝑛𝑛𝑝𝑝
∗ ∙ 1

𝑅𝑅𝑡𝑡
(𝑚𝑚) −

𝐵𝐵𝑒𝑒
𝑀𝑀𝑛𝑛𝑝𝑝
∗ 𝑐𝑐
� − 𝑈𝑈0𝑡𝑡

(𝑚𝑚), 𝑚𝑚 = 1,2.  (9) 

 

При этом 𝑀𝑀𝑛𝑛𝑝𝑝
∗  – приведенная масса протона и нейтрона. 
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Выражение для матричного элемента 𝑀𝑀𝑓𝑓𝑖𝑖 в (4) составим в соответствии со 

структурой матричного элемента 𝜇𝜇𝑓𝑓𝑖𝑖 фотомагнитного расщепления дейтрона (в 

соответствии с принципом детального равновесия) [7, с. 396–398]: 

 

𝑀𝑀𝑓𝑓𝑖𝑖 = 𝜇𝜇𝑓𝑓𝑖𝑖 = |𝑒𝑒|ħ
2𝑚𝑚𝑝𝑝𝑐𝑐

𝜎𝜎𝑑𝑑 ∫Ψ𝑓𝑓
∗ Ψ𝑖𝑖𝑑𝑑𝑉𝑉 = 𝜇𝜇𝑑𝑑 ∫Ψ𝑓𝑓

∗ Ψ𝑖𝑖𝑑𝑑𝑉𝑉.            (10) 

 

где Ψ𝑖𝑖  – волновая функция начального состояния (в нашем случае – 

синглетного), Ψ𝑓𝑓  – волновая функция конечного состояния (в нашем случае – 

основного). 

Поскольку наличие квантующего магнитного поля придает задаче 

цилиндрическую симметрию, интеграл в (10) следует переписать в 

цилиндрических координатах, когда 

 

𝑑𝑑𝑉𝑉 = 2𝜋𝜋𝜋𝜋𝑑𝑑𝜋𝜋𝑑𝑑𝑑𝑑.      (11) 

 

Кроме того, в синглетном и основном состояниях волновые функции 

должны различаться во внутренней и внешней областях потенциала (1). 

Внутренние области Ω𝑠𝑠1 и Ω𝑡𝑡1
(𝑚𝑚) (𝑚𝑚 = 1,2) соответствуют условиям 

 

Ω𝑠𝑠1:𝜋𝜋2 + 𝑑𝑑2 ≤ 𝑅𝑅𝑠𝑠2,     (12) 

Ω𝑡𝑡1
(𝑚𝑚):𝜋𝜋2 + 𝑑𝑑2 ≤ 𝑅𝑅𝑡𝑡

(𝑚𝑚)2, 𝑚𝑚 = 1,2.            (13) 

 

Внешние области Ω𝑠𝑠2 и Ω𝑡𝑡2
(𝑚𝑚) (𝑚𝑚 = 1,2) соответствуют условиям 

 

Ω𝑠𝑠2:𝑅𝑅𝑠𝑠2 < 𝜋𝜋2 + 𝑑𝑑2 < +∞,                 (14) 

 

Ω𝑡𝑡2
(𝑚𝑚):𝑅𝑅𝑡𝑡

(𝑚𝑚)2 < 𝜋𝜋2 + 𝑑𝑑2 < +∞, 𝑚𝑚 = 1,2.    (15) 
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Тогда, учитывая (2) и (11), можно переписать (10) в следующем виде: 

 

𝑀𝑀𝑓𝑓𝑖𝑖
(𝑚𝑚) = 2𝜋𝜋𝜇𝜇𝑑𝑑 �𝐼𝐼1

(𝑚𝑚) + 𝐼𝐼2
(𝑚𝑚) + 𝐼𝐼3

(𝑚𝑚)�, 𝑚𝑚 = 1,2,    (16) 

𝐼𝐼1
(𝑚𝑚) = ∫ Ψ𝑡𝑡1

(𝑚𝑚)∗Ψ𝑠𝑠1𝜋𝜋𝑑𝑑𝜋𝜋𝑑𝑑𝑑𝑑Ω1
, 𝑚𝑚 = 1,2,                  (17) 

𝐼𝐼2
(𝑚𝑚) = ∫ Ψ𝑡𝑡1

(𝑚𝑚)∗Ψ𝑠𝑠2𝜋𝜋𝑑𝑑𝜋𝜋𝑑𝑑𝑑𝑑Ω2
, 𝑚𝑚 = 1,2,         (18) 

𝐼𝐼3
(𝑚𝑚) = ∫ Ψ𝑡𝑡2

(𝑚𝑚)∗Ψ𝑠𝑠2𝜋𝜋𝑑𝑑𝜋𝜋𝑑𝑑𝑑𝑑Ω3
, 𝑚𝑚 = 1,2,                  (19) 

Ω1 = Ω𝑠𝑠1, Ω3 = Ω𝑡𝑡2
(𝑚𝑚),                (20) 

Ω2:𝑅𝑅𝑠𝑠2 < 𝜋𝜋2 + 𝑑𝑑2 ≤ 𝑅𝑅𝑡𝑡
(𝑚𝑚)2, Ω2 = Ω𝑡𝑡1

(𝑚𝑚)\Ω𝑠𝑠1 = Ω𝑠𝑠2\Ω𝑡𝑡2
(𝑚𝑚),𝑚𝑚 = 1,2.   (21) 

 

Приближенное выражение для волновой функции Ψ𝑠𝑠1  (синглетной во 

внутренней области потенциала (1)), согласно [8, с. 342–346], имеет вид: 

 

Ψ𝑠𝑠1(𝜋𝜋, 𝑑𝑑) = 𝐶𝐶1𝑠𝑠𝑒𝑒𝑥𝑥𝑒𝑒 �−
𝑧𝑧2

2ħ𝑅𝑅𝑠𝑠
∙ �2𝑀𝑀𝑛𝑛𝑝𝑝

∗ 𝑈𝑈0𝑠𝑠� 𝑒𝑒𝑥𝑥𝑒𝑒�−
𝑀𝑀𝑛𝑛𝑝𝑝
∗

4ħ
�� 𝐵𝐵𝑒𝑒

𝑀𝑀𝑛𝑛𝑝𝑝
∗ 𝑐𝑐
�
2

+ 8𝑈𝑈0𝑠𝑠
𝑀𝑀𝑛𝑛𝑝𝑝
∗ 𝑅𝑅𝑠𝑠2

𝜋𝜋2�. (22) 

 

Приближенное выражение для волновой функции Ψ𝑠𝑠2  (синглетной во 

внешней области по отношению к потенциалу (1)) имеет вид [8, с. 342–346]: 

 

Ψ𝑠𝑠2(𝜋𝜋, 𝑑𝑑) = 𝐶𝐶2𝑠𝑠𝑒𝑒𝑥𝑥𝑒𝑒 �−
1
ħ�2𝑀𝑀𝑛𝑛𝑝𝑝

∗ |𝜀𝜀𝑠𝑠(𝐵𝐵)||𝑑𝑑|� 𝑒𝑒𝑥𝑥𝑒𝑒 �− 𝐵𝐵𝑒𝑒
4ħ𝑐𝑐

𝜋𝜋2�.   (23) 

 

При этом коэффициенты 𝐶𝐶1𝑠𝑠 и 𝐶𝐶2𝑠𝑠 равны 

 

𝐶𝐶1𝑠𝑠 = 𝐴𝐴1𝑠𝑠

�𝐴𝐴2𝑠𝑠+𝐴𝐴3𝑠𝑠𝐴𝐴1𝑠𝑠2
,                (24) 
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𝐶𝐶2𝑠𝑠 = 1

�𝐴𝐴2𝑠𝑠+𝐴𝐴3𝑠𝑠𝐴𝐴1𝑠𝑠2
,               (25) 

где 

𝐴𝐴1𝑠𝑠 = �1 +
8𝑈𝑈0𝑠𝑠𝑀𝑀𝑛𝑛𝑝𝑝

∗ 𝑐𝑐2

(𝐵𝐵𝑒𝑒𝑅𝑅𝑠𝑠)2 �
1 6⁄

�
𝑈𝑈0𝑠𝑠

|𝜀𝜀𝑠𝑠(𝐵𝐵)|�
1 6⁄

× 

× 𝑒𝑒𝑥𝑥𝑒𝑒 �− 1
3

+ �𝐵𝐵𝑒𝑒
4𝑐𝑐
− 𝑀𝑀𝑛𝑛𝑝𝑝

∗

4
𝑓𝑓2𝑠𝑠�

2𝑅𝑅𝑠𝑠2

3ħ
+ 𝑅𝑅𝑠𝑠

6ħ �2𝑀𝑀𝑛𝑛𝑝𝑝
∗ �3�|𝜀𝜀𝑠𝑠(𝐵𝐵)| −�𝑈𝑈0𝑠𝑠��,          (26) 

𝐴𝐴2𝑠𝑠 = √2𝜋𝜋

�𝑀𝑀𝑛𝑛𝑝𝑝
∗ |𝜀𝜀𝑠𝑠(𝐵𝐵)|

∙ ħ
2𝑐𝑐
𝐵𝐵𝑒𝑒
�1 + 𝑓𝑓1𝑠𝑠 − 𝑒𝑒𝑥𝑥𝑒𝑒 �− 𝐵𝐵𝑒𝑒𝑅𝑅𝑠𝑠2

2𝑐𝑐ħ
� �𝑓𝑓1𝑠𝑠 + ∑ 𝑔𝑔𝑠𝑠𝑗𝑗∞

𝑗𝑗=1 ��,          (27) 

𝐴𝐴3𝑠𝑠 =
4𝜋𝜋ħ

𝑓𝑓2𝑠𝑠𝑀𝑀𝑛𝑛𝑝𝑝
∗ × 

× � �𝜋𝜋ħ𝑅𝑅𝑠𝑠
�2𝑈𝑈0𝑠𝑠𝑀𝑀𝑛𝑛𝑝𝑝

∗ �
1 4⁄ Ф ��2𝑅𝑅𝑠𝑠

ħ �2𝑈𝑈0𝑠𝑠𝑀𝑀𝑛𝑛𝑝𝑝
∗ � − 𝑒𝑒𝑥𝑥𝑒𝑒 �− 𝑅𝑅𝑠𝑠2𝑀𝑀𝑛𝑛𝑝𝑝

∗

2ħ
𝑓𝑓2𝑠𝑠�∑ ℎ𝑠𝑠𝑗𝑗∞

𝑗𝑗=0 �,        (28) 

𝑓𝑓1𝑠𝑠 = 𝑒𝑒𝑥𝑥𝑒𝑒 �− 2𝑅𝑅𝑠𝑠
ħ �2𝑀𝑀𝑛𝑛𝑝𝑝

∗ |𝜀𝜀𝑠𝑠(𝐵𝐵)|�,               (29) 

𝑓𝑓2𝑠𝑠 = �� 𝐵𝐵𝑒𝑒
𝑀𝑀𝑛𝑛𝑝𝑝
∗ 𝑐𝑐
�
2

+ 8𝑈𝑈0𝑠𝑠
𝑀𝑀𝑛𝑛𝑝𝑝
∗ 𝑅𝑅𝑠𝑠2

,                (30) 

𝑔𝑔𝑠𝑠𝑗𝑗 = �
𝐵𝐵𝑒𝑒
𝑐𝑐ħ�

𝑗𝑗
(2𝑗𝑗 − 1)‼

ħ2𝑗𝑗

�2�2𝑀𝑀𝑛𝑛𝑝𝑝
∗ |𝜀𝜀𝑠𝑠(𝐵𝐵)|�

2𝑗𝑗 × 

× �𝑓𝑓1𝑠𝑠 + (1 + 𝑓𝑓1𝑠𝑠)∑ 1
𝑘𝑘!
�
2𝑅𝑅𝑠𝑠�2𝑀𝑀𝑛𝑛𝑝𝑝

∗ |𝜀𝜀𝑠𝑠(𝐵𝐵)|

ħ
�

𝑘𝑘

2𝑗𝑗
𝑘𝑘=1 �,             (31) 

ℎ𝑠𝑠𝑗𝑗 = 1
𝑗𝑗!(2𝑗𝑗+1)

𝑅𝑅𝑠𝑠
2𝑗𝑗+1 �𝑀𝑀𝑛𝑛𝑝𝑝

∗

2ħ
𝑓𝑓2𝑠𝑠 −

�2𝑀𝑀𝑛𝑛𝑝𝑝
∗ 𝑈𝑈0𝑠𝑠

ħ𝑅𝑅𝑠𝑠
�

𝑗𝑗

,             (32) 

Ф(𝑥𝑥) = 1
√2𝜋𝜋

∫ 𝑒𝑒𝑥𝑥𝑒𝑒(−𝑡𝑡2 2⁄ )𝑑𝑑𝑡𝑡𝑥𝑥
0 .               (33) 

 

По аналогии с (22)–(33) можно построить волновые функции основного 

состояния дейтрона. Тогда приближенное выражение для волновых функций 
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Ψ𝑡𝑡1
(𝑚𝑚) (основного состояния во внутренней области потенциала (1)) принимает 

вид 

Ψ𝑡𝑡1
(𝑚𝑚)(𝜋𝜋, 𝑑𝑑) = 𝐶𝐶1𝑡𝑡

(𝑚𝑚)𝑒𝑒𝑥𝑥𝑒𝑒 �−
𝑑𝑑2

2ħ𝑅𝑅𝑡𝑡
(𝑚𝑚) ∙ �2𝑀𝑀𝑛𝑛𝑝𝑝

∗ 𝑈𝑈0𝑡𝑡
(𝑚𝑚)� × 

× 𝑒𝑒𝑥𝑥𝑒𝑒�−𝑀𝑀𝑛𝑛𝑝𝑝
∗

4ħ
�� 𝐵𝐵𝑒𝑒

𝑀𝑀𝑛𝑛𝑝𝑝
∗ 𝑐𝑐
�
2

+ 8𝑈𝑈0𝑡𝑡
(𝑚𝑚)

𝑀𝑀𝑛𝑛𝑝𝑝
∗ 𝑅𝑅𝑡𝑡

(𝑚𝑚)2 𝜋𝜋2�.              (34) 

 

При этом в (34) и дальнейших формулах считается, что соглашение о 

суммировании не распространяется на повторяющиеся индексы 𝑚𝑚, которые, как 

и в (34), принимают значения 1 или 2 в зависимости от выбранного набора 

параметров потенциала (1) для основного состояния. 

Приближенное выражение для волновой функции Ψ𝑡𝑡2
(𝑚𝑚)  (основного 

состояния во внешней области по отношению к потенциалу (1)) принимает вид 

 

Ψ𝑡𝑡2
(𝑚𝑚)(𝜋𝜋, 𝑑𝑑) = 𝐶𝐶2𝑡𝑡

(𝑚𝑚)𝑒𝑒𝑥𝑥𝑒𝑒 �−1
ħ
�2𝑀𝑀𝑛𝑛𝑝𝑝

∗ �𝜀𝜀𝑡𝑡
(𝑚𝑚)(𝐵𝐵)� |𝑑𝑑|� 𝑒𝑒𝑥𝑥𝑒𝑒 �− 𝐵𝐵𝑒𝑒

4ħ𝑐𝑐
𝜋𝜋2� ,𝑚𝑚 = 1,2.     (35) 

 

При этом коэффициенты 𝐶𝐶1𝑡𝑡
(𝑚𝑚) и 𝐶𝐶2𝑡𝑡

(𝑚𝑚) равны 

 

𝐶𝐶1𝑡𝑡
(𝑚𝑚) = 𝐴𝐴1𝑡𝑡

(𝑚𝑚)

�𝐴𝐴2𝑡𝑡
(𝑚𝑚)+𝐴𝐴3𝑡𝑡

(𝑚𝑚)𝐴𝐴1𝑡𝑡
(𝑚𝑚)2

,                (36) 

𝐶𝐶2𝑡𝑡
(𝑚𝑚) = 1

�𝐴𝐴2𝑡𝑡
(𝑚𝑚)+𝐴𝐴3𝑡𝑡

(𝑚𝑚)𝐴𝐴1𝑡𝑡
(𝑚𝑚)2

,      (37) 

где 

𝐴𝐴1𝑡𝑡
(𝑚𝑚) = �1 +

8𝑈𝑈0𝑡𝑡
(𝑚𝑚)𝑀𝑀𝑛𝑛𝑝𝑝

∗ 𝑐𝑐2

�𝐵𝐵𝑒𝑒𝑅𝑅𝑡𝑡
(𝑚𝑚)�

2 �

1 6⁄

�
𝑈𝑈0𝑡𝑡

(𝑚𝑚)

�𝜀𝜀𝑡𝑡
(𝑚𝑚)(𝐵𝐵)�

�

1 6⁄

× 



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

www.openscilab.org  Фізико-математичні науки 

© Серый А.И.   347 

× 𝑒𝑒𝑥𝑥𝑒𝑒 �−
1
3 + �

𝐵𝐵𝑒𝑒
4𝑐𝑐 −

𝑀𝑀𝑛𝑛𝑝𝑝
∗

4 𝑓𝑓2𝑡𝑡
(𝑚𝑚)�

2𝑅𝑅𝑡𝑡
(𝑚𝑚)2

3ħ + 

+ 𝑅𝑅𝑡𝑡
(𝑚𝑚)

6ħ �2𝑀𝑀𝑛𝑛𝑝𝑝
∗ �3��𝜀𝜀𝑡𝑡

(𝑚𝑚)(𝐵𝐵)� − �𝑈𝑈0𝑡𝑡
(𝑚𝑚)��,    (38) 

𝐴𝐴2𝑡𝑡
(𝑚𝑚) = √2𝜋𝜋

�𝑀𝑀𝑛𝑛𝑝𝑝
∗ �𝜀𝜀𝑡𝑡

(𝑚𝑚)(𝐵𝐵)�
∙ ħ

2𝑐𝑐
𝐵𝐵𝑒𝑒
�1 + 𝑓𝑓1𝑡𝑡

(𝑚𝑚) − 𝑒𝑒𝑥𝑥𝑒𝑒 �−𝐵𝐵𝑒𝑒𝑅𝑅𝑡𝑡
(𝑚𝑚)2

2𝑐𝑐ħ
� �𝑓𝑓1𝑡𝑡

(𝑚𝑚) + ∑ 𝑔𝑔𝑡𝑡𝑗𝑗
(𝑚𝑚)∞

𝑗𝑗=1 ��, (39) 

𝐴𝐴3𝑡𝑡
(𝑚𝑚) =

4𝜋𝜋ħ

𝑓𝑓2𝑡𝑡
(𝑚𝑚)𝑀𝑀𝑛𝑛𝑝𝑝

∗

⎝

⎛
�𝜋𝜋ħ𝑅𝑅𝑡𝑡

(𝑚𝑚)

�2𝑈𝑈0𝑡𝑡
(𝑚𝑚)𝑀𝑀𝑛𝑛𝑝𝑝

∗ �
1 4⁄ Ф��

2𝑅𝑅𝑡𝑡
(𝑚𝑚)

ħ
�2𝑈𝑈0𝑡𝑡

(𝑚𝑚)𝑀𝑀𝑛𝑛𝑝𝑝
∗ � − 

−𝑒𝑒𝑥𝑥𝑒𝑒 �−𝑅𝑅𝑡𝑡
(𝑚𝑚)2𝑀𝑀𝑛𝑛𝑝𝑝

∗

2ħ
𝑓𝑓2𝑡𝑡

(𝑚𝑚)�∑ ℎ𝑡𝑡𝑗𝑗
(𝑚𝑚)∞

𝑗𝑗=0 �,                          (40) 

𝑓𝑓1𝑡𝑡
(𝑚𝑚) = 𝑒𝑒𝑥𝑥𝑒𝑒 �− 2𝑅𝑅𝑡𝑡

(𝑚𝑚)

ħ
�2𝑀𝑀𝑛𝑛𝑝𝑝

∗ �𝜀𝜀𝑡𝑡
(𝑚𝑚)(𝐵𝐵)��,                (41) 

𝑓𝑓2𝑡𝑡
(𝑚𝑚) = �� 𝐵𝐵𝑒𝑒

𝑀𝑀𝑛𝑛𝑝𝑝
∗ 𝑐𝑐
�
2

+ 8𝑈𝑈0𝑡𝑡
(𝑚𝑚)

𝑀𝑀𝑛𝑛𝑝𝑝
∗ 𝑅𝑅𝑡𝑡

(𝑚𝑚)2,       (42) 

𝑔𝑔𝑡𝑡𝑗𝑗
(𝑚𝑚) = �

𝐵𝐵𝑒𝑒
𝑐𝑐ħ�

𝑗𝑗
(2𝑗𝑗 − 1)‼

ħ2𝑗𝑗

�2�2𝑀𝑀𝑛𝑛𝑝𝑝
∗ �𝜀𝜀𝑡𝑡

(𝑚𝑚)(𝐵𝐵)��
2𝑗𝑗 × 

× �𝑓𝑓1𝑡𝑡
(𝑚𝑚) + �1 + 𝑓𝑓1𝑡𝑡

(𝑚𝑚)�∑ 1
𝑘𝑘!
�
2𝑅𝑅𝑡𝑡

(𝑚𝑚)�2𝑀𝑀𝑛𝑛𝑝𝑝
∗ �𝜀𝜀𝑡𝑡

(𝑚𝑚)(𝐵𝐵)�

ħ
�

𝑘𝑘

2𝑗𝑗
𝑘𝑘=1 �,           (43) 

ℎ𝑡𝑡𝑗𝑗
(𝑚𝑚) = 1

𝑗𝑗!(2𝑗𝑗+1) �𝑅𝑅𝑡𝑡
(𝑚𝑚)�

2𝑗𝑗+1
�𝑀𝑀𝑛𝑛𝑝𝑝

∗

2ħ
𝑓𝑓2𝑡𝑡

(𝑚𝑚) −
�2𝑀𝑀𝑛𝑛𝑝𝑝

∗ 𝑈𝑈0𝑡𝑡
(𝑚𝑚)

ħ𝑅𝑅𝑡𝑡
(𝑚𝑚) �

𝑗𝑗

.   (44) 

 

С учетом всех подстановок формулу (3) для времени жизни можно 

переписать в виде 
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3ħ4𝑐𝑐3

𝜏𝜏(𝑚𝑚)
= 16𝜋𝜋2𝜇𝜇𝑑𝑑2 �𝑈𝑈0𝑡𝑡

(𝑚𝑚) − ħ
2
�𝑓𝑓2𝑡𝑡

(𝑚𝑚) + �2𝑈𝑈0𝑡𝑡
(𝑚𝑚)

𝑀𝑀𝑛𝑛𝑝𝑝
∗ ∙ 1

𝑅𝑅𝑡𝑡
(𝑚𝑚) −

𝐵𝐵𝑒𝑒
𝑀𝑀𝑛𝑛𝑝𝑝
∗ 𝑐𝑐
� + 𝜇𝜇𝑑𝑑𝐵𝐵 + + ħ

2
�𝑓𝑓2𝑠𝑠 +

�
2𝑈𝑈0𝑠𝑠
𝑀𝑀𝑛𝑛𝑝𝑝
∗ ∙ 1

𝑅𝑅𝑠𝑠
− 𝐵𝐵𝑒𝑒

𝑀𝑀𝑛𝑛𝑝𝑝
∗ 𝑐𝑐
� − 𝑈𝑈0𝑠𝑠�

3

�𝐼𝐼1
(𝑚𝑚) + 𝐼𝐼2

(𝑚𝑚) + 𝐼𝐼3
(𝑚𝑚)�

2
.            (45) 

 

Дальнейшие действия связаны с преобразованием и численным 

нахождением интегралов 𝐼𝐼1
(𝑚𝑚) , 𝐼𝐼2

(𝑚𝑚)  и 𝐼𝐼3
(𝑚𝑚)  с последующим вычислением 𝜏𝜏(𝑚𝑚)  в 

соответствии с (45). 
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Современный футбол характеризуется высокой двигательной активностью 
игроков, которая носит преимущественно динамический характер и отличается 
неравномерностью физических нагрузок и аритмичным чередованием работы и 
отдыха. Среди них основными являются действия с мячом и передвижения по 
полю (бег, ходьба). И от того, насколько футболист хорошо владеет своим 
двигательным аппаратом и как высоко у него развиты двигательные 
способности, зависят быстрота, точность и своевременность выполнения 
конкретной тактической задачи. Быстрота футболиста выступает при этом 
фактором, определяющим результативность соревновательной деятельности [5, 
2]. 

Скоростно-силовые способности характеризуются непредельными 
напряжениями мышц, проявляемыми с необходимой, часто максимальной 
мощностью в упражнениях, выполняемых со значительной скоростью, но не 
достигающей, как правило, предельной величины. Они проявляются в 
двигательных действиях, в которых наряду со значительной силой мышц 
требуется и быстрота движений [1]. 
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Анализ научно-методических разработок показывает, что основное 
внимание исследователей сосредотачивается на оценке структуры игры (Е.Д. 
Ермаченков, 2006; Ю.П. Ильичев, 2009; С.А. Морозов, 2007 и др.), определении 
эффективности индивидуальных, групповых и командных технико-тактических 
действий (А.В. Абрамян, 2005; М.А.Годик, 2014), динамики этих действий в 
процессе игры (М.А.Годик, 2007). Однако главный вопрос - как, с помощью 
каких упражнений повысить скоростно-силовые проявления футболистов и 
устойчивость игровых действий в матчах практически не исследован [3, 4]. 

Цель исследования - разработать и экспериментально обосновать 
методику скоростно-силовой подготовки юных футболистов на этапе начальной 
спортивной специализации. 

Объект исследования – скоростно-силовая подготовка юных 
футболистов на этапе начальной спортивной специализации. 

Предмет исследования - организация, средства и методы скоростно-
силовой подготовки футболистов в условиях учебно-тренировочного процесса. 
 1.  Изучив и проанализировав теоретическую и методическую литературу 
по проблеме, было установлено, скоростно-силовые способности очень важны 
при выполнении многих двигательных действий в футболе, ведении 
соревновательной борьбы требующих проявления специальных физических 
качеств.  

2. Социологический опрос. Данный метод применялся для изучения 
режима учебно-тренировочной деятельности футболистов 10-12 лет, 
особенностей организации скоростно-силовой подготовки, динамики 
работоспособности, структуры управления учебно-тренировочным процессом 
по развитию скоростно-силовых качеств у юных футболистов. 

Анкетирование и беседы проводились как с футболистами, так и со 
специалистами, тренерами по футболу. Беседы с юными спортсменами давали 
ценную информацию о субъективном отношении занимающихся к различным 
специальным скоростно-силовым упражнениям. В ходе бесед со специалистами 
в области футбола и их опроса конкретизировались различные организационные 

http://www.coolreferat.com/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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вопросы, а также элементы всестороннего обеспечения учебно-тренировочных 
занятий. 

Результаты социологического опроса тренеров по футболу представлены в 
табл. 1.  

Таблица 1.  
Наиболее эффективные средства скоростно-силовой подготовки юных футболистов 

Значимость 
(ранговое 
место) 

Классификация упражнений Сумма 
рангов 

1 Стартовые рывки из различных положений 9 

2 Бег с максимальной скоростью по прямой и виражу 20 
3 Стартовые рывки на короткие дистанции 26 
4 Быстрый бег по линии центрального круга 38 
5 Бег с ускорениями с мячом 46 
6 Стартовые рывки, соединённые с упражнениями на 

быстроту реакции 
52 

7 Стартовые рывки, соединённые с упражнениями на 
быстроту реакции с мячом 

67 

8 Ходьба и бег с прыжками 81 

9 Упражнения с использованием тренажёров, штанги, гири 93 

 
3. Педагогическое наблюдение. С помощью этого метода мы узнали какое 

влияние оказывает комплекс упражнений на скоростно-силовую 
подготовленность футболистов 10-12 лет. Также мы увидели, какие 
упражнения будут наиболее уместны при изучении физических качеств 
футболистов. 

4. Метод педагогического эксперимента.  В ходе исследования были 
проведены тестирование скоростно-силовых качеств спортсменов до начала 
эксперимента и в ходе эксперимента по оценки скоростно-силовых качеств. Мы 
применили следующие тестовые упражнения: 
1. Стартовые рывки, бег с максимальной скоростью 
2. Прыжки и прыжковые упражнения 
3. Стартовые рывки, бег с мячом, упражнения с мячом в движении 
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4. Упражнения на быстроту реакции с мячом в движении 
5. Упражнения на тренажёрах, со штангой, гирями. 
                    В начале нашего исследования мы проанализировали программу 
тренировочного процесса по развитию скоростно-силовых способностей юных 
футболистов. Перед началом эксперимента, мы протестировали   скоростно-
силовые качества молодых спортсменов.  
 В скоростно-силовой подготовке используются разнообразные 
скоростные, силовые упражнения, а также упражнения из арсенала средств ОФП 
и СФП. В эксперименте мы использовали разработанную программу для 
развития скоростно-силовых способностей юных футболистов. 
           После четырех месяцев тренировок по развитию скоростно-силовых 
качеств в учебно-тренировочном процессе, на тренажёрах мы провели повторное 
тестирование. 

По полученным данным сделали вывод, что составленные нами комплексы 
упражнений по развитию силовых качеств положительно влияют на степень 
повышения подготовленности спортсменов и улучшение их уровня 
подготовленности. 

Тестирование уровня развития скоростно-силовых качеств, проведенное 
до эксперимента, выявило наличие нормативного уровня в группе – 0-63% 
футболистов, после эксперимента – нормативный уровень был у всех. 
Нормативный уровень до эксперимента отсутствовал у футболистов двух тестах: 

- стартовые рывки, бег с максимальной скоростью; 
- стартовые рывки, бег с мячом, упражнения с мячом в движении; 
Сравнительный анализ исходного уровня развития скоростно-силовых 

качеств футболистов на основе среднегрупповых показателей выявил наличие 
примерно одинакового уровня подготовленности в трех тестах: 

- прыжки и прыжковые упражнения; 
- упражнения на быстроту реакции с мячом в движении; 
- упражнения на тренажёрах, со штангой, гирями. 
Уровень развития скоростно-силовых качеств выше нормальных значений 

оказывает существенное влияние на эффективность соревновательной игровой 
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деятельности. Более того, чрезмерное превышение выявленных параметров 
приводит к более эффективному росту спортивного мастерства юных 
футболистов. Юные футболисты, систематически использующие физические 
упражнения, направленные на развитие скоростно-силовых качеств, имеют 
более высокие показатели физического состояния, менее подвержены влиянию 
травматизма.  
 Следовательно, выдвинутая гипотеза подтвердила, что скоростно-
силовая подготовка юных футболистов на этапе начальной спортивной 
специализации обеспечит более эффективный прирост физических и 
специальных качеств. 

По окончании педагогического эксперимента нормативный уровень 
развития скоростно-силовых качеств имели в спортивной группе 13-67% 
футболистов.  

Таблица 2.  

Среднегрупповые показатели развития скоростно-силовых качеств футболистов до 
эксперимента 

Тесты 
Группа 

хср±σ V, 
% 

Стартовые рывки, бег с максимальной 
скоростью 
 

26,35±3,22 1 

р0<0,001 

Прыжки и прыжковые упражнения 
 

22,85±2,79 3 
р0<0,05 

Стартовые рывки, бег с мячом, упражнения с 
мячом в движении 
 

13,28±3,43 1 

р0<0,05 

Упражнения на быстроту реакции с мячом в 
движении 
 

13,92±1,79 1 

р0<0,001 

Упражнения на тренажёрах, со штангой, 
гирями 
 

2,28±1,72 1 

р0<0,001 

Примечание. V – коэффициент вариации. 

Нормативный уровень развития у более 89% футболистов отмечался в трех 

тестах: 

 - прыжки и прыжковые упражнения – 93%; 
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- упражнения на быстроту реакции с мячом в движении -86%; 

- упражнения на тренажёрах, со штангой, гирями -92%. 

Анализ конечных, после эксперимента, среднегрупповых показателей 

развития скоростно-силовых качеств футболистов выявил достижение 

нормативных показателей футболистов в двух тестах:  

- стартовые рывки, бег с максимальной скоростью -100% ;  

- стартовые рывки, бег с мячом, упражнения с мячом в движении – 100%. 
Таблица 3.  

Среднегрупповые показатели развития скоростно-силовых качеств футболистов по 
окончании эксперимента 

Тесты 
Группа 

хср±σ V, 
% 

Стартовые рывки, бег с максимальной 
скоростью 
 

29,57±3,22 1,78 

р0<0,001 

Прыжки и прыжковые упражнения 
 

25,64±2,79 1,12 
р0<0,001 

Стартовые рывки, бег с мячом, упражнения с 
мячом в движении 
 

16,71±3,43 1,59 

р0<0,001 

Упражнения на быстроту реакции с мячом в 
движении 
 

15,71±1,79 0,61 

р0<0,001 

Упражнения на тренажёрах, со штангой, 
гирями 
 

15,71±1,72 0,59 

р0<0,001 

 

По полученным результатам мы вывели средний балл улучшения 

результатов показателей. 

Итак, современный уровень развития футбола предъявляет высокие 

требования к физической подготовленности футболистов, одной из основных 

сторон которой являются скоростные и скоростно-силовые качества. Детский и 

юношеский возраст - важный этап воспитания этих качеств. Анализ 

литературных источников показал, что юные футболисты в значительной 

степени уступают в скоростной и скоростно-силовой подготовке представителям 
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других видов спорта. Одним из важных этапов воспитания этих качеств является 

10-12-летний возраст. 

В футболе скоростно-силовые движения выполняются довольно часто. В 

основном это прыжки, единоборства, игра в опережении. К скоростным и 

скоростно-силовым движениям относятся также ускорения и рывки на короткие 

расстояния, после которых совершается удар по воротам или какое-либо другое 

техническое действие. 

Основной принцип построения занятий, который был выбран нами –это 

программа скоростно-силовой подготовки юных футболистов. 

 На основании исследования скоростных и скоростно-силовых качеств у 

футболистов в конце эксперимента было выявлено, что в значительной степени 

возросли все скоростно-силовые показатели у футболистов, что и подтверждает 

эффективность построения тренировочного процесса по программе, выбранной 

нами. 

 Следовательно, выдвинутая гипотеза подтвердила, что скоростно-

силовая подготовка юных футболистов на этапе начальной спортивной 

специализации обеспечит более эффективный прирост физических и 

специальных качеств. 
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В современной теории физической культуры всё чётче формируется 

тенденция использования философско-культурологического подхода при 

рассмотрении феномена физической культуры и механизма её формирования 

каждой личностью [4]. В связи с этим, чаще ставится вопрос не о «физическом», 

а о «физкультурном» воспитании человека. Если в слове «физическое» 

традиционно акцент ставится на двигательном, биологическом, то в термине 

«физкультурное» присутствует культура, то есть воспитание через культуру, 

посредством освоения ценностного потенциала физической культуры. 

Основополагающим принципом физкультурного воспитания является единство 

мировоззренческого, интеллектуального и телесного компонентов в 

формировании физической культуры личности, обуславливающее тесную 

взаимосвязь и взаимозависимость в развитии духовной, чувственно-

эмоциональной, интеллектуальной и физической сфер человека. 

Качественно новая стадия осмысления сущности физической культуры 

связывается с её влиянием на духовную сферу человека, как одного из 

действенных средств интеллектуального, нравственного, эстетического 

воспитания [1]. 
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Особенность феномена физической культуры в отличие от других её сфер 

состоит, прежде всего, в том, что она самым естественным образом соединяет в 

единое целое социальное и биологическое в человеке. Физическая культура как 

феномен общей культуры уникальна. Именно она, по словам В.К. Бальсевича, 

является естественным мостиком, позволяющим соединить социальное и 

биологическое в развитии человека. 

Одной из очень давних попыток практического решения проблемы 

физического и духовного развития личности в их диалектическом единстве 

являются восточные боевые искусства, которые представляют собой 

удивительно гармоничный сплав глубокой духовности и физического 

совершенства человека [2]. Идея восточных боевых искусств привлекательна для 

тех, кто не ограничивается спортом и кому дороги высокие идеалы мастеров. 

Боевые искусства, в том числе и каратэ, нужны человечеству, как способ 

целостного общественного воспитания отдельной личности, его 

интеллектуального развития, его приобщения к накопленному человечеством 

коллективному опыту, к вековой мудрости, конкретным общественно-

историческим интересам, устремлениям, идеалам. 

При решении проблемы соотношения физического и духовного аспектов 

физической культуры в настоящее время все большую значимость приобретает 

философско-культурологический подход [3]. 

Цель исследования – восточные системы физической культуры в 

единстве физического и духовного развития. 

Объект исследования - восточные системы физической культуры. 

Предмет исследования - восточные системы физической культуры в 

единстве физического и духовного развития. 

Представим результаты первого этапа исследования. Проанализируем 

сводный протокол результатов диагностики игр-упражнений испытуемых, 

данные приведены в таблице 1. 
Таблица 1.  
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Результаты исследования мальчиков на первом этапе эксперимента 

№ Змея Тигр Обезьяна Медведь Журавль Орел Дракон Ласточка Крокодил Ястреб 
1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 
3 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 
4 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 
5 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
6 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
7 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 
8 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
10 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 
11 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 
12 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 
13 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 
14 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 
15 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 

 
Анализируя результаты исследования, можно отметить, что у всех 

учащихся они очень низкие, т.е. исследуемые параметры гибкости, точности, 
ловкости, устойчивости, подвижности, скорости, силы развиты у учащихся на 
низком уровне. 

После проведенных занятий с учащимися было проведено повторное 
исследование выполнения игр-упражнений, также представим полученные 
результаты в таблице 2. 

Таблица 2.  
Результаты исследования мальчиков на третьем этапе эксперимента 

№ Змея Тигр Обезьяна Медведь Журавль Орел Дракон Ласточка Крокодил Ястреб 
1 2 2 2 2 2 2  2 2 3 2 
2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 
3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 
4 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 
5 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
7 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 
8 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 
9 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 
10 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
11 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 
12 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
13 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
14 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 
15 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 
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Можно отметить, что результаты выполнения всех упражнений у 

учащихся значительно выросли, они демонстрируют высокие и средние 

значения по физическим параметрам гибкости, точности, ловкости, 

устойчивости, подвижности, скорости, силы. 

Теперь рассмотрим психологические изменения, произошедшие с 

учащимися в процессе занятий восточными единоборствами. 

Представим результаты диагностики мотивации достижения успеха и 

избегания неудач.  

Проанализируем сводный протокол результатов диагностики по данной 

методике испытуемых на первом этапе исследования. 
Таблица 3.  

Свободный протокол результатов диагностики мотивации достижения успеха и избегания 
неудач учащихся мальчиков на первом этапе исследования 

№         Уровень мотивации 
достижения успеха 

Уровень мотивации 
избегания неудач 

1 5 15 
2 9 18 
3 8 21 
4 7 13 
5 6 14 
6 4 19 
7 9 18 
8 7 17 
9 11 20 
10 9 18 
11 6 16 
12 8 17 
13 5 11 
14 3 16 
15 9 19 

 
Полученные в данной группе результаты свидетельствуют о том, что 

учащиеся имеют низкий уровень развития мотивации к успеху. При этом для них 

характерен уровень выше среднего мотивации избегания неудач. Из этого 

следует, что испытуемые на первом этапе исследования при столкновении со 

сложной или нестандартной ситуацией ориентируются на контроль собственных 

действий и тщательное их планирование и продумывание, чтобы избежать 
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неудачи, при этом ситуация успеха для них не является мотиватором, а 

становится преимущественно поводом для излишних волнений.  

Следствием подобного соотношения мотивационных тенденций в группе 

учащихся становится также и то, что они преимущественно выбирают те сферы 

и виды деятельности, в которых они хорошо ориентируются, чтобы также 

избежать неудачи. Детерминантами такого поведения испытуемых на первом 

этапе исследования могут выступать либо неправильный стиль воспитания, 

предполагающий жесткий контроль и порицание за каждый промах, а также 

фактор ограничительного поведения. Поскольку для учащихся сохраняется 

высокая значимость мнения окружающих о них, то они стараются избегать 

ситуации неудачи, в которой они могли бы стать для них поводом для смеха. 

Рассмотрим результаты, полученные по данным методикам учащимися на 

третьем этапе исследования, они представлены в таблице 4: 
Таблица 4.  

Сводный протокол результатов диагностики мотивации достижения успеха и избегания 
неудач учащихся мальчиков на третьем этапе исследования 

№ испытуемого Уровень мотивации 
достижения успеха 

Уровень мотивации 
избегания неудач 

1 18 2 
2 21 3 
3 19 4 
4 17 5 
5 21 6 
6 17 3 
7 19 2 
8 15 3 
9 16 6 
10 14 4 
11 16 3 
12 15 6 
13 14 4 
14 15 5 
15 16 5 

 
Анализ результатов диагностики мотивации достижения успеха и 

избегания неудачи у учащихся на третьем этапе исследования показал, что 
уровень достижения успеха у испытуемых этой группы соответствует высокому. 
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Это, значит, что они готовы преодолевать значительные препятствия на пути 
достижения цели, рисковать, даже в тех ситуациях, когда они не уверены, что их 
риск будет оправдан. Такая мотивационная направленность может быть 
следствием того, что испытуемые уже длительное время занимаются спортом, 
ведь спорт предполагает преодоление препятствий, трудностей и себя, то есть 
косвенно мы можем предположить и развитую силу воли у испытуемых данной 
группы. 

Мотивация избегания неудачи у испытуемых на третьем этапе 
исследования выражена на низком уровне, что говорит об адекватном ее 
восприятии, то есть учащиеся, рассматривают неудачи, как часть достижения 
цели и способ чему-то научиться, то есть оценивают их конструктивно. Неудачи 
не становятся для испытуемых поводом для отказа от цели. При этом они могут 
проявить некоторую осторожность и излишнюю осмотрительность на крупных 
соревнованиях и эстафетах.  

Теперь рассмотрим результаты методики диагностики 
стрессоустойчивости Холмса. Сводный протокол результатов диагностики 
стрессоустойчивости у учащихся на первом этапе исследования, представлен 
наглядно на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. – Результаты диагностики стрессоустойчивости учащихся мальчиков на 

первом этапе исследования 
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На основе полученных в данной группе результатов, мы можем говорить о 

том, что уровень социальной адаптации и стрессоустойчивости испытуемых на 

первом этапе является пороговым. Это говорит о том, что количество стрессовых 

ситуаций в жизни учащихся достаточно велико, и им не хватает внутренних 

ресурсов для адаптации к ним и их преодоления. 

Теперь обратимся к результатам, полученным по этой методике   

учащимися на третьем этапе исследования. Сводный протокол результатов 

диагностики стрессоустойчивости представлен рисунке 2. 

 
Рисунок 2. – Результаты диагностики стрессоустойчивости учащихся мальчиков на 

третьем этапе исследования 
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восточными единоборствами на физические и психические качества личности 
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успеха являются учащиеся на третьем этапе исследования. Данные результаты 

свидетельствуют о полном подтверждении гипотез исследования. 
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Сучасні реалії та тенденції розвитку суспільно-виробничих відносин 

диктують фахові стандарти, вимагаючи від спеціаліста високого рівня знань і 

вміння швидко орієнтуватися в професійній ситуації. Обов’язковою умовою 

креативного здобувача освіти є не просто розуміння теорії, але й готовність 

застосувати свої знання на практиці. 

Автори «Психологічного тлумачного словника найсучасніших  термінів» 

визначають креативність як «здатність породжувати незвичайні ідеї, відхилятися 

від традиційних схем мислення, швидко вирішувати проблемні ситуації», 

зазначаючи, що «серед інтелектуальних здібностей вона виділена в особливий 

тип», творчість визначено «як психічний процес створення нових цінностей» [1, 

с. 307]. 
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Креативність визначає готовність ламати стереотипи, знаходити нові 

шляхи розв’язання складних проблем, тобто є внутрішнім потенціалом, що 

допомагає особистості успішно діяти, здійснювати ефективну самопрезентацію. 

Формуючи творче мислення, педагог плекає творчу особистість, отже, 

відповідає на сучасні виклики суспільства. Зусилля викладачів вищих 

навчальних закладів мають зосереджуватися в напрямку розвитку креативності 

мислення особистості здобувача освіти, мотивації до навчання, збільшення 

інтересу до пізнання, формулювання гнучкості інтелекту, постійного творчого 

пошуку й самовдосконалення, дбаючи про творчий потенціал суспільства й 

кожної людини зокрема [4, с. 31-33]. 

Педагогу потрібно оригінально підходити до побудови структури 

сучасного заняття, створювати оптимальні умови для розвитку творчих 

здібностей, креативного мислення студентів, щоб у процесі навчання вони вміли 

вільно висловлювати свої думки, образно мислити, творити. 

На нашу думку, саме метод проєктів є однією зі сполучних ланок у 

формуванні креативної особистості здобувача освіти. 

Відповідно до вищезазначеного виділимо характерні риси методу 

проєктів: 

• співпраця і співтворчість усіх суб’єктів педагогічного процесу з орієнтацією на 

самостійність студентів; 

• використання комплексу знань і навичок з різних сфер; 

• відповідність поставлених проблем реальним інтересам і потребам вихованців; 

• чітка послідовність етапів реалізації проєкту та роботи над ним; 

• творча спрямованість, стимулювання самореалізації і самоактуалізації 

особистості;  

• спрямованість на практичний, соціально значущий результат [2, с. 158]. 

Метод проєктів – це освітня технологія, яка націлена на здобуття 

студентами знань у тісному зв’язку з реальною життєвою практикою, 
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формування в них специфічних умінь та навичок завдяки системній організації 

проблемно-орієнтованого навчального пошуку [2, с. 119]. 

Проєктна діяльність допомагає усвідомити відповідальність кожного за 

спільну справу, підвищити рівень участі в проєкті, розвинути креативні якості 

особистості. 

Можна виділити такі етапи розробки проєкту: 

1. Підготовчий – визначення теми, мети й завдань, типу проєкту, кількості 

учасників. 

2. Організаційний – спостереження, консультація щодо пошуку інформації, 

роботи в групі, визначення терміну виконання проєкту. 

3. Діяльнісний – спостереження, консультація, координація проєкту, допомога 

при підготовці до захисту проєкту та оформлення результатів.  

4. Презентаційно-оцінний – участь у колективному аналізі та оцінці результатів, 

узагальнення отриманих результатів, підведення підсумків [3, с. 39]. 

Викладач разом зі студентами складає план проєкту, обґрунтовує  

актуальність проблеми, прогнозує результати, визначає основні інформаційні 

джерела. Якщо діяльність є груповою, тоді визначається тематика роботи кожної 

групи, розподіляються обов’язки між учасниками проєкту. Вони збирають 

необхідні матеріали, додаткову інформацію під контролем викладача. Необхідно 

визначити форми захисту проєкту та його оформлення. 

На заняттях з української літератури під час вивчення життєтворчості  

М. Хвильового ми пропонуємо виконати студентам проєкт «Невже я зайвий 

чоловік тому, що люблю безумно Україну?» –   Микола Хвильовий». 

Усі студенти отримують випереджувальні завдання – опрацювати 

знайдені самостійно та рекомендовані викладачем джерела й колективно 

підготувати презентацію проєкту :  

• «Історики» досліджують особливості суспільного та культурного життя УРСР у 

1921-1928 рр., зокрема, процес українізації суспільного процесу, виховання мас 
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у дусі комуністичних ідей та моральності. Складають історичні портрети 

ідеологів та провідників українізації М. Скрипника,  

В. Затонського, Г. Гринька. Створюють мультимедійну презентацію. 

• «Літературознавці» мають дослідити події, що були характерними для 

літературного процесу 1920-х рр. Складають порівняльну таблицю позитивних 

та негативних рис літературного життя 1920-х рр.  

(за Ю. І. Ковалівом ). 

• «Біографи» вивчають документи, мемуарні та епістолярні джерела про участь 

Миколи Хвильового в літературному процесі та суспільному житті 1920-х рр.. 

Створюють мультимедійну презентацію «Найважливіші події з життя відомого 

письменника М. Хвильового».  

• «Кліпмейкери» об’єднують матеріал, зібраний усіма учасниками проєкту, й 

узагальнюють його у відеоролику. 

Отже, при правильній організації роботи проєктної групи, чітко складених 

інструкціях, творчій атмосфері, ситуаціях успіху студент може  

досягти  кращого розуміння теми, завдяки власному креативному мисленню. 

На нашу думку, сьогодні метод проєктів вважається одним із 

перспективних видів навчання, тому що він створює умови для творчої 

самореалізації, підвищує мотивацію для отримання знань, сприяє розвитку 

інтелектуальних здібностей,  слугує забезпеченню умов для розвитку творчих 

індивідуальних особливостей і нахилів дитини, вчить мислити креативно та 

інтелектуально вдосконалюватися. 
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Проблема взаємодії мови та мислення через виявлення і пояснення творчих 

механізмів створення прихованих смислів з допомогою експлікації їхнього 

формального, змістового й смислового аспектів привертає увагу представників 

багатьох наук, у тому числі й перекладознавства. Відображаючи індивідуальну 

картину світу автора та втілюючись у виборі смислових елементів художнього 

твору, картина світу в художньому тексті створюється мовними засобами, 

дослідження яких дозволяє чітко окреслити творчу концепцію письменника та 

проаналізувати його індивідуальний стиль крізь призму перекладу. Одразу 

уточнимо, що художній переклад, за визначенням багатьох дослідників [7; 12; 

16], – це особливий вид перекладу, позаяк не лише передає зміст, але й 

відображає думки та почуття автора, його естетичні, філософські та інші 

погляди.  

Для цілісного розуміння змісту тексту необхідно не лише розпізнати 

прийоми і тактики, які автор використовує для створення стилістичної одиниці, 

однак, відшукати та підібрати подібні стилістичні елементи для відтворення 
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первинного семантичного значення у друготворі, зберегти нерозривну єдність 

форми і змісту художнього тексту, якомога точно відтворити ідею автора та 

спосіб втілення цієї ідеї [19, c. 123]. Звідси, збереження семантико-стилістичної 

структури стає першочерговим завданням, що здатне забезпечити достовірність 

перекладу мовних одиниць зі збереженням їхніх взаємозв’язків та смислового 

наповнення [11, с. 5]. Таким творчим механізмом у нашій розвідці виступає 

анаграма, яка, на думку В. Топорова, є не лише засобом формальної організації 

тексту, але «звернена до змісту, є його сумою, підсумком, резюме», причому цей 

зміст виражений «не словарно або граматично інститулізованими мовними 

формами, …а начебто випадковими точками тексту в його буквенно-звуковому 

трактуванні» [21, с.110].  

Питання аналізу анаграм цікавило багатьох вчених, зокрема варто назвати 

Ф. де Соссюру [20], Г. Вітлі [2], О. Пузирьову [18], В. Топорову [21], В. Лукіну 

[14], Г. Берестнєву [4], Т. Бонч-Осмоловській [6] тощо, однак питання 

відтворення та / або функціонального навантаження цих мовних особливостей 

або взагалі не вивчалися або були згадані досить побіжно. Саме тому, ставимо за 

мету проаналізувати анаграми як смислове явище художнього твору та здійснити 

їх порівняльно-перекладознавчий аналіз на матеріалі твору Дж. Джойса «Улісс». 

Окрім того, розглянемо питання збереження функцій анаграм, які закладено 

автором оригінального художнього твору. Так, дослідники [4; 22], вивчаючи 

проблему функціонування анаграм, виокремлюють ряд функцій, які вони 

виконують в текстах, а саме: лейтмотивну, текстоутворюючу, конституюючу, 

ігрову, емотивну, сугестивну. 

Відносно постійною є функція кодування певного «особливо значимого», 

ключового слова в тексті [4, с. 8]. Дуже часто таким словом виступає ім’я [4; 22; 

3]. В. Москвін називає цю функцію лейтмотивною та вважає, що саме вона 

«полягає в семантичному підкресленні ключового слова тексту», яке називається 

«асоціативною домінантою» [15, с. 67]. При дослідженні анаграм в оригіналі та 

перекладі роману Дж. Джойса «Улісс» було встановлено, що автор досить часто 
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використовує анаграму для створення смислової мовної одиниці. Наприклад, 

“Peter Piper pecked a pech of pick of peck of pickled pepper” [1], що відтворюється 

у перекладі як «Пітер Пайпер пік, пік і напік пічкурів півтори пательні 

на пробу» [9]. (Тут і далі виділення зроблені нами – ПВ, ІВ) У цьому прикладі 

лейтмотивом виступає ім’я персонажу. Іще один приклад: “Blew. Blue bloom is 

on the” [1] у перекладі звучить як «Блукає Блум десь близько у блакиті» [9]. 

Лейтмотивом виступає ім’я головного героя роману, який ототожнюється з 

мандрівним Одісеєм. За спостереженнями С.Хоружого  [23], Блум завжди 

знаходиться у вирі дублінського життя, але при цьому дещо дистанціюється, має 

позицію спостерігача. Анаграма вдало підкреслює цей творчий задум автора. 

Другою важливою постійною функцією анаграм, зазначають дослідники 

[4; 22], яка історично прослідковується, є функція укріплення тексту, 

«текстоутворююча функція» [3, с. 68]. «Завдяки звуковій грі… слова, що 

анаграматично співвідносяться, вступають у додаткові семантичні взаємодії» [4, 

с. 13], будують «вертикалі змісту» [8]. Ця функція є характерною для повних та 

точних анаграм. Відбувається перехід від форми до сенсу. Прослідкувати дану 

функцію анаграм можна на прикладах. У більшості випадків при перекладі 

анаграма втрачається: “Hesouls, shesouls, shoals of souls” [1] у перекладі «Душі 

чоловічі, душі жіночі, еони душ» [9]; “You hig, you hog, you dirty dog!” [1]; – «Він пес, 

він кнур, брудний він хам!» [9]. Але, наприклад, переклад “Beer beef battledog buybull 

businum barnum buggerum bishop” [1]; – «Бробарник, біфчекс, бульпіт, бикокуп, бузнес, 

барнум, бардарнум, богослужарнум» [9] – дозволяє автору створити, а 

перекладачеві передати, додатковий сенс тексту – надреальність, неможливість, 

іронічність, безглуздість. 

Третя важлива функція анаграм, яка також має глибоке історичне коріння, 

– конституююча: «близькі у звуковому сенсі слова вступають у взаємодію та 

реально «породжують» деяке слово в тексті, або ж представляють його 

імпліцитно, лише передбачаючи його наявність» [4, с. 18]. Анаграма «виконує 

функцію розкриття або створення нового змістового наповнення слова» [5, с. 33]. 
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Відбувається зміщення «акценту уваги з буквено-звукової структури (зовнішньої 

форми) на зміст (семантичну структуру)» [5, с. 33]. Ця функція прослідковується, 

зокрема, при використанні автором текстових анаграм. Наприклад, “The chemist 

turned back the page after page. Sandy shrivelled smell he seems to have. Shrunken 

skull. And old. Quest for the philosopher’s stone” [1]; – «Аптекар гортав назад 

сторінку за сторінкою. Здавалося, від нього пахло чимось піщаним, засущеним. 

Голий череп. І сам старий. Пошуки філософського каменя» [9]. За допомогою 

буквенно-звукової структури автор конституює зміст епізоду – «death – смерть». 

У перекладі вдалося зберегти анаграму та відтворити загальну атмосферу події – 

передчуття смерті. Зовнішня форма перетворилася на семантичну структуру, що 

надає можливість читачеві глибше пережити ті почуття, які виникають у 

персонажа роману.   

Нового філософського звучання текст набуває завдяки ігровій функції 

анаграм та функції ігрового конструювання тексту. Часто зміст тексту з 

використанням прийому формальної гри виявляється вторинним по відношенню 

до його форми, але сама форма передає певний зміст, актуальний для автора (рух 

хвиль, зв’язок всього сущого тощо) [4, с. 25]. Таку функцію анаграм можна 

проілюструвати за допомогою такого прикладу: “His mouth moulded issuing 

breath, unspeeched: ooeeehah: roar of cataractic planets, globed, blazing, roaring 

wayawayawayawayaway” [1]; – «Його уста розтулилися, та з них ані звука, лиш 

дихають: ооііаа: планети падають одна за одною з гуркотом, кулясті, 

розжарені гуркочуть далідалідалі» [9]. Тут виражається філософське 

світобачення Стівена Дедалуса, його суб’єктивні переживання світобудови та 

повторюваність подій. Анаграма “The hungry famished gull Flaps o’er the waters 

dull” [1] перекладена як «Чого чаєчка кигиче? Бо вечеря її кличе» [9] через ігрову 

функцію допомагає відтворити реальний простір роману Дж. Джойса. Часто 

авторські анаграми перекладачеві не вдається зберегти: “It flows purling, widely 

flowing, floating foampool, flower unfurling” [1]; – «А вони шумлять, 

розпливаючися довкола, пирскаючи піною, що вибухає так, неначе то 
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розпукуються пелюстки квітів» [9]. Тоді при перекладі використовуються інші 

художні засоби, наприклад, порівняння, метафори, які допомагають передати 

атмосферу тексту. 

Серед функцій анаграм можна назвати також емотивну, оскільки анаграма, 

за спостереженнями дослідників (напр. [17]), є ознакою емоційно забарвленого 

тексту, до прикладу: “Met her once in the park. In the dark. What a lark” [1]; – «Я 

зустрів її в гайочку. У затишному куточку. Є де сісти на горбочку» [9]. В 

українському перекладі емотивну функцію анаграми підкреслено ще й 

зменшувально-пестливими суфіксами в іменниках. 

Розуміючи, що дуже часто анаграми утворюються за допомогою звукових 

повторів, припускаємо, що анаграма (як і звукові повтори [24]) може виконувати 

також сугестивну або навіювальну функції. Сугестивний – той, який впливає на 

кого-небудь, викликає у когось певні уявлення, настрій. Спостереження та 

дослідження анаграм у романі «Улісс» Дж. Джойса засвідчують, що анаграми у 

тексті створюють навіювальний вплив. Наприклад, читаючи “They look terrible 

the woman. Her feeding cup and rubbing her mouth with the spoon. Then the screen 

round her bad for her to die. Nice young student that was depressed that bite the bee 

gave me. He’s gone over to the lying-in hospital they told me” [1]; – «У жінок 

страшний вигляд. Її годувальна чашка, і пхають у рот ложку. Потім 

заставляють ліжко ширмою, щоб помирала. Приємний хлопець, той студент, 

що перев’язував мене, коли бджола вкусила. Кажуть, він перейшов у пологовий 

будинок» [9] слово «худоба» асоціюється з вбогістю та огидою тих реалій життя, 

у яких опиняються герої роману. 

Отож, ми проаналізували функціональний аспект анаграм художнього 

твору Дж. Джойса «Улісс». У процесі дослідження ми обрати та проаналізувати 

такі функціональні прояви анаграм, як-от: лейтмотивну, текстоутворюючу, 

конституюючу, ігрову, емотивну та сугестивну. Встановили, що завдяки 

анаграмам у тексті не лише шифруються назви, однак формуються тісні 

формальні та смислові зв’язки між словами, що безумовно активізує мисленнєву 
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діяльність носіїв мови загалом та вторинних комунікантів / читачів відповідно. 

Перспективу дослідження вбачаємо в дослідженні сучасних підходів до 

передавання анаграм сучасної художньої літератури українською мовою. 
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Нові мовні явища є наслідком постійного розвитку мовної системи. Поява 

великої кількості нових слів та необхідність їх опису викликала створення нової 

сфери у мовознавстві – неології як науки про нові слова. 

Неологія узагальнює і систематизує теоретичні проблеми міжпредметних 

зв’язків, особливо зв’язків зі словотвором, семасіологією, ономасіологією, 

лексикологією, стилістикою, соціолінгвістикою, етимологією тощо. Нові 

одиниці мови відрізняються від звичайних мовних фактів додатковими зв’язками 

з реальним світом та зі свідомістю носіїв мови. Це зумовлює специфіку змісту 

поняття «неологізм», під яким розуміють нове слово, сукупність всіх його 

істотних ознак, що покладені в основу узагальнення неологізмів як особливого 

класу слів і виділення їх з інших словесних угрупувань.  

Термін «неологія» вживається дослідниками [1; 3; 4] в двох значеннях: 

1) наука про неологізми; 

2) сукупність неологізмів. 
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Що стосується самого поняття «неологізм», то його тлумачення 

визначається багатьма дослідниками, як новостворений термін, слово або фраза, 

що перебуває у процесі входження у загальний вжиток спільноти, утім поки що 

не включеного до загальновживаної мови через свою новизну за формою чи 

змістом [1; 2]. Проте тлумачення цього терміну є неоднозначним і належить до 

невирішених проблем неології. Через те, що неологізм відрізняється особливими 

часовими зв’язками, у межах яких він фіксується у колективній свідомості, 

новим словом вважається мовна одиниця, які з’являється у мові пізніше певної 

часової межі, що визначена як початкова для її функціонування у мовному 

колективі. 

У межах неології важливим є також питання утворення нового слова. 

Встановлено, що в акті створення нового об’єкту бере участь конкретна особа, 

яка, у процесі номінації певного нового явища чи предмету, що є відправним 

пунктом для появи неологізму, послуговується власними інтенціями, досвідом, 

образно-смисловими уявленнями. Складне перехрещення усієї сукупності цих 

складових репрезентує індивідуальне завдання мовця, який, таким чином, прагне 

до індивідуалізації та оригінальності. Нове «індивідуальне» слово проходить 

декілька етапів його акцептації у суспільстві [2; 5]:   

• соціалізації – сприйняття його суспільством;  

• лексикалізації, тобто включення слова до лексичної системи мови,  

• вживання мовцями – набуття носіями мови комунікативно-

прагматичної компетенції. 

У плані становлення і закріплення нової лексичної одиниці у мові значну 

роль відіграє етап неологізації дійсності, названий умовно стадією соціалізації 

слова. У багатьох відношеннях закріплення лексичної одиниці у мові 

забезпечується, перш за все, позамовними чинниками, коли нове явище, новий 

факт залишається у житті, закріплюється суспільною практикою людей і 

експлікується у лексичній одиниці [3; 5]. Неологізми відрізняються від інших 
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слів лексичної системи особливими зв’язками з метою позначати новий предмет, 

нове поняття чи явище у реальному житті, нестандартною формою (іноді з 

нестандартним звуковим оформленням), певною словотвірною та структурною 

особливістю та своєрідністю семантичної організації. 

Слід наголосити, що неологія виявляє внутрішні закономірності, яким 

підпорядковується вибір і адекватне вживання тієї чи іншої нової лексичної 

одиниці у кожному окремому комунікативному акті за умови врахування 

функціонально-прагматичного аспекту. У цьому аспекті нові лексичні одиниці 

створюються у процесі мовлення як здійснення мовцем певного 

комунікативного наміру, а не задля досягнення запланованої мети розширити чи 

поповнити лексичний склад мови. 

Ураховуючи вищенаведене, можна констатувати, що неологізмом є: 

а) слово, яке виникло у мові пізніше певної часової межі, яка вважається 

вихідною; б)  слово, яке певний час зберігається у мовній пам’яті людей як 

нещодавно створене; в) слово, яке виникає через потребу номінації певного 

предмету чи явища суспільної дійсності. Відтак, неологізм як основне поняття 

неології являє собою мінливе явище та повинно визначатися дефініцією, яка б 

містила вказівку на момент виникненняя слова, на характер подальшого процесу 

його становлення та функціонування. 
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Мощенко Ю.Г.  

ЛЕКСЕМА DOUBT ЯК ЗАСІБ ВИРАЖЕННЯ СУМНІВУ  

В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 

 

Мощенко Юлія Геннадіївна 

студентка Харківського національного педагогічного університету  

ім. Г.С.Сковороди 

 

У сучасному світі людина часто опиняється в ситуації необхідності 

прийняти рішення. Одна з емоцій, яку при цьому відчуває людина, це сумнів. 

Страх помилитися, коливання при виборі потрібного рішення становлять 

складний комплекс почуттів і емоцій, позначений лексемою «сумнів» в 

російській мові і лексемою doubt в англійській мові. 

Слово doubt вже було предметом дослідження. Так, Ільясова А.Ф. І 

Тарасова Ф.Р. в роботі «Лексические средства манифестации сомнения и 

способы их перевода на русский язык (на матеріалі художнього твору)» 

описують значення синонімів слова doubt і варіанти їх перекладу з англійської 

мови на російську. У своєму дослідженні «Национальная специфика семантики 

субстантивов doubt, uncertainty в английском языке» Копусь Т.Л. зіставляє 

близькі за значенням субстантиви doubt і uncertainty і відзначає їх відмінності в 

семантичному і синтаксичному функціонуванні в сучасній англійській мові. 

Сумнів як категорію суб'єктивної модальності в російській мові на матеріалі 

сучасної художньої літератури розглядає Нікольська І.Г. «Семантика сомнения 

и способы ее выражения в русском языке». 

Підводячи підсумок, слід сказати, що складний і багаторівневий конструкт 

DOUBT може бути репрезентован за допомогою мовних засобів як в прямій 

номінації, так і ідіоматично. Емоція doubt не проявляється «в чистому вигляді». 

Вона тісно пов'язана з нерішучістю, побоюванням, ризиком. Таку своєрідну 

поведінкову модель можна застосувати до більшості ситуацій. Даний опис 
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засобів реалізації лексичного значення концепту DOUBT не вичерпує все 

різноманіття його значень. 
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ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ 

Чебан О.М.  

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ І ПРЕДМЕТ СУЧАСНОЇ ФІЛОСОФІЇ НАУКИ 

 

Чебан О.М. 

к.філ.н., доцент, доцент кафедри філософії, історії і політології Одеського 

державного аграрного університету 

 

Змістовна і надзвичайно об’ємна глибина проблем філософії науки є 

загальновідомою характеристикою  цієї області філософського знання. Однак, 

варто відзначити, щ конкретні уявлення про її предмет і проблемне поле не 

можуть бути відзначені бажаною єдністю: нечіткими є навіть критерії 

приналежності певного фрагменту про науку саме до системи знання, що 

отримала назву «філософія науки». Домінує розширене, слабо врегульоване 

чіткими експлікованими основами розуміння її предмету і відповідно, набору 

ключових проблем. 

До них здебільшого відносять етнічні, класові, освітні і інші питання, 

пов’язані з діяльністю наукового товариства. Варто зазначити, що в певний 

період минулого в зміст предмету  науковедення зараховували її філософські, 

логіко- гносеологічні і методологічні проблеми. Так чи інакше, розширене 

розуміння висловлювання «філософія науки» робить його невизначним і 

відповідно – розмитим є і розуміння предмету даної області філософського 

аналізу. 

Вихід із ситуації, що склалася є напевно в орієнтації на розуміння предмету 

філософії в цілому. Хоча і тут тривають дискусії, але один його аспект – 

найбільш загальні характеристики реальності, що фіксуються у формі законів, 

принципів, філософських категорій і понять, не може бути поставлений під 
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сумнів на підставі кількох і понять, не може бути поставлений під сумнів на 

підставі кількох аргументів. Розуміння предмета філософії із конкретними 

характеристиками реальності завжди посилювали скептичне відношення до 

філософії в цілому, оскільки проблемне поле, що створювалось, незабаром 

ставало долею якої-небудь конкретної  науки (антропології, соціології, 

природничо-наукових дисциплін, лінгвістики та ін.). 

Потребує  уточнення і предмет філософії науки, який має також найбільш 

загальні уявлення про таку реальність, як наука, що корелюється з одного боку – 

системою філософського знання, а з іншого – з характеристики самої науки. У 

плані кореляції з системою філософського знання орієнтири задають світоглядні 

уявлення, що досить безперечно виражають (відповідно до внутрішньої 

структури світогляду) найбільш загальні онтологічні характеристики реальності, 

аксіологічні, гносеологічні і праксіологічні принципи. До них не зводиться уся 

система філософського знання, де разом зі світоглядними уявленнями і 

принципами міститься ряд відомостей, що конкретизують їх, досить очевидно 

зв’язаних з предметом конкретних наукових дисциплін. Відмічені світоглядні 

уявлення і принципи можна виділити в їх співвідношенні з основними розділами 

філософського знання, до яких відповідно до його домінуючої структури 

потрібно зарахувати історико-філософський розділ, онтологія, філософська 

антропологія, гносеологія (теорія пізнання) і соціальна філософія. 

У змісті кожного з названих розділів існують тематичні лінії, що 

сполучають їх проблематику з проблемами філософії науки на світоглядному 

рівні. У першому розділі ця передусім взаємодія науки з філософіє і іншими 

формами духовного освоєння реальності в загальному контексті процесу 

формування і еволюції предмета філософії. У другому – питання, пов’язані з 

осмисленням процесів розвитку в неживій природі, появою життя. У третьому – 

уявлення про онтологічні і антропологічні підстави генезису свідомості і 

формування пізнавальних здібностей людини, зокрема, у зв’язку з принципом 

антропології. У четвертому – загальні передумови і можливості, шляхи і форми 
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пізнання, відношення знання до пізнавальної реальності і критерії його 

достовірності, обґрунтування особливого епістемологічного статусу науки; у 

п’ятому – вплив форм соціальної організації людей на динаміку розвитку науки. 

обґрунтування її соціальної цінності, цілісне системне уявлення про соціальне 

буття науки. З’ясування специфіки предмета філософії науки, що корелюються з 

характеристиками самої науки, - другий з названих вище планів – буде 

базуватися на загальноприйнятих уявленнях про п’ять основних аспектів науки. 

У відповідності із традицією, закладеною Д.Берналом[2,с.25-27 ], до них 

відносяться уявлення про науку як систему знань, специфічну діяльність, 

соціальний інститут, продуктивну силу і форми суспільної свідомості. По-друге, 

на таких же сталих уявленнях про основні функції науки і наукового пізнання, 

до аспектів діяльності, що характеризують науку відносять – спостереження, 

опис, пояснення, пророцтво на майбутнє, а також штучне відтворення 

пізнавальних об’єктів, явищ, процесів (їх властивостей і стосунків з іншими 

фрагментами реальності). Вони досить чітко корелюють з функціями науки в 

суспільстві: культурно-світоглядною, функціями виробничої і соціальної сили. 

По-третє, аналізуючи предметогенез філософії науки, слід також враховувати її 

статусно-функціональну характеристику як одну з форм рефлексії осмислення 

пізнавальних дій в науці. Функцію рефлексії в цьому контексті філософія науки 

виконує разом з теорією пізнання, методологією і логікою науки, а також, 

теорією методичної творчості і конкретними науками, що вивчають пізнавальні 

процеси, у тому числі у сфері наукового пізнання [2, с.31-32]. 

Відповідно, необхідно враховувати «розподіл праці», що історично 

склався, між названими формами осмислення рефлексії пізнавальних дій в науці, 

а також реальні факти їх взаємодії, що позначаються на понятійному 

термінологічному рівні (при обговоренні проблем науки широке 

розповсюдження стали вирази «філософсько-методологічна рефлексія», 

«філософсько-методо-логічний аналіз», «філософсько-методологічне 

обґрунтування»). По-четверте, загальновідомо, що наука як багатогранний 
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соціокультурний феномен досліджується рядом спеціальних наук: соціологією 

науки, когнітивною психологією, наукознавством. Це також повинно бути 

враховано при аналізі питань, пов’язаних з осмисленням предмета філософії 

науки, оскільки мають місце його змістовні перетини з названими дисциплінами. 

Враховуючи приналежність певної частини змісту означених внутрішньо 

наукових і поза наукових феноменів, що створюють онтологічні, інтелектуальні  

і соціокультурні умови буття науки, до змісту предмета філософії науки можна 

запропонувати її дефініцію, обумовлену передусім значення філософських 

світоглядних уявлень і принципів. 

Філософія науки – це форма осмислення рефлексії науки в її соціальному 

бутті, структурована світоглядними уявленнями і принципами, що 

репрезентують ключові проблемні аспекти філософського знання. 

Зрозуміло, в цій дефініції неможливо детально відбити проблемне поле 

філософії науки. Але необхідна загальна орієнтація в її змісті і тенденціях, а 

осмислення здійснюється передусім за рахунок фіксації в ній істотних ознак, по 

яких філософія науки кваліфікується як особлива форма осмислення рефлексії 

науки.  

Перший – установка на вироблення цілісного системного уявлення про 

науку як спосіб духовного освоєння дійсності в її (науки) соціальному бутті. 

Другий – структурованість філософії науки як форми рефлексії над 

наукою, світоглядними уявленнями і принципами, які репрезентують ключові 

проблемні аспекти філософського знання. 

Подальша конкретизація проблемного поля філософії науки і виявлення 

тенденцій його еволюції можуть бути здійснені, по-перше, на основі 

поглиблення знань про світоглядні уявлення і принципи, що репрезентують 

проблемні аспекти філософського знання ( вони можуть змістовно 

еволюціонувати, доповнюватися або замінюватися перед новими уявленнями і 

принципами); по-друге, на основі тенденцій розвитку науки по її основним п’яти 

аспектам; по-третє, відповідно проблематики, індукованої ключовими 
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функціями наукового пізнання і науки в цілому; по-четверте, корелятивно 

результатів досліджень в дисциплінах, що вивчають науку. 

Найбільш глибокі проблеми філософії науки виникають при накладенні 

динамічних ефектів у всіх позначених сферах. Найчастіше це репрезентується як 

реакція на подію, що відбувається в одному або декількох аспектах науки. 

Використовуючи аспектний підхід, що найбільш результативно відображає 

вирішення проблем сучасної філософії науки виділяють: проблеми подання, 

структурну організацію, достовірність і повноту знання в першому із них (наука 

як система знання); проблеми особливого епістемологічного  статусу науки. 

інструментальної розміреності і раціонального ціле покладання в другому 

аспекті (наука як специфічна діяльність); соціального статусу науки і механізмів 

її напруженості з контактними сферами і системами життєдіяльності суспільства 

– в третьому (наука як соціальний інститут); проблеми пов’язані із загальною 

спрямованістю технологічного розвитку соціуму, зокрема, інноваційного 

комплексу, і соціальних наслідків цих процесів – по четверте (наука як форма 

загальної свідомості). 

Більш розвиненим потенціалом еврестичності в цьому плані є підхід, 

заснований на уявленні про головні функції наукового пізнання:спостереження, 

опис, пояснення, передбачення, штучне відтворення пізнаваною реальністю 

9щось на зразок здорового глузду у науці) в їх кореляції з основними функціями 

науки в суспільстві. В контексті такого способу функціонального підходу досить 

очевидним є центральне положення у сучасній філософії науки проблеми 

штучного відтворення досліджуваної реальності. Її актуальність індексується не 

тільки тривожними подіями і тенденціями в штучних середовищах, що 

створюються на основі біогенетичних досліджень, розробок систем штучного 

інтелекту і природоохоронних систем, але і в сфері соціальної реальності, де 

практика використання політичних, виборчих та інших соціальних технологій 

супроводжується великими гуманітарними витратами. 
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Зміст проблемного поля сучасної філософії науки, що генерується 

штучним відтворенням реальності як однієї з головних функцій наукового 

пізнання, тісно пов’язане з її проблематикою, що обумовлена функціями науки у 

суспільстві, а саме функціями виробничої і соціальної сили. У контексті, що 

створюється першою з них чітко позначився ареал проблем, що пов’язані з 

розвитком так званої технонауки. А от здатність виконувати функцію соціальної 

сили, яку наука з наростаючою інтенсивністю реалізує понад триста років, 

навпаки, нерідко ставиться під сумнів. 

Одним з найважливіших напрямків розвитку сучасної філософії науки 

залишається порівняльний аналіз науки з іншими способами духовного освоєння 

дійсності, які претендують на лідерство в сфері суспільної свідомості: зокрема, 

традиційними, що виникли задовго і незалежно від науки (міфологія, релігія), а 

також новітніми, що з’явились на хвилі еволюції науки, багато в чому копіюють 

її інструментарій та функції.  

Пропонований варіант методологічного осмислення предмета і 

проблемного поля сучасної філософії науки орієнтованого на пріоритетні 

проблемні аспекти, які виділяються  на підставі функціонального підходу. 

Робота в їх руслі, мабуть, виявиться головним напрямком філософії науки. 
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Якість та наповненість життя напряму залежить від духовності.  Без 

духовного життя не існувало б тієї людської культури, що створюється 

століттями. Шлях, обраний людством шлях буде залежати виключно від рівня 

його духовності. Від якості, від змісту, від направленості духовного життя, за 

своєю суттю, повинна залежати якість самої особистості. Духовність є глибоко 

особистісним, сокровенним світом кожної людини, і вона закрита для інших. 

Саме вона є тією прихованою гранню людської сутності, це та сама 

нематеріалізована дійсність, яка творить як внутрішню, так зовнішню тілесну 

форму буття. Духовність це те, що в переважній більшості залежить від 

виховання і освіти. Від того, як відбуватиметься адаптація спеціаліста до 

зовнішнього середовища, яке постійно змінюється, буде залежати його успіх, 

кар’єра та самореалізація.[2, с.8-9] 

Сучасний освітній процес – процес створення системи цінностей молодого 

спеціаліста, що сприяє розвитку духовного життя. Ціннісні орієнтації – це 

елементи мотиваційної структури особистості, на підставі яких відбувається 

вибір тих чи інших соціальних установок як цілей або мотивів конкретної 

діяльності. Ціннісні орієнтації особистості формуються під впливом пануючої в 

суспільстві системи цінностей, яка змінюється з розвитком історії. 

На сьогоднішній день фахівець розраховує лише на власні сили у створенні 

свого духовного світу і способу життя в ньому. Це надзвичайно складне 

завдання, що не завжди закінчується успіхом. В світогляд спеціаліста, який ще 
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формується, потрапляє багато негативної і спотвореної інформації, що 

деструктивно впливає на неї.  

Саме тому завдання сучасного викладача – не лише дати майбутньому 

фахівцю знання відповідно до навчального плану, але і виробити у нього життєво 

важливі навички пошуку, збирання та опрацювання (аналіз, порівняння, синтез, 

оцінювання тощо) необхідних даних і відомостей, вміння ефективно взаємодіяти 

з колегами, зберігати та презентувати результати своєї роботи. 

Як зазначає Берегова Г.Д.[1,с 12-123] саме філософії належить провідна 

роль у формуванні системи цінностей, розширенні кругозору і можливостей 

свідомості людини. Одним з завдань філософії є розвиток, створення духовного 

життя молодих спеціалістів, формування моральних цінностей. 

В сучасних умовах однією із найважливіших вимог, що постає перед 

молодими фахівцями є відповідальність за результати своєї професійної 

діяльності. Ціннісні орієнтації є важливим компонентом структури особистості,  

які не тільки координують професійну діяльність, а також відіграють провідну 

роль у становленні молодого фахівця. Ціннісні орієнтації мають вплив на 

людську поведінку та виявляються абсолютно в усіх сферах людської діяльності, 

майже неможливо охарактеризувати будь-який феномен суспільного чи 

індивідуального життя людини, не розглядаючи проблеми цінностей і ціннісних 

орієнтацій. Тому ціннісну проблематику широко подано та розкрито у працях 

філософів та у науковій літературі.  

Проблеми вивчення духовної культури молоді склались ще у вітчизняній 

філософії. У «філософії серця» Г.С. Сковороди, М.В. Гоголя, П.О. Куліша, І.Я. 

Франка, П.Д. Юркевича, сфера розуму далеко не вичерпує духовного життя, її 

основою є «ідея  серця» як центру внутрішнього світу людини, котрий визначав її 

індивідуальність. 

Цим питанням присвячений значний обсяг наукової літератури. Так, 

проблема соціокультурних орієнтацій розглядається в рамках загальної 

молодіжної проблематики юнологами. Серед українських дослідників цього 
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профілю: Дробницький О.Г., Іконнікова С. Н., Кон І.С. , Клепіков О.І., 

Лісовський Б.Т., Надольний І.Ф., Осовський В.Л., Семашко О.В., Сулейманова 

Л.А., Цибульник В.Ф. та інші. До зарубіжних вчених та філософів відносять: І. 

Кант, В.Дільтей, В. Віндельбанд, Г.Ріккерт, М.Вебер, Е.Фром, А.В.Гулига, 

О.Г.Дробницький. Ці автори аналізують світогляд молоді, моральні та етичні 

цінності, суперечності духовного становлення молоді. 

Основою формування  духовності та ціннісних орієнтацій людини є 

філософські положення про різносторонній гармонійний розвиток особистості та 

активна участь в професійній діяльності  та спілкуванні. Тому недостатньо 

підготувати тільки фахівця високої кваліфікації. Потрібно ще сприяти 

вихованню його ціннісних орієнтацій, формувати в ньому духовно-культурні 

цінності, сприяти його розвитку, як не просто спеціаліста, а гармонійно і 

всебічно розвиненої, з широким світоглядом, духовно та культурно освіченої 

особистості.  

Для формування такої особистості потрібно орієнтуватись на такі цінності 

філософії: гуманізм, суб’єктивне усвідомлення зобов’язань перед самим собою, 

колективом, своєю країною; неприйняття несправедливості; прагнення 

підвищити свій рівень життя; вірність обов’язкам; шанобливе ставлення до своєї 

родини, до старших; позитивний вплив на оточення. Адже саме такі фахівці 

будуть впливати на розвиток в їх професійних сферах. 

Зараз серед сучасної молоді характерним є тип особистості, яка насамперед 

цінує себе і вважає, що успіх у житті залежать саме від неї, а її діяльність, має вплив 

на сучасне суспільство. Вони орієнтуються на власні сили, розум, здібності, 

знання при досягненні життєвих цілей.  

Але є й зворотній бік. На превеликий жаль, втрачають певне значення в житті 

сучасної студентської молоді деякі духовні орієнтації і цінності. Так як, ціннісні 

орієнтації молоді залежать від ціннісно-нормативної системи, що домінує у 

даному суспільстві, все більш актуального значення набувають матеріальні 

цінності (матеріальний добробут, успіх у житті, прагматизм, високий заробіток, 
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престижна робота, закордонні поїздки тощо). Символом  нашого часу є 

«орієнтація на успіх».  
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З 2012 року в кримінальному процесуальному законодавстві було 

запроваджено процесуальну функцію слідчого судді, до повноважень якого 

віднесено здійснення судового контролю за досудовим розслідуванням, 

вирішення питань, пов’язаних з обмеженням конституційних свобод громадян. 

Незважаючи на детальну регламентацію вказаного інституту, дотепер як в 

доктрині, так і в законодавстві, не вироблено єдиного підходу до розуміння 

поняття «місцезнаходження органу досудового розслідування» ‒ ключової з 

точки зору правильного визначення територіальної підсудності справ слідчому 

судді категорії. Існування вказаної проблеми вперше було окреслене ще в 2013 

році Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних та 

кримінальних справ, який у своєму роз’ясненні вказав, що «….відсутність у 

КПК чіткого визначення поняття «місце розташування органу досудового 

розслідування» призводить до того, що правоохоронні органи, які складаються 

зі структурних підрозділів, фактично розташованих в межах територіальної 

юрисдикції різних судів, допускають вільне трактування цього поняття та на 

власний розсуд визначають суд, до якого вносять клопотання про забезпечення 

заходів кримінального провадження» [1]. Водночас, попри неодноразові спроби 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
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надання керівних роз’яснень вищою судовою інстанцією, вказане питання 

дотепер так і не отримало свого ґрунтовного вирішення [2; 3].  

За загальним правилом, територіальна підсудність справ слідчим суддям 

місцевого загального суду визначається місцезнаходженням органу досудового 

розслідування (крім справ, що підсудні Вищому антикорупційному суду). Це 

правило прямо передбачене в ст.ст. 132, 184, 234 КПК України, а за відсутності 

такого застереження виводиться шляхом системного тлумачення норм 

кримінального процесуального законодавства [2]. Так у п.1 ч.2 ст. 132 КПК 

України наголошується, що клопотання про застосування заходів кримінального 

провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, у 

межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового 

розслідування.  

Утім, попри зовнішню правову визначеність, указані положення так і не 

надають однозначної відповіді на ключове питання про з’ясування меж 

територіальної підсудності адже, дефініція «орган досудового розслідування» не 

може входити до жодної правової (адміністративної, цивільної) конструкції, яка 

б розкривала ознаки його місця розташування. Так орган досудового 

розслідування не є ні юридичною особою, ні відокремленим територіальним 

підрозділом державної установи. Ба більше, він навіть не може виступати 

власником або користувачем приміщень, де знаходяться його службові особи, 

попри наявність унікальної офіційної адреси. Іншими словами, сьогодні орган 

досудового розслідування, як суб’єкт правовідносин, існує лише в 

кримінальному процесуальному законодавстві, а норми будь-яких інших 

нормативно-правових актів ‒ чи то Цивільний кодекс України, чи Закон України 

«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань» ‒ не можуть бути застосовані для визначення його 

ознак напряму, оминаючи питання місцезнаходження правоохоронного органу, 

до складу якого входить слідчий підрозділ.  
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Сьогодні в судовій практиці єдиним підходом, який враховує 

адміністративно-структурні зв’язки, є такий, що базується на встановленні 

місцезнаходження органу досудового розслідування з огляду на офіційну адресу 

реєстрації правоохоронного органу в Єдиному державному реєстрі юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Варто вказати, що 

на момент прийняття КПК України жодних протиріч з боку учасників 

кримінального провадження щодо слідування такому правилу не було. З одного 

боку, таке розуміння відповідало загальноприйнятому в цивільному праві 

підходу до порядку встановлення місцезнаходження будь-якої юридичної особи, 

у тому числі її філій та представництв. З іншого ‒ цей спосіб був релевантним до 

з’ясування місцезнаходження будь-якого органу досудового розслідування, 

оскільки до 2015 року система побудови територіальних підрозділів усіх 

правоохоронних органів реалізовувалася за принципом надання кожному з них 

статусу юридичної особи.  

Однак, реформування органів внутрішніх справ і створення на їх базі 

органів Національної поліції, призвело до того, що левова частка територіальних 

підрозділів вказаного правоохоронного органу була позбавлена статусу 

юридичної особи. Так, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 

16.09.2015 № 730 «Про утворення територіальних органів Національної поліції 

та ліквідацію територіальних органів Міністерства внутрішніх справ», статус 

юридичної особи отримали лише Головні управління Національної поліції в 

областях та місті Києві. За таких умов перед слідчими поліції територіальних 

підрозділів обласного та міського підпорядкування постала проблема – або 

звертатися до місцевого загального суду в межах юрисдикції якого зареєстровані 

Головні управління Національної поліції як юридичні особи, або орієнтуватися 

в цьому питанні на фактичне місцезнаходження підрозділів, яким вони напряму 

підпорядковані як правоохоронці. Враховуючи терміновість вирішення тих 

завдань, які покладені на слідчого суддю, а також неминучі організаційні 
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складності, саме останній алгоритм дій було «взято на озброєння» Національною 

поліцією та підтримано судами загальної юрисдикції.  

Наважаючи на це, ознайомлення з практикою Верховного суду свідчить, 

що дотепер його позиція йде в розрізі, відповідно до якого територіальна 

підсудність справ слідчому судді визначається «за місцем знаходження 

(реєстрації) відповідного державного органу, який є юридичною особою та в 

складі якого знаходиться слідчий підрозділ» [4; 5]. Окрім того, що сформована 

позиція ставить «поза законом» вищезгадані випадки ініціювання заходів 

забезпечення кримінального провадження слідчими чималої кількості 

підрозділів Національної поліції, такий підхід не може вважатися правильним з 

огляду на історію законодавчих змін до ст. 132 КПК України, адже їхній аналіз 

свідчить, що законодавець прямо відмовився від правила, згідно з яким місцями 

знаходження та реєстрації правоохоронного органу є тотожними [6].  

На жаль, існуючий дуалізм розуміння призвів до вироблення в діяльності 

правоохоронних органів регіонального рівня неформальних практик, у яких 

місцезнаходження органу розслідування, поряд з адресою реєстрації, почало 

визначатися з огляду на місце безпосередньої дислокації службових осіб 

слідства. Індикаторами встановлення місця розташування органу досудового 

розслідування, в одному випадку, став факт знаходження кабінетів слідчих у 

певних районних області чи міста, в інших – належність слідчого до окремих 

відділів (відділень) слідчого управління, що розташовані у відмінному, ніж 

головний підрозділ слідства, районні. Водночас, перенесення під час визначення 

меж територіальної підсудності уваги з органу досудового розслідування на його 

службових осіб, котрі виконують свої обов’язки в межах територіальної 

юрисдикції декількох місцевих судів, спотворив дію правила, передбаченого ст. 

132 КПК України, за яким суд, повноважений розглядати клопотання сторони 

обвинувачення, визначається не законом, а самими учасниками досудового 

провадження. Причому, за своєю сутністю такий порядок окреслення меж 

відання слідчих суддів не тільки нагадує, але й переважає цивільно-правовий 
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механізм альтернативної підсудності, адже за таких «абстрактних» умов про 

жодну альтернативність у виборі підсудності мова не йде, оскільки звернення до 

одного суду автоматично не позбавляє службових осіб правоохоронних органів 

права звертатися до слідчого судді іншої установи. 

Типовим прикладом такого роду порушень є практика долучення 

стороною обвинувачення до матеріалів справи внутрішнього наказу державної 

установи, відповідно до якого слідчі слідчого управління виконують свої 

повноваження в приміщеннях, які розташовані в декількох районах міста або 

області. Наприклад, відповідно до внутрішніх наказів Головного управління 

Національної поліції в місті Києві (далі ‒ ГУНП у м. Київ), кабінети слідчих 

підрозділів, знаходяться в кожному районні столиці. Аналогічним чином 

визначається місце розташування слідчих підрозділів Територіального 

управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві та 

Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській 

області. Попри те що ці локальні акти не мають жодного нормативного значення 

для органів та осіб, що не є працівниками державної установи, вони 

враховуються слідчими суддям як підстава для визначення підсудності. 

Водночас, спроба визначення місцезнаходження, з огляду на розташування 

певних приміщень, де знаходяться слідчі, нівелюються положеннями закону, 

відповідно до яких органом досудового розслідування не можуть бути його 

службові особи (такими є, за ст. 38 КПК України, відповідні державні установи, 

до складу яких входять слідчі підрозділи та підрозділи детективів за ст. 38 КПК 

України). Загалом порядок, за якого допускалось пряме ототожнення слідчого та 

органу досудового розслідування, був характерний для Кримінально-

процесуального кодексу України від 1960 року й залишився в минулому. 

Викликає сумніви у своїй правомірності також практика визначення 

місцезнаходження органу досудового розслідування на підставі постанови 

керівника слідчого управління про створення групи слідчих, у якій вказується про 

факт проведення досудового розслідування певним відділенням або відділом 
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слідчого управління, який розташований у відмінному, ніж головний підрозділ 

слідства, районні. Зазвичай місцезнаходження цих відділів також 

підтверджується внутрішнім наказом керівника правоохоронного органу, до 

складу якого входить указаний слідчий підрозділ. Наприклад, відділ з 

розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у місті Києві знаходиться в 

Голосіївському районні, тоді як СУ ГУНП у місті Києві розташоване в 

Шевченківському. Як наслідок, вивчення судової практики вказує на те, що 

сьогодні одні й ті самі слідчі в різних кримінальних провадженнях виступають 

як представники двох і більше підрозділів одного органу досудового 

розслідування (в одному випадку вони є співробітниками певного відділу 

слідчого управління, в іншому – слідчого управління, до складу якого входить 

цей відділ) [7; 8]. Водночас спроба надати відділам (відділенням) слідчих 

управлінь статусу самостійного органу досудового розслідування суперечить 

положенням кримінального процесуального законодавства. Системне 

тлумачення положень п.8 п.17 ч.1 ст. 3, ст. 38 КПК України свідчить, що 

законодавцем під час виокремлення підрозділу слідства як самостійного суб’єкта 

відносин, насамперед, надається перевага його адміністративним зв’язкам з 

державною установою певного територіального рівня. Тому відділи (відділення) 

слідчого управління не можуть бути окремими функціональними одиницями, 

оскільки вони структурно складають один орган досудового розслідування, що 

підпорядкований державній установі аналогічного статусу.  

Окрім, власне, надання одному й тому самому слідчому права на звернення 

до слідчих суддів різних судів, обґрунтування факту місцезнаходження органу 

досудового розслідування з огляду на розташування кабінетів (відділів), 

порушує ще одну вкрай небезпечну тенденцію. Мова йде про можливість 

використання таких «варіативних» повноважень у ході конкретного 

розслідування. Сьогодні тільки в місті Києві непоодинокими є випадки, коли в 

межах одного кримінального провадження здійснюється ініціювання заходів 

його забезпечення в слідчих суддів декількох місцевих загальних судів [8; 9]; 
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після відмови в задоволенні певного клопотання слідчі звертаються з повторним 

клопотанням до слідчого судді іншого суду [10; 11]. Проте, допущення 

можливості існування декількох судів, повноважних розглядати ідентичне 

питання в одному кримінальному провадженні, прямо суперечить положенням 

кримінального процесуального законодавства, що не допускає спорів  відносно 

підсудності та вимагає обов’язкового усунення можливих колізій такого роду 

судовими апеляційної та касаційної інстанції (ст. 34 КПК України).  

Враховуючи викладене, можна констатувати, що сьогодні в 

правозастосовній практиці відсутній єдиний підхід щодо критеріїв встановлення 

місцезнаходження органу досудового розслідування. Як наслідок, територіальна 

підсудність справ слідчому судді визначається за різними (а іноді 

взаємовиключними) правовими підставами. Своєю чергою, такого роду 

суперечності тягнуть за собою численні порушення таких основоположних 

гарантій прав людини як доступ до правосуддя та розгляд його справи 

компетентним судом. Відтак, проблема усунення вказаних протирічь є 

актуальною та в світлі реформи судової влади вимагає якнайшвидшого свого 

вирішення на доктринальному рівні.   
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РОЗПАД СРСР У СОЮЗНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ 1990 – 1991 РР. 

 

Каніщев Григорій Юрійович 

к.іст.н., доцент, доцент кафедри права Гуманітарно – правового факультету 

Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського 

«Харківський авіаційний інститут» 

 

 Велике значення для дослідження процесу здобуття Україною 

незалежності має з’ясування правових аспектів розпаду Союзу Радянських 

Соціалістичних Республік (СРСР) та їх відображення у союзному законодавстві. 

Під союзним законодавством ми маємо на увазі нормативно – правові акти 

законодавчого характеру (конституція, закони, постанови) які приймалися 

уповноваженими на це органами союзної влади – З’їздом народних депутатів 

СРСР і Верховною Радою СРСР.   

Зазначене питання на нашу думку, слід розглядати у контексті права націй 

на самовизначення. Тобто права кожної національної спільноти на вільне 

облаштування свого політичного життя у формі власної самостійної держави або 

добровільного об’єднання з іншою (іншими) національною спільнотою на основі 

федерації чи автономії [1]. У преамбулі Конституції нашої держави воно 

відображено як право, здійснене «українською нацією, всім Українським 

народом»[2].  

Приєднуємося до визначення розпаду СРСР як процесів системної 

дезінтеграції радянської держави у соціально – економічній, політичній і 

культурній сферах, що призвели до припинення її існування [3]. Хронологічними 

рамками процесу розпаду СРСР у його правовому контексті вважаємо період з 3 

квітня 1990 р. (прийняття Верховною Радою СРСР Закону СРСР «Про порядок 

вирішення питань, пов’язаних з виходом союзної республіки з СРСР» [4]) по 8 

грудня 1991 р. (підписання Україною «Угоди про утворення Співдружності 
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Незалежних Держав»; відповідно до частини першої її преамбули «Союз РСР як 

суб'єкт міжнародного права і геополітична реальність припиняє своє існування» 

[5]). 

Відповідно до вищезазначеного, джерельну базу дослідження складають 

нормативно – правові акти Союзу РСР, які відображають процес політичної 

дезінтеграції єдиної союзної держави. Тобто процес поступової втрати нею 

територіальної цілісності протягом 1990 – 1991рр.  

Правовою основою розпаду Союзу Радянських Соціалістичних Республік 

слід вважати відповідну статтю конституції СРСР, яка діяла на момент початку 

вищезгаданого процесу. А саме, статтю 72 Конституції СРСР 1977 р. [6]. Тут йде 

мова про збереження за кожною союзною республікою Радянського Союзу права 

вільного виходу з СРСР [6].  

Соціально – економічні та політико – правові процеси часів «Перебудови», 

що запустили механізм розпаду Радянського Союзу, призвели до тлумачення 

вищезгаданого права, як реального права і можливості виходу відповідної 

союзної республіки зі складу СРСР та її перетворення таким чином, на незалежну 

державу.  

Розпад СРСР відбувався на тлі національних конфліктів всередині союзних 

республік як наслідку волюнтаризму у питанні формування територій союзних 

республік у складі СРСР і відповідно, визначення кордонів цих республік. Для 

позначення цього явища український дослідник С. Громенко застосовує термін 

«доктрина анклавів» [7, с. 34]. Її суть – у цілеспрямованій політиці керівництва 

СРСР щодо включення до складу відповідної союзної республіки території 

(територій) з перевагою населення нетитульної нації, або як варіант, масове 

переселення на територію союзної республіки таких громадян з інших союзних 

республік, насамперед з Російської Федерації (тоді – РРФСР). Наслідком такої 

політики, зазначає С. Громенко, було утворення всередині відповідної союзної 

республіки своєрідних національних «анклавів», більшість населення яких 

становили етнічні меншини республіки, політично зорієнтовані на союзну владу 
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[7, с. 35]. Як кінцеву мету такої політики автор публікації визначає намагання 

союзного керівництва запобігти будь – якій реальній можливості у майбутньому 

для виходу відповідної союзної республіки зі складу СРСР (як це передбачалося 

всіма конституціями Радянського Союзу і союзних республік) [7, с. 35].  

Яким чином такий строкатий національний склад кожної союзної 

республіки намагалося використати союзне керівництво під час розпаду СРСР у 

1990 – 1991 рр., свідчить Закон Союзу РСР «Про порядок вирішення питань, 

пов’язаних з виходом союзної республіки з СРСР» від 3 квітня 1990 року [4]. 

Прийнятий відповідно до статті 72 Конституції СРСР 1977 р., він вперше у 

радянському конституційному законодавстві визначав порядок виходу союзної 

республіки зі складу Радянського Союзу. У зв'язку із цим звертаємо увагу на 

статтю 2 вищезгаданого закону. Тут зазначалося, що «рішення про вихід союзної 

республіки з СРСР приймається вільним волевиявленням народів (виділене нами 

– Г.К.) союзної республіки шляхом референдуму (народного голосування)» [4]. 

Отже, перед нами – акцентування уваги на багатонаціональному характері 

республіки. Й тим самим, на відсутності у ній єдиної політичної спільноти (під 

яким розуміється власне народ).  

Відповідно до статті 3 цього закону, у союзній республіці з національно – 

територіальними автономіями – автономними республіками та/або областями і 

округами – у її складі вищезгаданий референдум мав проводитися окремо по 

кожній автономії [4]. Його наслідком (залежно від результатів голосування) мало 

стати національне самовизначення населення відповідної автономії у наступних 

формах: а) подальше перебування у складі СРСР або союзної республіки; б) 

постановка питання про свій державно – правовий статус [4]. Коментуючи ці 

законодавчі норми, зауважимо, що вони відображали не просто політику 

союзного керівництва, а й незгоду частини населення союзної республіки – 

громадян СРСР, що ототожнювали себе із радянським народом – з виходом 

відповідної союзної республіки зі складу СРСР. 
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Враховуючи велику роль автономної республіки (області, округу) у 

збереженні Союзу РСР в умовах його явної кризи,  Верховна Рада СРСР 26 квітня 

1990 року прийняла закон «Про розмежування повноважень між Союзом РСР і 

суб’єктами федерації» [8]. Звертаємо тут увагу на статтю першу, яка на нашу 

думку, найбільш яскраво відображає це нове становище національної автономії 

всередині союзної республіки. По – перше, автономна республіка визначена тут 

як держава – суб’єкт федерації (Союзу РСР) [8].Таким чином правовий статус 

автономної республіки було піднято до рівня статусу союзної республіки, до 

складу якої вона входила. Це звичайно, ламало ієрархію квазідержавних 

утворень, що входили до складу Союзу РСР, але в умовах його прогресуючого 

розпаду відповідало інтересам і союзного керівництва і частини населення 

союзної республіки, що виступало проти її незалежності. 

По – друге, автономна республіка (область, округ) мали входити до складу 

союзної республіки «на основі вільного самовизначення народів», а також мали 

«усю повноту державної влади на своїй території поза межами повноважень, 

переданих ними (виділене нами – Г.К.) у відання Союзу РСР і союзних 

республік» [8]. Відносини автономних республік та інших автономій із союзною 

республікою, до складу якої вони входили, мали визначатися угодами і 

договорами (виділене нами – Г.К.) [8]. Отже, за національно – територіальною 

автономією (автономіями) визнавалося не лише право на визначення свого 

подальшого перебування у складі союзної республіки, як це передбачалося 

законом від 3 квітня 1990 р. а й самостійне визначення повноважень місцевої 

влади в особі Ради народних депутатів, обраної місцевим населенням, а також 

договірні (рівноправні) відносини автономії із союзною республікою.  

Такі законодавчі норми вважаємо, були ударом не стільки по інтересам 

Союзу РСР, що розпадався, скільки по інтересам відповідної союзної республіки, 

яка внаслідок цього розпаду поступово перетворювалася на незалежну державу. 

Якщо додати до цього неможливість змінювати територію автономії без її згоди 

та можливість перенесення (за згодою сторін) територіальних суперечок між 
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союзною республікою та її автономіями до розгляду Радою Національностей 

Верховної Ради СРСР (частини перша і третя статті 3), можливість для 

автономних утворень у складі союзної республіки «вступати між собою в 

економічне і соціально – культурне співробітництво та укладати необхідні для 

цього двосторонні і багатосторонні угоди» (частина третя статті 4), то маємо 

повну картину перетворення національно – територіальної автономії (у першу 

чергу автономної республіки) на «державу в державі», що мусила в інтересах 

керівництва Союзу РСР протидіяти діям керівництва союзної республіки щодо 

здобуття незалежності. 

Зміни, внесені у союзне законодавство вищезгаданим законом, знайшли 

відображення у Законі Союзу РСР «Про зміни і доповнення Конституції 

(Основного Закону) СРСР у зв’язку з удосконаленням системи державного 

управління» від 26 грудня 1990 року, прийнятого IV З’їздом народних депутатів 

СРСР (17 – 27 грудня 1990 р.) [9]. Головним питанням порядку денного цього 

депутатського зібрання стало збереження СРСР як єдиної держави. У зв’язку із 

цим інтерес становлять ті статті згаданого вище закону, що стосувалися нової 

ролі національно – територіальних автономій у системі державного управління 

Союзу РСР. Так, глава 15-2 «Рада Федерації» стосувалася діяльності 

відповідного колегіального органу державного управління СРСР [9]. До його 

складу, крім Президента і Віцепрезидента СРСР входили найвищі посадові особи 

республік – суб'єктів федерації (як союзних, так і автономних) [9]. Найвищі 

посадові особи автономних областей і округів приймали участь у роботі Ради 

Федерації з питань, що стосувалися відповідних автономій [9]. Слід зауважити, 

що участь представників національно – територіальних автономій усіх рівнів у 

роботі Ради Федерації Союзу РСР була явним корегуванням попереднього 

законодавства щодо роботи Ради Федерації. Так, відповідно до  статті 127 – 4 

Закону СРСР «Про заснування поста Президента СРСР і внесення змін та 

доповнень до Конституції (Основного Закону) СРСР» від 14 березня 1990 р. до 

складу Ради федерації мали входити лише «найвищі державні службові особи» 
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союзних республік, а відповідні особи автономних республік, областей і округів 

лише мали право приймати участь у роботі ради (з питань, що зачіпали інтереси 

відповідних автономій) [10]. 

Іншим законодавчим актом IV З’їзду народних депутатів СРСР, що на 

нашу думку, відображав процес розпаду Раянського Союзу, був Закон СРСР 

«Про всенародне голосування (референдум СРСР)» від 27 грудня 1990 р. [11]. 

Прийнятий відповідно до статті 5 Конституції СРСР, він вперше у радянському 

конституційному законодавстві регулював питання, пов'язані з прямим 

волевиявленням громадян СРСР. Враховуючи те, що саме на такий референдум 

(єдиний за час існування союзної держави) 17 березня 1991 р. було винесене 

питання щодо збереження Союзу РСР як «оновленої федерації», вважаємо за 

потрібне проаналізувати ті положення закону, що відображали процес розпаду 

Радянського Союзу. 

Ці положення можна розподілити на наступні групи. До першої групи 

входять положення, що прямо стосувалися території Союзу РСР. Це частина 

п'ята статті 4 (заборона виносити на референдум питання про кордони союзної 

держави) та частина третя цієї ж статті (проведення референдуму на всій 

території СРСР) [11]. Сюди ж слід віднести й положення частини першої статті 

29 (обов'язкова сила рішення, прийнятого на референдумі, на всій території 

союзної держави) [11]. У згаданих вище положеннях відобразилися вважаємо, 

сепаратистські тенденції щодо виходу окремих союзних республік (Естонії, 

Литви, Латвії, Молдови, Грузії) або їх частин (Львівської, Івано – Франківської, 

Тернопільської областей України) – зі складу СРСР і прагнення керівництва 

держави перешкодити їм у цьому намірі. 

Друга группа положень закону стосується ініціативи щодо проведення 

всесоюзного референдуму. До неї слід віднести частину першу статті 9 (зокрема, 

громадяни СРСР та республіки «в особі їхніх найвищих органів державної 

влади» як ініціатори референдуму) [11]. Оскільки право бути ініціаторами 

всесоюзного референдуму надавалося громадянам, до цієї групи положень також 
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належать статті 10 – 12 (ініціативна группа щодо збору підписів за проведення 

референдуму). Тут на нашу думку, відображена спроба союзного керівництва 

мобілізувати прихильників збереження Союзу РСР як серед рядових громадян, 

так і керівництва республік (насамперед автономних, враховуючи помітне 

підвищення їх правового статусу у союзній державі, про що йшла мова вище). 

У зв'язку із цим до вищезгаданої групи положень слід віднести й статтю 

шосту, що стосувалася мови референдуму [11]. Визначення, поряд із мовою 

союзної республіки та російською мовою (як «офіційною мовою СРСР») мови 

(мов) національно – територіальних автономій, а також «мови більшості 

населення даної місцевості» мало своєю метою мобілізацію громадян СРСР, що 

мешкали на відповідних територіях союзних республік щодо збереження єдиної 

союзної держави в умовах явного антирадянського сепаратизму на окремих 

територіях Союзу РСР.  

Намагання союзної влади мобілізувати громадян СРСР, що виступали 

проти розпаду союзної держави проглядається і у Постанові Верховної Ради 

СРСР «Про організацію та заходи для забезпечення проведення референдуму 

СРСР у питанні про збереження Союзу Радянських Соціалістичних Республік» 

від 16 січня 1991 р. [12]. Так, у преамбулі документа зазначалося, що взяти на 

себе «історичну відповідальність за долю Союзу РСР» не може ніхто, крім 

самого народу [12]. Крім того, для збільшення кількості прихильників 

збереження союзної держави до питання референдуму були включені слова 

щодо гарантій «у повній мірі» прав і свобод людей усіх національностей [12].  

Таким чином, процес розпаду СРСР знайшов вважаємо, достатньо повне і 

всебічне відображення у союзному законодавстві 1990 – 1991 рр. За своїм 

змістом це законодавство відображало намагання союзної влади зберегти єдину 

союзну державу в умовах її системної дезінтеграції. Здійснене нами дослідження 

дає можливість прослідкувати процесс формування сучасної української 

державності і є на нашу думку, важливим напрямом дослідження проблем історії 

держави і права України і зарубіжних країн ХХ століття. 
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ОСОБЛИВОСТІ БУЛІНГУ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ 

 

Перун Світлана Василівна 

викладач юридичних дисциплін  

ВСП "Фаховий коледж управління , економіки і права ПДАУ" 

 

Тема булінгу на сьогоднішній день являється чи не однією із 

найактуальніших. Проте не всі суб`єкти суспільних відносин розуміють його 

суть та різновидів. Почнімо із визначення цього терміну. Булінг (цькування) – дії 

учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, 

економічному чи сексуальному насильстві. Такі дії вчиняються стосовно дитини 

чи дитиною щодо інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого може бути 

заподіяна шкода психічному чи фізичному здоров’ю потерпілого. Булінг може 

здійснюватись також із застосуванням засобів електронних комунікацій [5]. 

Існують вербальна, фізична, соціальна форми булінгу, а також кіберзалякування 

(кібербулінг).  

Зовсім недавно цькування почали розглядати як справжню проблему для 

суспільства, а не як його «недолік», отож можна сказати, що й вирішення цього 

питання відносно нове для суддівської практики. Наприклад, за інформацією 

Освітнього омбудсмена України, станом на 18 грудня 2020 року було розглянуто 

618 справ [2]. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо протидії булінгу (цькуванню)» 2657-VIII від 18 грудня 2018 року 

[3], визначає, що такі дії вважаються правопорушенням і тягнуть за собою 

адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від п’ятдесяти до ста 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (наразі це – 850–1700 грн) або 

громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин. Якщо булінг вчинено 

групою осіб чи повторно протягом року після накладення адміністративного 

стягнення, штраф – від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів 
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громадян – 1700–3400 грн або громадські роботи на строк від сорока до 

шістдесяти годин. Слід зазначити, що за адміністративні правопорушення дітей 

до 16 років несуть відповідальність їхні батьки. За свої дії громадяни від 16 років 

несуть відповідальність особисто. Також передбачено і відповідальність за 

приховування випадків булінгу, а це 850–1700 грн або виправні роботи до 1 

місяця з відрахуванням 20 % заробітку [4].  

Ось приклад розгляду однієї справи з булінгу, в якій і був застосований 

вищезгаданий закон. 28 лютого 2019 року в м. Нетішині Хмельницької області 

судом було винесено першу в Україні постанову про притягнення до 

відповідальності за вчинення булінгу учнем відносно вчителя. Суд встановив, 

що учень 8 класу «вчиняв діяння, які полягали у психологічному насильстві 

(лайці, образах, погрозах) щодо вчителя, внаслідок чого завдано шкоди 

психічному здоров’ю потерпілої».  

В якості доказів суд розглянув:  

– пояснення вчителя;  

– пояснення батьків учня;  

– пояснення його класного керівника та заступника директора школи;  

– письмові пояснення учнів того класу, де сталась подія.  

Також суду була надана довідка про виклик швидкої допомоги 

потерпілому вчителю. Через те, що учневі ще не виповнилось 16 років, до 

відповідальності були притягнуті його батьки, які повинні будуть сплатити 

штраф у розмірі 850 грн та судовий збір 384 грн. Можемо зробити висновок, що 

судом при прийнятті рішення, були встановлені всі необхідні ознаки, що 

відокремлюють булінг від конфліктів чи інших ситуацій. А саме: – було 

встановлено систематичність, не одноразовість такої поведінки учня; – наявність 

чітко визначених сторін – кривдника та потерпілого; – дії кривдника, наслідком 

яких стала психологічна та фізична шкода потерпілій особі [6].  

На мою думку, в умовах пандемії, а точніше – соціальної ізоляції, особливу 

увагу слід приділити кібербулінгу, оскільки його головна небезпека полягає у 



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

© Перун С. В. 414 

хибному відчутті безпеки, яке виникає у зв’язку з тим, що, по суті, людина в 

інтернеті не має особистості, тому й почувається безкарною. За даними 

опитування (2019 р.), представленого Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) та 

Спеціальною представницею Генерального секретаря ООН з питань насильства 

щодо дітей, третина молодих людей у 30 країнах світу стають жертвами онлайн-

булінгу, а кожна п’ята молода людина змушена була пропускати заняття в школі 

через кібербулінг та насильство. В Україні 29 % опитаних підлітків були 

жертвами онлайн-булінгу, а 16 % були змушені пропускати через це шкільні 

заняття [7]. 2012 року з’явився новий термін – «цифрові права». Рада ООН з прав 

людини ухвалила резолюцію, згідно з якою всі права з режиму офлайн рівною 

мірою повинні застосовуватися щодо режиму онлайн. Саме тоді й розпочалася 

всеукраїнська кампанія проти кібербулінгу. Зазначається [1], що станом на 22 

травня 2019 року судами винесено дев'ять рішень щодо кібербулінгу (тобто 

цькування із застосуванням засобів електронних комунікацій). Найчастіше це 

мало місце у соціальній мережі Instagram та месенджерах Viber і Telegram [1]. 

 Незважаючи на те, що явище булінгу є відносно новим, серйозності 

наслідків якому приділено недостатньо уваги, однак вже зараз можна законно 

захищати власні права, варто лишень змінити своє ставлення до нього.  
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нутрициологии института прикладной биотехнологии  

имени академика РАН И.А. Рогова 

ФГБОУ ВО “МГУПП” 

 
В настоящее время сыры с чеддеризацией и термомеханической обработ-

кой сырной массы находят все более широкое признание за рубежом. 
Основными причинами, сдерживающими увеличение выпуска сыров этой 
группы в России, являются низкое качество молока-сырья и несовершенство 
технологии, что зачастую приводит к ухудшению качества сыров и повышению 
потерь сырья. 

Осенью и весной производители часто могут наблюдать замедление или 
полную задержку сквашивания молока, изменения характера сычужного и 
кислотного свертывания, нарушение способности к газообразованию и 
ароматообразованию у ароматообразующих бактерий. Вследствие этого, 
ухудшается качество заквасок и готовой продукции, а иногда и развиваются 
различные пороки. Такое резкое нарушение биохимической деятельности 
молочнокислых бактерий обусловлено изменениями биологических свойств мо-
лока, которые вызваны изменением рационов питания и периодом лактации 
животных. Некоторые сезонные изменения молока отображены на рис. 1 и рис. 
2.  
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Рисунок 1, Сезонность изменения содержания белка в молоке 

 

Рисунок 2, Сезонность изменения плотности молока 
Давайте вспомним, что производство любого вида сыра - это прежде всего 

микробиологический процесс. Для основных групп сыров российского 

ассортимента (сыры с низкой температурой второго нагревания, сыры с высокой 
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температурой второго нагревания, отдельные виды мягких сыров) созданы и 

применяются специальные бактериальные закваски и препараты. Сыры с 

чеддеризацией и термомеханической обработкой сырной массы в России 

вырабатывают с использованием различных заквасочных культур, причём 

наиболее часто используют бактериальные культуры для сыров с низкой 

температурой второго нагревания. В этой связи на предприятиях отрасли, 

выпускающих сыры рассматриваемой группы, существует целый ряд 

актуальных проблем, например, затянутый процесс чеддеризации, короткие 

сроки хранения, которые связаны также с тем, что мезофильная микрофлора 

погибает в процессе термомеханической обработки и не обеспечивает защиту 

сыра во время хранения и др. 

Эти обстоятельства диктуют необходимость пересмотра подходов к вы-

бору состава бактериальных концентратов для данной группы сыров. 

Кроме того, по данным некоторых агентств сырные продукты составляют 

80% в производстве пиццы. 

Объективный анализ свидетельствует, что выбор таких сырных продуктов 

в современном человеческом обществе в большинстве случаев может привести 

к нарушениям питания, которые в зависимости от многих генетических и 

фенотипических характеристик человека провоцируют развитие ряда тяжелых 

заболеваний. 

Растущий спрос на удобную еду и готовые к употреблению продукты 

питания будет стимулировать рост рынка пиццы. Ограничением этого процесса 

могут стать проблемы со здоровьем, связанные с большим количеством 

употребления фастфудов, преодоление которых возможно путем использования 

натуральных продуктов, в том числе сыра. 

Сыры с чеддеризацией и плавлением массы, группы Pasta Filata, относятся 

к группе сыров с повышенным уровнем молочнокислого брожения. В связи с 

этим абсолютно обосновано можно предположить, что важную роль в 

рассматриваемой технологии играют кислоты, которые будут вноситься в 
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молоко в виде регуляторов кислотности, которые вызовут основную 

трансформацию компонентов молока с последующим получением готового 

продукта - сыра.  

При производстве, а также переработке пищевых продуктов большое 

значение имеет установление и сохранение конкретного значения pH. Невысокое 

значение рН создает плохие условия для развития бактерий, что повышает 

действие консервантов и способствует продлению срока годности товаров. 

 Изменение рН достигается введением подкисляющих или 

подщелачивающих веществ. Для решения этой технологической задачи 

используют пищевые добавки двух функциональных классов, объединяющих 

кислоты и регуляторы кислотности, к которым относятся соли пищевых кислот 

и некоторые вещества основного характера.  

Кислоты, разрешенные для использования в пищевой промышленности, 

как правило, безвредны для организма, в связи с чем их применение не 

лимитируется в гигиеническом отношении, а регламентируется 

технологическими инструкциями на конкретные пищевые продукты. 

Исключение составляет фумаровая кислота, обладающая токсичностью, ДСД 

которой установлена на уровне 6 мг/кг массы тела человека. 

Производство чеддеризованных сыров с термомеханической обработкой 

сильно подвержено сезонным изменениям молока и использование регуляторов 

кислотности позволит стабилизировать его, ведь каждому из нас хочется быть 

уверенным в качестве изготовляемого и потребляемого продукта, не затрачивая 

на него дополнительные рабочие и материальные ресурсы. 
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